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Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na przesłaną przy piśmie z dnia 1 kwietnia 2019 r. znak: K8INT30460,
interpelację Pani Poseł Jagny Marczułajtis – Walczak oraz grupy posłów, w sprawie
zmniejszenia dotacji na świetlice terapeutyczne Fundacji im. Brata Alberta, proszę o przyjęcie
poniższych wyjaśnień:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uznając organizacje
pozarządowe za kluczowego partnera w realizacji zadań na rzecz środowiska osób
niepełnosprawnych, systematycznie wspiera finansowo i merytorycznie działania
podejmowane przez te organizacje. Wydatki Funduszu na ten cel stanowią trzecią największą
pozycję w corocznym budżecie PFRON (po dofinansowaniu do wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych oraz środkach przekazywanych według algorytmu jednostkom samorządu
terytorialnego).
Zgodnie z postanowieniami art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511,
z późn. zm.), zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe na zlecenie PFRON, jak również na
zlecenie samorządu województwa lub samorządu powiatowego – ze środków PFRON
przekazanych wg algorytmu. Zlecanie realizacji zadań następuje po przeprowadzeniu
otwartego konkursu, który ogłaszany jest zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
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Ogłaszając we wrześniu 2018 roku konkurs pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”
PFRON zaplanował na jego realizację kwotę 100 000 000,00 zł. Jednocześnie ustalona została
alokacja ww. środków na poszczególne kierunki pomocy:
1) w przypadku kierunku pomocy 1: „Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”
– 12% środków;
2) w przypadku kierunku pomocy 2: „Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”
– 67% środków;
3) w przypadku kierunku pomocy 3: „Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych
dziedzinach życia” – 10% środków;
4) w przypadku kierunku pomocy 4: „Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu
do informacji” – 4% środków;
5) w przypadku kierunku pomocy 5: „Poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób
niepełnosprawnych” – 4% środków;
6) w przypadku kierunku pomocy 6: „Upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych
wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności” – 3% środków.
W ramach ww. konkursu zostały złożone łącznie 782 wnioski, na kwotę wnioskowaną
ponad 318 000 000,00 zł przez 543 organizacje pozarządowe, w tym 499 wniosków w ramach
kierunku pomocy 2: „Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” na kwotę 254 678
656,75 zł (planowana alokacja środków na dzień zakończenia naboru wniosków
w ramach kierunku pomocy 2 wynosiła 67 000 000,00 zł).
Zarząd PFRON ustalił wysokość udzielonych dofinansowań, w ramach decyzji
w sprawie dofinansowania realizacji projektów, które zostały podjęte w I kwartale 2019 r.,
na poziomie 80% kwoty dofinansowania, aby objąć finansowaniem możliwie jak największą
liczbę pozytywnie ocenionych wniosków, a także pomóc jak największej liczbie osób
niepełnosprawnych, które korzystają ze wsparcia oferowanego przez organizacje pozarządowe.
Środki na realizację zadań zlecanych, w tym na realizację projektów zgłoszonych
w konkursie pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” są rozdysponowywane z uwzględnieniem
aktualnych możliwości finansowych PFRON. Należy zauważyć, że ze środków
przewidzianych w planie finansowym PFRON w 2019 roku na realizację zadań zleconych
z art. 36 ustawy o rehabilitacji (…), PFRON jest zobowiązany zabezpieczyć również
dofinansowanie kolejnego okresu realizacji projektów wieloletnich, zgłoszonych w konkursie
pn. „Samodzielni i skuteczni” (konkurs o zlecenie realizacji zadań nr 4/2017).
Należy podkreślić, iż jedną z fundamentalnych zasad dokonywania wydatków
publicznych jest zasada zapewnienia wszystkim podmiotom równych szans i możliwości
realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w dniu 12 kwietnia 2019 roku Zarząd PFRON
podjął kolejną decyzję finansową w konkursie, udzielając kolejnego dofinansowania w łącznej
wysokości 32 810 889,00 zł na realizację projektów zgłoszonych w kierunku pomocy 2:
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„Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”. W ramach tej decyzji wsparciem
objęte zostały wszystkie 64 wnioski znajdujące się na listach rezerwowych kierunku pomocy
2. Jednocześnie Zarząd Funduszu zwiększył o dodatkowe 10% wysokość udzielonych
dofinansowań, na podstawie wcześniejszych decyzji na realizację 176 wniosków dotyczących
zadania pn. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”
(lista rankingowa nr 1 – kierunek pomocy 2). Wnioski dotyczące ww. zadania, które dotychczas
znajdowały się na liście rezerwowej (47 wniosków) również zostały objęte wsparciem do
wysokości 90%. Tym samym, ww. wsparciem zostały objęte wszystkie 393 pozytywnie
ocenione wnioski zgłoszone w powyższym kierunku pomocy.
Fundacja im. Brata Alberta złożyła w ramach konkursu pn. „Szansa-RozwójNiezależność” dwa wnioski na realizację projektów wieloletnich. Oba wnioski złożone zostały
w kierunku pomocy 2: „Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”,
typ projektu: „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”.
Uwzględniając wysokość posiadanych środków na realizację projektów zgłoszonych
w konkursie pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” oraz konieczność dokonywania wydatków
z zachowaniem zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu
założonych celów, Fundacji im. Brata Alberta zapewniono finansowanie realizacji poniższych
projektów:
1) „JESTEM SAMO-DZIELNY – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w różnych typach placówek” w wysokości 1 084 952,00 zł;
2) „Społeczeństwo to również my – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w różnych typach placówek” w wysokości 1 829 071,00 zł.
Reasumując, łączna wysokość udzielonych dofinansowań w konkursie wynosi obecnie
209 886 883,00 zł i dotyczy realizacji 572 wniosków ocenionych pozytywnie. Tym samym,
Zarząd PFRON zwiększył alokację środków finansowych na konkurs pn. „Szansa-RozwójNiezależność” łącznie o kwotę 109 886 883,00 zł, obejmując dofinansowaniem jak największą
liczbę pozytywnie ocenionych wniosków po to, by zapewnić pomoc jak największej liczbie
osób niepełnosprawnych.
W ramach 572 projektów dofinansowanych ze środków PFRON, wsparciem objętych
zostanie 150 587 osób niepełnosprawnych, w tym 22 313 dzieci i młodzieży.
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