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Struktura wydatków – zadania powiatów  

W 2016 roku wydatkowano łącznie 751 375 301 zł*, w tym: 

 na rehabilitację zawodową - 57 739 609 zł, (7,7%), 

 na rehabilitację społeczną - 693 635 692 zł, (92,3%). 

 

Wykorzystanie środków w 2016 roku – 99,7% 

*) bez kosztów obsługi 



                     

Struktura wydatków – rehabilitacja 
zawodowa 

Nazwa zadania 

Rok 2016 

Liczba 
powiatów  

Kwota [zł] Liczba Średnia [zł] [%] 

Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy 1 39 950 1 39 950 0,1% 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy 205 30 038 216 810 37 084 52,0% 

Zwrot kosztów zatrudnienia, szkoleń pracowników pomagających 
pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy 

27 427 917 166 2 578 0,7% 

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w 
zatrudnieniu 

252 8 341 970 1 694 4 924 14,4% 

Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gosp., 
rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 

189 18 094 437 532 34 012 31,3% 

Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego 11 69 854 20 3 493 0,1% 

Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika 
powiatowego urzędu pracy 

70 681 607 315 2 164 1,2% 

Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę 6 45 658 28 1 631 0,1% 

Razem rehabilitacja zawodowa x 57 739 609 x x 100,0% 

  liczba stanowisk pracy   liczba osób 



                     

Struktura wydatków – rehabilitacja 
społeczna 

Nazwa zadania 
Rok 2016 

Liczba 
powiatów  

Kwota [zł] Liczba 
Średnia 

[zł] 
[%] 

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 352 57 778 464 61 040 947 8,3% 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 
technicznych na wnioski indywidualnych osób 

374 58 426 821 16 605 3 519 8,4% 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych 355 6 236 526 4 531 1 376 0,9% 

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 

380 139 745 065 176 570 791 20,1% 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 299 8 063 477 173 164 47 1,2% 

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika 16 115 868 65 1 783 0,02% 

Koszty tworzenia warsztatów terapii zajęciowej - środki PFRON   3 269 343 3 89 781 0,04% 

Koszty działania warsztatów terapii zajęciowej  - środki PFRON   357 419 055 550 702 x 60,4% 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i 
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 

38 402 109 63 6 383 0,06% 

Zadania zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 49 3 542 469 209 x 0,5% 

Razem rehabilitacja społeczna x 693 635 692 x x 100,0% 

  liczba osób   liczba wtz   liczba podmiotów 



                     

Wydatki środków z algorytmu w 2017 roku 

Środki przeznaczone na rehabilitację społeczną i zawodową 
w 2017 r. (wg algorytmu) – 764 317 000 zł. 

Na koniec II kwartału wykorzystanie było na poziomie  
48,1% - środki na rehabilitację społeczną stanowiły 46,3% 
a na rehabilitację zawodową 1,8% wydatków.  



                     

Realizacja przez PFRON  

Pilotażowego Programu  

„Aktywny Samorząd”  

w 2016 roku 

 



                     

Pilotażowy program "Aktywny samorząd” 

Struktura wypłat wg rodzajów kosztów w 2016 r. 

46,47% 

47,18% 

4,64% 0,90% 

0,45% 0,21% 

0,14% 
Moduł I

Moduł II

obsługa programu przez jst

promocja programu przez jst

ewaluacja programu przez jst

eksperci PFRON

promocja i ewaluacja PFRON



                     

Pilotażowy program "Aktywny samorząd” 

L.p. Moduł programu Forma wsparcia 
liczba 

beneficjentów 
kwota 

wypłacona 
[%] 

1 Moduł I obszar A Zadanie nr 1 
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu 

677 2 813 245,35 3,5% 

2 Moduł I obszar A Zadanie nr 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 410 538 959,59 0,7% 

3 Moduł I obszar B Zadanie nr 1 
pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego 
wraz z oprogramowaniem 

3 864 24 118 189,91 30,0% 

4 Moduł I obszar B Zadanie nr 2 
dofinansow. szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu komputerowego i oprogramowania 

577 1 093 740,04 1,4% 

5 Moduł I obszar C Zadanie nr 1 
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym 

0 0,00 0,0% 

6 Moduł I obszar C Zadanie nr 2 
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

1 806 3 215 689,63 4,0% 

7 Moduł I obszar C Zadanie nr 3 
pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne 

366 6 317 457,03 7,8% 

8 Moduł I obszar C Zadanie nr 4 
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej 
protezy kończyny 

88 481 780,95 0,6% 

9 Moduł I obszar D 
pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 
zapewnienie opieki dla osoby zależnej 

1 460 2 106 838,71 2,6% 

10 Moduł II  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 15 871 39 824 080,54 49,5% 

 Razem 25 119 80 509 981,75 100,0% 

Wydatki w 2016 roku 



                     

Pilotażowy program "Aktywny samorząd” 
Środki finansowe na realizację programu w 2017 r. 

Środki przewidziane do przekazania JST  
w ramach I transzy, w tym: 

94 622 682,98 zł 100% 

Moduł I 36 547 807,17 zł 38,6% 

Moduł II 52 299 782,43 zł 55,3% 

Koszty obsługi JST (do 6,5% - środków 
przewidzianych do przekazania) 

5 775 093,38 zł 6,1% 



                     

Realizacja przez PFRON       

 Programu wyrównywania różnic 

między regionami III 

w 2016 roku 

 



                     

Obszary realizowane w ramach bieżącej edycji programu: 

„Program wyrównywania różnic między 
regionami III” w 2016 r. 

 obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach  

                       samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, 

 obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, 

 obszar D - likwidacja barier transportowych, 

 obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub 

                       integracji osób niepełnosprawnych, 

 obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, 

 obszar G - skierowanie do powiatów - poza algorytmem - dodatkowych środków na finansowanie  

                       zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 



                     

„Program wyrównywania różnic między 
regionami III” 

Rozdysponowanie środków  na realizację PWRMR III w 2016 roku  
 wg stanu na dzień 20.09.2016 roku 

Obszar programu 

Środki finansowe przyznane na realizację PWRMR III w 2016 r. 

w § 6260  

C, E, F-100%, 

B, G - 30%, 

D - 58,94%,  

§ 2440 

obszary 

B, C, D, E, F, G - 100% 

razem 

B 3 565 500,00 63 786,60 3 629 286,60 

C 170 000,00 2 550,00 172 550,00 

D 36 090 189,09 572 476,47 36 662 665,56 

E 504 632,57 270 085,64 774 718,21 

F 570 533,34 8 557,99 579 091,33 

G 3 299 145,00 49 500,00 3 348 645,00 

Razem 44 200 000,00 966 956,70 45 166 956,70 



                     

„Program wyrównywania różnic między 
regionami III” 

Środki finansowe na realizację programu w 2017 r. 

Obszar Kwota [zł] [%] 

obszar B 7 764 560,73 15,5% 

obszar C 172 550,00 0,3% 

obszar D 34 752 672,42 69,5% 

obszar E 855 179,21 1,7% 

obszar F 916 300,00 1,8% 

obszar G 1 376 667,00 2,8% 

Zobowiązania z lat ubiegłych 457 706,10 0,9% 

DPR (kwota wolnych środków w obszarze E) 3 704 364,54 7,4% 

Razem na zadanie 50 000 000,00 100,0% 



                     

POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

na podstawie badania wykonanego na zlecenie PFRON 

w maju 2017 r. 



                     

OBSZARY PODDANE BADANIU 



                     

WSKAŹNIK JAKOŚCI ŻYCIA 
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Wskaźnik jakości życia i wskaźniki 
cząstkowe 

WSKAŹNIK WSPARCIA SPOŁECZNEGO 
Sieć kontaktów społecznych (grono znajomych/przyjaciół, częstotliwość 
kontaktów), posiadanie wsparcia ze strony najbliższych, częstotliwość 
odczuwania poczucia samotności.  

WSKAŹNIK SYTUACJI DOCHODOWEJ Sytuacja materialno – bytowa 

WSKAŹNIK WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH 
Samodzielne zamieszkanie, możliwość realizacji planów odnośnie mieszkania 
samodzielnego, ocena warunków mieszkaniowych, przystosowanie mieszkania 
do indywidulanych potrzeb – jeżeli takie potrzeby występują. 

WSKAŹNIK AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ Uczestnictwo w kształceniu – zarówno formalnym jak i nieformalnym oraz chęć 
dalszego kształcenia się,  

WSKAŹNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 
Obecna sytuacja na rynku pracy, występowanie i długość okresów pozostawania 
bez pracy, w przypadku osób bezrobotnych intensywność poszukiwania pracy 
oraz w przypadku osób bezrobotnych i biernych zawodowo chęć podjęcia pracy 

SUBIEKTYWNY WSKAŹNIK DOBROSTANU 

Subiektywna ocena jakości życia w różnych wymiarach: ogólna ocena jakości 
życia, ocena stanu zdrowia, ocena wpływu stanu zdrowia na codzienne 
funkcjonowanie, poczucie bycia szczęśliwym, poczucie bycia kochanym, 
zadowolenie z posiadanego poziomu wykształcenia, zadowolenie z posiadanej 
sytuacji zawodowej 

WSKAŹNIK JAKOŚCI ŻYCIA 



                     

Wskaźnik jakości życia – wartości średnie 
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Wskaźnik jakości życia i wskaźniki 
cząstkowe 
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Ogólna sytuacja życiowa ON - wnioski 

Osoby niepełnosprawne to grupa wyraźnie potrzebująca wsparcia ukierunkowanego na 
poprawę jakości życia we wszystkich obszarach, wsparcia skutecznego i działającego w 

sposób kompleksowy i systemowy.  

Wśród ogółu osób niepełnosprawnych na szczególną uwagę w kontekście skuteczności i 
kompleksowości wsparcia zasługują osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz 

osoby chorujące psychicznie – w grupach tych skala deprywacji w zasadzie we wszystkich 
poddanych badaniu obszarach jest najwyższa. 

W systemie wsparcia w szczególny sposób powinny zostać uwzględnione osoby z 
niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz ze sprzężeniami, a także osoby w wieku 

średnim i starsze. 

Szczególny nacisk powinien zostać położony na aktywność edukacyjną oraz zawodową – 
te dwa obszary mają bowiem wydatny wpływ na ogólną jakość życia i poprawę sytuacji we 

wszystkich obszarach poddanych badaniu.  



                     

Hierarchia potrzeb – ogół ON 
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Potrzeby wg rodzaju niepełnosprawności 
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Osoba z dysfunkcją wzroku (N=190)

Osoba z dysfunkcją ruchu (N=202)

Potrzeby wg rodzaju niepełnosprawności 



                     

Potrzeby poziom ogólny - wnioski 

 Konieczne jest uwzględnienie faktu, że wiele rodzin osób z niepełnosprawnością nie  
ma zaspokojonych podstawowych potrzeb materialno-bytowych.  

 Szczególna uwaga powinna być skupiona na osobach z niepełnosprawnością umysłową 
      oraz na osobach chorujących psychicznie. 

 

 W przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie ze stopniem znacznym, działania 
powinny być skierowane na zapewnienie opieki dziennej osobom z upośledzeniem 
umysłowym, w celu aktywizacji zawodowej ich opiekunów.  



                     

Potrzeby poziom ogólny - wnioski 

 Ważne jest utrzymanie pomocy finansowej dla gospodarstw w trudnej sytuacji, 
stosowanie zachęty finansowej dla ON do podjęcia aktywności zawodowej. 

 Ważne jest podniesienie wiedzy odnośnie  dostępnych możliwości, a tym samym 
otwarcie na nowe obszary życia i uświadomienie potrzeb wyższego rzędu. 

 Ważne jest kontynuowanie wsparcia w kluczowych dla każdej niepełnosprawności 
obszarach. 

 Ważne są wszelkie akcje promujące włączenie ON (szczególnie osób 
niepełnosprawnych intelektualnie i osób chorujących psychicznie) w życie społeczne, 
budujące pozytywne nastawienie społeczne i otwartość. 



                     

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 



                     

Chęć podjęcia pracy 
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Przyczyny braku chęci podjęcia pracy 

51% 
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28% 

12% 

6% 
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Ma(m) orzeczoną niezdolność do pracy

Mój/Jego/Jej stan zdrowia nie pozwala na pracę
zawodową/nie mogę/może pracować zawodowo

Boję się, że sobie nie poradz(ę/i)

Utracił(a)bym świadczenia pieniężne

Nie chc(e/ę) pracować, jest dobrze tak jak jest

Teraz nie jest dobra pora

Prowadzę gospodarstwo domowe, zajmuję się dziećmi

Muszę zajmować się dorosłą osobą wymagającą opieki
(matką itp.)

Nie muszę/musi pracować, wol(ę/i) robić coś innego

Ponad połowa ON deklaruje, że nie 
orientuje się w zasadach 

wstrzymania rent przy podjęciu 
pracy. 

 

 Podając konkretną kwotę mniej niż 
7% zbliżyło się do realnej wartości. 

Ponad połowa ON deklaruje, że nie 
orientuje się w zasadach 

wstrzymania rent przy podjęciu 
pracy. 

 

 Podając konkretną kwotę mniej niż 
7% zbliżyło się do realnej wartości. 



                     

Aktywność zawodowa -  wnioski 
W procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

należy uwzględnić działania podnoszące ich motywację, a także 
motywację ich otoczenia. Kluczowa jest informacja, że ON mogą 

pracować!  

Należy dążyć do podniesienia wiedzy na temat zasad 
zawieszania rent przy podjęciu pracy.   

Ważne jest bardziej klarowne formułowanie zaleceń 
orzeczników dotyczące zdolności/ niezdolności ON do pracy. 

Wprowadzenie opisowych instrukcji na ten temat warunków w 
jakich ON może pracować. 

Upowszechnienie programów kończących się zatrudnieniem. 

Prowadzanie kampanii promujących ON na rynku pracy.   



                     

MIESZKALNICTWO 

Konwencja ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych nakazuje państwom 

podjęcie działań na rzecz zwiększenia 

mobilności osobistej i samodzielności osób 

niepełnosprawnych przy korzystaniu z 

przestrzeni publicznej i prywatnej.  

 

Jednym z obszarów, w których ON 

potrzebują wsparcia jest mieszkalnictwo – 

umożliwienie ON w miarę samodzielnego 

życia w szczególności poprzez adaptację 

mieszkań do ich potrzeb oraz poprzez usługi 

asystenckie. 



                     

Samodzielne zamieszkanie 

46% 

17% 

30% 

52% 
58% 

51% 

Ogółem (N=547) Osoba z
upośledzeniem

umysłowym
(N=157)

Osoba chorująca
psychicznie

(N=122)

Osoba z
dysfunkcją

słuchu (N=90)

Osoba z
dysfunkcją

wzroku (N=87)

Osoba z
dysfunkcją ruchu

(N=91)

Chciałby mieszkać
samodzielnie

63% 
55% 

55% 66% 
75% 

57% 

Ogółem (N=212) Osoba z
upośledzeniem

umysłowym
(N=33)

Osoba chorująca
psychicznie

(N=41)

Osoba z
dysfunkcją

słuchu (N=48)

Osoba z
dysfunkcją

wzroku (N=44)

Osoba z
dysfunkcją

ruchu (N=46)

Wierzy, że samodzielne
mieszkanie jest/ będzie
możliwe



                     

Przystosowanie mieszkania do potrzeb 

14% 10% 31% 32% 11% 1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

W ogóle nieprzystosowane W małym stopniu przystosowane Częściowo przystosowane

W dużym stopniu przystosowane Całkowicie przystosowane nie wiem|trudno powiedzieć

OCENA PRZYSTOSOWANIA MIESZKANIA 



                     

Mieszkalnictwo - wnioski 

Konieczne jest inwestowanie w samodzielność mieszkaniową ON. 
Kluczowa jest informacja, że ON mogą mieszkać i żyć samodzielnie  

Kluczowe jest pobudzenie wiary w możliwość samodzielności 
mieszkaniowej  oraz  informacja w jaki sposób można ją osiągnąć – jakie 

możliwości są w ogóle dostępne!   

Warto zwiększyć wydatki na dostosowanie i likwidację barier 
mieszkaniowych: przystosowanie łazienki, dostęp do mieszkania, 

przystosowanie mieszkania, zapewnienie lepszych warunków 
mieszkaniowych, wsparcie asystenta 



                     

 Dofinansowanie do przystosowania mieszkania do indywidualnych potrzeb 
związanych z niepełnosprawnością  

 Likwidacja barier architektonicznych w mieszkaniu i w dostępie do mieszkania 

 Dofinansowanie do remontu mieszkania 

 Dofinansowanie do zakupu mieszkania 

 Pomoc asystenta w wykonaniu niektórych czynności w domu 

 Dofinansowanie do zakupu specjalnego sprzętu domowego użytku 

 Urządzenia pomagające w podtrzymaniu samodzielności  

 Wideokamera/ wideo domofon, budzik dla niesłyszących, specjalny dzwonek – lampka 

 Deficyt rozwiązań takich, jak: mieszkania chronione i treningowe  

 Zabezpieczenie losu niesamodzielnych osób niepełnosprawnych (szczególnie 
akcentowane przez opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie) w przypadku 
choroby lub śmierci ich opiekunów 

Mieszkalnictwo - kluczowe formy wsparcia 



                     

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 
 
Dorota Habich 
p.o. Prezesa Zarządu PFRON 


