
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Szczawnicy 

 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji 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, Zarząd Koła w Szczawnicy 

przesyła następujące uwagi. 

Na wstępie nadmieniamy, że nasza organizacja nie zgłasza całościowego projektu, zgłaszamy jedynie 

uwagi wynikające z dotychczasowych doświadczeń w realizacji projektów, w nadziei, ze powyższe 

propozycje mogą zostać uwzględnione w nowych edycjach konkursów realizowanych na 

dotychczasowych lub nowych zasadach. 

Postulat Uzasadnienie 
 

Co najmniej 3-letnie konkursy 
 

Pozwoli to na lepsze planowanie działań długofalowych, 
zwiększy stabilność zatrudnienia kadry. Czas włożony w 
przygotowanie wniosku „rozłoży się” na więcej lat. 

Większa elastyczność w budżecie 
dot. kadry w ramach kwoty 
przyznanej dotacji na płace 

Możliwość dopisania  osoby na umowę-zlecenie na zastępstwo. 
Pojawiają się sytuacje trudne do przewidzenia np. dłuższa 
choroba pracownika. Zatrudnianie zastępcy na np. 1 miesiąc na 
umowę o pracę wiąże się z dodatkowymi kosztami i 
koniecznością wypełniania obszernej dokumentacji. 

Kwalifikacje kadry – elastyczność 
w przypadku zastępstwa 
(możliwość zatrudnienia osoby 
na zastępstwo nie posiadającej 
tych samych kwalifikacji) 

W razie konieczności czasowego zatrudnienia zastępstwa trudno 
jest (poza dużymi ośrodkami w miastach) pozyskać osobę o 
pełnych kwalifikacjach. Dot np. choroby pracownika. 

Wydłużenie czasu od ogłoszenia 
konkursu do zatwierdzenia 
wniosku w Generatorze do 6 
tygodni w przypadku pisania 
wniosku na pierwszy rok 

ze względu na bieżącą pracę piszącego projekt trudno jest 
podołać wszystkim obowiązkom w krótkim czasie 

Wydłużenie czasu korekty 5 dni przewidzianych na korektę wniosku i dostosowanie go do 
zaleceń osób oceniających to b krótki czas. Konieczna jest do 
tego grupa ludzi, w tym księgowy, który nie zawsze jest 
zatrudniony w wymiarze pełnego etatu, więc nie jest dostępny 
codziennie 

Szkolenie dotyczące danego 
projektu ( wniosku i wypełniania 
EGW) 

Wskazane aby było przeprowadzone szkolenia w chwili 
ogłoszenia konkursu przez osoby opracowujące zasady tego 
konkursu  

Uwzględnienie w EGW czasu na 
opracowanie IPD 
jako wsparcie pośrednie 
zasadnicze  

Opracowanie IPD i pisanie ocen pochłania sporo czasu. Wymaga 
spotkania się zespołów pracujących z danym dzieckiem. 
Ponieważ większość czasu w godzinach etatu przeznaczona jest 
na wsparcie bezpośrednie, prace te w praktyce trzeba wykonać 
nieodpłatnie po godzinach zajęć. 



Dodatkowe punkty w ocenie 
wniosków z gmin wiejskich 

Gminy spoza miast mają dużo większe kłopoty ze znalezieniem 
fachowej kadry, której musza czasem poszukiwać z odległych 
miejscowości. Także zorganizowanie transportu, ze względu na 
znaczne odległości i ukształtowanie terenu (np. góry !)  jest 
znacznie trudniejsze niż w mieście . 

Uznanie opieki w transporcie 
jako godzina wsparcie 
bezpośrednie pomocnicze 

W busach przewożących BO opieka jest koniecznie potrzebna, 
ze względu na nietypowe zachowania, lęki czy ataki padaczki. Są 
to godziny poświęcone BO i powinny być za zasady 
uwzględniane w EGW. 

Dofinansowanie transportu BO 
tak dzieci jak i osób dorosłych 

Jest niezbędne w przypadku osób niepełnosprawnością 
intelektualną i/lub ruchową. Szczególnie poza miastem, gdzie 
komunikacja regularna nie dociera w pobliże domów BO 

Odstąpienie od konieczności 
zwrotu pieniędzy w przypadku 
nie osiągnięcia wskaźnika 
rezultatu z powodów 
obiektywnych (w drodze aneksu 
lub decyzji Pełnomocnika ) 

Dotyczy sytuacji dłuższej choroby pracownika potwierdzonej 
zwolnieniem lekarskim. Przepisy zobowiązują organizację jako 
pracodawcę do wypłaty świadczenia. Pracownika na zastępstwo 
można zatrudnić dopiero po 33 dniach.  Konstruując wskaźniki 
uwzględniamy kilka dni ewentualnego chorobowego odliczając 
je od dni roboczych. Jednak dalsze „asekuracyjne” zmniejszanie 
liczby dniówek spowoduje zaburzenie proporcji dni roboczych w 
stosunku do wolnych ( przekroczy się wskaźnik 130 % ) 

Generator – uwaga techniczna.  Wskazane wyróżnienie większą i ciemniejszą czcionką nazw 
form wsparcia w części B 6 wniosku. Operując wersja papierową 
trudno „wyłowić” nazwy z całego obszernego tekstu. 
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