


ODDZIAŁ 
MAŁOPOLSKI

OBSZAR WSPARCIA
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
- 22 powiaty 
- 182 gminy
- blisko 400 tys. osób 

z niepełnosprawnościami



ODDZIAŁ
MAŁOPOLSKI

W 2018 roku PFRON na pomoc 
osobom niepełnosprawnym 
w Małopolsce przeznaczył:

379 325 557,59 zł

W zakresie kompetencji Oddziału 
znajdują się zadania i programy 
skierowane do:
- jednostek samorządu  
terytorialnego,
- organizacji pozarządowych, 
- pracodawców, 
- indywidualnych osób 
niepełnosprawnych.



Środki PFRON przekazywane według algorytmu dla 
samorządu wojewódzkiego 

przeznaczone na dofinansowanie robót budowlanych dot. obiektów 
służących rehabilitacji, koszty tworzenia i działania zakładów aktywności 

zawodowej, zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

ROK 2018 - kwota 11 922 824,00 zł

Środki PFRON przekazywane według algorytmu dla 
samorządów powiatowych

przeznaczone na działania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną 

ROK 2018 - kwota 72 800 135,00 zł



WSPRACIE DLA 
ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH
PRZEKAZANE W RAMACH 

KONKURSÓW PFRON

STAŁA WSPÓŁPRACA I WSPÓLNIE 
REALIZOWANE PROJEKTY 

Z PONAD 80 ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI Z MAŁOPOLSKI

ROK 2018
kwota 23 664 711,34 zł

liczba umów 68



AKTYWNY SAMORZĄD
likwidacja barier 

ograniczających uczestnictwo 
w życiu społecznym, 

zawodowym i w dostępie do 
edukacji osób 

niepełnosprawnych

ROK 2018
kwota 7 505 238,85 zł 

liczba umów 22

AKTYWNY SAMORZĄD



WSPARCIE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO

PROGRAM WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC 
MIĘDZY REGIONAMI III 

Program wyrównywania różnic między 
regionami III -

likwidacja barier m.in. transportowych, 
architektonicznych oraz 
w komunikowaniu się

ROK 2018 
limit Oddziału 4 343 838,74 zł 

liczba umów 25



Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu 
osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym 

uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo 
i społecznie.

CEL STRATEGICZNY PROGRAMU

Obszary realizowane w ramach bieżącej edycji programu:
1) obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom

niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

2) obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

3) obszar D - likwidacja barier transportowych,

4) obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

5) obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

6) obszar G - skierowanie do powiatów - poza algorytmem - dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji

zawodowej osób niepełnosprawnych.



Adresaci programu

1) obszar B - powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy,

2) obszar C - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

3) obszar D:

• placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

• jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

4) obszar E - gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,

5) obszar F - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

6) obszar G - powiaty. 



Obszar B – definicja placówki edukacyjnej
należy przez to rozumieć działające zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):

a) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne,

b) szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

c) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa
sportowego,

d) szkoły ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze
i leśne,

e) szkoły artystyczne,

f) poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

g) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

h) bursy lub internaty szkolne oraz biblioteki szkolne,

i) placówki oświatowo-wychowawcze,

j) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich;



Obszar D – definicja placówki służącej rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych

należy przez to rozumieć placówkę działającą co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której
udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w
tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) prowadzoną przez:

a) organizację pozarządową, 

b) jednostkę samorządu terytorialnego; 



Maksymalna wysokość dofinansowania 
w poszczególnych obszarach programu

1) obszar B – do 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą,

2) obszar C – do 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,

3) obszar D – do 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu - w przypadku projektów dotyczących 

placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% - w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej,

4) obszar E – do wysokości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 20% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie 

dofinansowania,

5) obszar F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON,

6) obszar G – do 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.



Obszar B – intensywność pomocy uzależniona jest od PKB 
i stopy bezrobocia w danym regionie



Obszar D – intensywność pomocy uzależniona jest od PKB 
i stopy bezrobocia w danym regionie



Warunki i zakres pomocy obowiązujące realizatorów programu w 2019 r.

Obszar B – realizator - samorząd powiatowy

Maksymalna wysokość pomocy

- do 150.000,00 zł – dofinansowanie części kosztów likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub 

środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się 

i komunikowania;

Warunek

- udokumentowanie potrzeby likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach 

samopomocy, realizujących zadania w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r.



Warunki i zakres pomocy obowiązujące realizatorów programu w 2019 r.

• Obszar D – realizator - samorząd powiatowy

• Maksymalna wysokość pomocy

• - do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do 

przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

• - do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, które w wersji      standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

- do 250.000,00 zł dla autobusów;

• Warunek

• - udokumentowanie potrzeby likwidacji barier transportowych. Wsparcie dotyczy części kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów 

przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.



TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W 2019 roku

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił termin na składanie do Oddziałów PFRON:

1) wniosków i wystąpień samorządów powiatowych dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu od 30 listopada 2018 roku do
28 lutego 2019 roku,

2) wniosków samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu od 30 listopada

2018 roku do 31 października 2019 roku.

FINANSOWANIE PROGRAMU

Wysokość środków finansowych PFRON na realizację programu ustalana jest corocznie w planie finansowym PFRON .



DOFINANSOWANIE KOSZTÓW 

SZKOLENIA POLSKIEGO 

JĘZYKA MIGOWEGO I INNYCH 

ŚRODKÓW KOMUNIKOWANIA SIĘ

ROK 2018 

kwota 175 518,70 zł 

liczba umów 261



Kto może się starać o dofinansowanie:
 Osoba uprawniona (tj. osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności

w komunikowaniu się),
 Członek rodziny osoby uprawnionej,
 Osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną.

Jaki jest tryb realizacji:
 Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce

zamieszkania wnioskodawcy.
 Tylko kompletnie wypełnione wnioski, zawierające szczegółowe i zasadne umotywowanie celu

szkolenia stanowią podstawę do ewentualnego dofinansowania.

Jaka jest maksymalna wysokość dofinansowania:
 dla osoby uprawnionej – nie więcej niż 95% kosztów szkolenia,
 dla członka rodziny osoby uprawnionej oraz osoby mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt –

nie więcej niż 90% kosztów szkolenia.

Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej PFRON



STABILNE ZATRUDNIENIE-
ROK 2017 

kwota 94 488,32 zł liczba umów 4

Liczba zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych: 6

ROK 2018 

kwota 197 782,75 zł liczba umów 11

Liczba zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych: 13

STABILNE ZATRUDNIENIE



Program „STABILNE ZATRUDNIENIE” – cel, adresaci i beneficjenci

 Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w administracji publicznej.

 Realizacja programu zaplanowana została w latach 2017-2020.

 Adresatami programu są:

1. organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej,

2. samorząd gminny, samorząd powiatowy, samorząd województwa,

3. państwowe oraz samorządowe instytucje kultury.

 Beneficjentami ostatecznymi są osoby w wieku aktywności zawodowej z orzeczonym
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem
równoważnym) pozostające bez zatrudnienia – na rzecz których prowadzone są działania
aktywizacyjne w ramach programu.



Wnioski o dofinansowanie składają:

Instytucje publiczne – będące pracodawcami w rozumieniu przepisów kodeksu pracy

Jednostki samorządu terytorialnego, które mogą występować na rzecz następujących 
jednostek, będących pracodawcami w rozumieniu kodeksu pracy:

Urzędów gminy lub jednostek pomocniczych gminy lub jednostek 
organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych

Starostw powiatowych lub jednostek organizacyjnych powiatu zaliczanych 
do sektora finansów publicznych

Urzędów marszałkowskich lub wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych

Państwowe oraz samorządowe instytucje kultury



Program „STABILNE ZATRUDNIENIE” – formy i zakres pomocy

wyposażenie stanowisk 
pracy dla beneficjentów 

ostatecznych

adaptacja pomieszczeń i 
otoczenia zakładu pracy 

do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

adaptacja lub nabycie
urządzeń ułatwiających 

beneficjentom 
ostatecznym wykonywanie 
pracy lub funkcjonowanie 

w zakładzie pracy

zakup i autoryzacja
oprogramowania na użytek 

beneficjentów ostatecznych oraz 
urządzeń technologii 
wspomagających lub 

przystosowanych do potrzeb 
wynikających z ich 

niepełnosprawności

szkolenia beneficjentów 
ostatecznych

zatrudnionych w ramach 
programu

szkolenia pracowników 
Wnioskodawcy w zakresie 
umiejętności współpracy 

z beneficjentami 
ostatecznymi

organizacja przez 
pracodawcę dowozu 

beneficjentów 
ostatecznych do zakładu 

pracy i powrotu

dodatek motywacyjny
wypłacany

beneficjentom 
ostatecznym przez 

Wnioskodawcę



Program „STABILNE ZATRUDNIENIE” – zakres pomocy

 Łączna wysokość dofinansowania kosztów działań aktywizacyjnych nie może przekroczyć kwoty
18.000 zł na jednego beneficjenta zatrudnionego na pełny wymiar czasu pracy. W przypadku
niepełnego wymiaru czasu pracy – wysokość dofinansowania ulega proporcjonalnemu
obniżeniu.

 Wnioski o dofinansowanie działań aktywizacyjnych składane są do Oddziałów PFRON
właściwych terytorialnie ze względu na miejsce zatrudnienia beneficjentów.

 pozytywne rozpatrzenie przez PFRON wniosku skutkuje zawarciem umowy
o dofinansowanie. Umowa określa szczegółowy zakres rzeczowy oraz finansowy działań
aktywizacyjnych, a także obowiązki oraz uprawnienia stron.

 Działania aktywizacyjne mogą być prowadzone również na rzecz beneficjentów, z którymi
Wnioskodawca zawarł umowę o pracę w okresie do 90 dni kalendarzowych poprzedzających
datę złożenia wniosku o dofinansowanie do PFRON – za kwalifikowalne uznawane są koszty
poniesione przez Wnioskodawcę od daty podpisania umowy o pracę z beneficjentem.



Planowane zmiany w programie „STABILNE ZATRUDNIENIE”

1. Wprowadzenie nowego modułu adresowanego do organizacji
pozarządowych (w tym fundacji i stowarzyszeń), w ramach którego
beneficjenci programu kierowani będą na staże zawodowe w
administracji rządowej.

2. Rozszerzenie grupy beneficjentów o osoby z orzeczonym lekkim
stopniem niepełnosprawności.

3. Zwiększenie maksymalnej kwoty dofinansowania kosztów działań
aktywizacyjnych (do 34 000,00 zł – dla beneficjentów ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 17 000,00 zł – dla osób z
lekkim stopień niepełnosprawności).



Głównym celem jest umożliwienie Osobom

Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich

rzecz załatwianie na drodze elektronicznej spraw

związanych ze wsparciem integracji zawodowej

i społecznej finansowanym ze środków PFRON.

PROJEKT
System Obsługi Wsparcia finansowanego ze 

środków PFRON



• Platforma informatyczna z e-usługami,

• Wysokodostępny i wydajny – 7/24/365,

• Dostępny na różnych platformach i urządzeniach - komputery, laptopy, 
tablety,

• Bezpieczny,

• Narzędzia autoryzacji i podpisywania dokumentów z wykorzystaniem 
podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego,

• Wyposażony w narzędzia analityczne, które umożliwią lepsze 
monitorowanie wykorzystania środków.

System SOW



• Zmniejszenie trudności w aplikowaniu o środki PFRON
i poprawa jakości życia niepełnosprawnych obywateli (ON),

• Zwiększenie zainteresowania i poprawa jakości i dostępności
e-usług, kierowanych do Osób Niepełnosprawnych
i podmiotów działających na ich rzecz,

• Zapewnienie sprawnego przepływu danych
sprawozdawczych pomiędzy realizatorem zadań (JST),
a podmiotem finansującym (PFRON).

Korzyści



• Możliwe będzie załatwienie dofinansowania drogą elektroniczną - od 

wypełnienia wniosku, jego podpisania i złożenia, wyjaśnień i 

uzupełnień, podpisanie umowy aż po rozliczenie dofinansowania

• Kreator - narzędzie ułatwiające dobór odpowiedniej formy wsparcia

• Urządzenia mobilne – informator o formach wsparcia i pomoc w 

wypełnieniu wniosków dla osób wykluczonych cyfrowo

• Interfejs dostosowany do ON – WCAG 2.0 (AA) 

Wnioskodawcy



• Elektroniczne wnioski wstępnie zwalidowane przez system SOW

• Bezpłatny system administrowany przez PFRON

• Weryfikacja wnioskodawców w Centralnej Bazie Beneficjentów

• Urządzenia digitalizujące dla dokumentacji złożonej papierowo

Realizatorzy



• 80 podpisanych porozumień o wdrożeniu SOW w JST

• System wdrożony w 41 JST

• Uruchomione 2 pierwsze nabory

• 50 złożonych wniosków on- line

• 180 skanerów oraz 1200 tabletów przekazanych do JST

• https://portal-sow.pfron.org.pl/sow/

Gdzie jesteśmy?

https://portal-sow.pfron.org.pl/sow/


DZIĘKUJEMY 
ZA UWAGĘ

Oddział Małopolski PFRON

Ul. Na Zjeździe 11
30 – 527 Kraków 

tel. 12 312 14 00

www.pfron.org.pl

krakow@pfron.org.pl


