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                                                                                                                    Milicz, 16.04.2018 r. 
 
L.dz. 795/S/IV/2018 

            Zarząd   

            Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

            Osób Niepełnosprawnych  

        Al. Jana Pawła II 13 

        00-828 Warszawa 

 

 

     Dotyczy: „Koncepcji kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań 

organizacjom pozarządowym w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”  

 

  W odpowiedzi na zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych do udziału w konsultacjach dotyczących wypracowania 

kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym, w 

ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych przesyła swoje stanowisko na poniższe zagadnienia: 

 

1) Zmianie powinno ulec podejście do statusu organizacji pozarządowych, przy 

uwzględnieniu przedmiotu, celu, zakresu oraz skali działania danej organizacji, 

w tym w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia, planowanego do 

realizacji ze środków PFRON, również ze względu na jego wartość 

kosztorysową. W ślad za tym może dokonać się podział, w ramach konkursu 

PFRON i przewidzianych kierunków pomocy, na małe, średnie oraz duże 

projekty, a dla każdego z rodzajów realizowanych przedsięwzięć mogą zostać 

ustalone przedziały kwotowe. 

Uważamy, iż organizacja pozarządowa startująca w konkursie – składa ofertę wg. 

swoich potrzeb – nie ma potrzeby dzielenia projektów na małe, średnie i duże. Nie 

rozumiemy czemu taki podział ma służyć?, kiedy będą ustalane przedziały kwotowe, 

co w przypadku gdy w określonym rodzaju projektów (duży, średni, mały) zabraknie 

środków? Rodzi się obawa, że duże wieloletnie projekty będą zagrożone. 



 

2) Do systemu oceny wniosków powinny zostać włączone również kryteria 

strategiczne (dodatkowo punktowane), które zostaną zróżnicowane w 

odniesieniu do poszczególnych typów projektów i zakładanych do osiągnięcia 

celów. Ma to znaczenie, między innymi, dla odpowiedniego stosowania zasady 

wyrównywania szans i stymulowania rozwoju polityk publicznych z udziałem 

organizacji pozarządowych. Przykładem tak rozumianych kryteriów 

strategicznych może być realizacja zadań publicznych w oparciu o zasadę 

partnerstwa, mogą to być też preferencje dla organizacji działających na 

terytorium o słabo rozwiniętej infrastrukturze społecznej, o niskiej aktywności 

społecznej mieszkańców, słabo rozwiniętym wolontariacie. 

  Zasadnym jest włączenie do systemu oceny wniosków kryterium 

strategicznego celem zachęcenia organizacji pozarządowych do nawiązywania 

współpracy z JST poprzez realizację zadań publicznych oraz współfinansowanie 

projektów (np. z subwencji oświatowych). Naszym zdaniem nie należy przyznawać 

dodatkowej punktacji za tworzenie partnerstw np. z innymi organizacjami, czy 

instytucjami – prowadziłoby to wówczas do tworzenia się tzw. „sztucznych 

partnerstw”, tworzonych tylko w celu realizacji projektu.   

 

    Proponujemy wprowadzenie dodatkowego kryterium za wniesienie do projektu 

wkładu własnego wyższego niż wymagany w ogłoszonym konkursie.  

 

Proponujemy zróżnicowanie wymaganego wkładu własnego w zależności od 

rodzaju składanych projektów. W przypadku projektów wieloletnich 

współfinansowanych także z subwencji oświatowych, istnieje możliwość wniesienia 

wkładu własnego na wyższym poziomie, jednak w przypadku projektów krótszych, o 

niższej wartości, dotyczących np. organizacji imprez i wydarzeń wniesienie wkładu 

własnego na tak wysokim poziomie stanowi dla organizacji bardzo duży problem. 

 

Należy wprowadzić dodatkowo punktowane kryterium strategiczne dla 

organizacji prowadzących różnego typu placówki rehabilitacyjne za doświadczenie 

oraz za realizację dużych, wieloletnich i kompleksowych projektów z których 

prawidłowo i  terminowo się rozliczają.  

 

 

3) System oceny merytorycznej wniosków powinien zostać, zdaniem PFRON, 

uzupełniony o udział zewnętrznych, niezależnych ekspertów, z uwzględnieniem 

zasady bezstronności i wykluczenia konfliktu interesów. Dzięki temu może 

powstać mieszany system oceny wniosków, opierający się na współpracy 

komisji konkursowej i niezależnych ekspertów. Wyłonienie ekspertów musi 

opierać się o kryterium kompetencji właściwych dla merytorycznej treści i  
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określonego zakresu poszczególnych kierunków pomocy i związanych z tym 

warunków konkursowych. Powstaną w ten sposób specjalistyczne grupy 

ekspertów, gwarantujące profesjonalną ocenę wniosków. Mieszany model 

pozwoli także na środowiskową integrację, na zasadzie wzajemności, wspartą 

także przewidzianymi intensywnymi szkoleniami dotyczącymi systemu i 

kryteriów oceny wniosków. 

Z dotychczasowego doświadczenia w pełni zgadzamy się z proponowaną 

zmianą wprowadzenia mieszanego systemu oceny wniosków.  

 

Dodatkowo chcielibyśmy zwrócić uwagę na problem z zapewnieniem 

wymaganego zasięgu terytorialnego w ramach projektów zgłaszanych w kierunku 

pomocy 1 i 3. Zgodnie z wymogami, zgłaszane w ramach konkursu projekty muszą 

mieć charakter ponadregionalny – w projektach musi zostać zapewniony udział 

beneficjentów ostatecznych projektu z co najmniej 4 województw, co stanowi dla 

większości organizacji bardzo poważną barierę. Od wielu lat organizujemy dla osób 

niepełnosprawnych wiele wydarzeń o charakterze lokalnym, zapewniając tym samym 

cel konkursu: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach 

życia osobom, które zamieszkują obszar na którym działamy, ale także umożliwiamy 

udział w wydarzeniu każdej chętnej osobie niepełnosprawnej, także spoza obszaru. 

Wiemy jednak z własnego doświadczenia, iż zapewnienie udziału osób z 4 

województw na etapie składania wniosku o dofinansowanie oraz tzw. „szukanie” 

osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie z innych województw stanowi dla 

organizacji nie lada wyzwanie i bardzo często jest zadaniem trudnym do wykonania. 

Osoby niepełnosprawne z innych województw po wysyłanych zaproszeniach zgłaszają 

się do udziału w wydarzeniu, po czym wielokrotnie ostatecznie nie biorą w nim 

udziału, na co organizacja tak naprawdę nie ma wpływu. Mimo zapewnienia 

transportu na wydarzenie osobom niepełnosprawnym, bardzo często bariera 

pokonania odległości na jednodniowe wydarzenie jest dla osób niepełnosprawnych 

dużym wyzwaniem, stąd sami szukają możliwości udziału w lokalnych wydarzeniach i 

imprezach.   

  Naszym zdaniem duże znaczenie ma organizacja imprez ogólnopolskich, ale 

też imprez lokalnych i regionalnych w których może wziąć udział każda 

zainteresowana osoba z każdym rodzajem niepełnosprawności.  

 



 
 


