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Realizacja Programu wyrównywania różnic 
między regionami II w obszarze C 

	  
	  
	  
	  
	  

Program wyrównywania różnic 
 między regionami II 

 
 
Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans 
osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo 
rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie 
do rehabilitacji zawodowej i społecznej.  
 
Celem operacyjnym w obszarze C jest  zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach 
socjalnych osób prawnych. 
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Definicja Spółdzielni Socjalnej przyjęta w Programie 
wyrównywania różnic między regionami II 

 
Spółdzielnia socjalna osób prawnych – to spółdzielnia 
socjalna utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 
2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 
651, z późn. zm.) przez powiat, gminę lub organizację 
pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób 
niepełnosprawnych z:  
• innym powiatem lub gminą, 
• inną organizacją pozarządową działającą co najmniej 2 
lata na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Warunki przystąpienia do Programu (…) w obszarze C 
 
1. realizator programu (samorząd powiatowy) zgłosi i 
udokumentuje wykonalność projektu dotyczącego 
utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych, 
2. utworzenie spółdzielni socjalnej planowane jest na 
terenie powiatu należącego do podregionu, w którym 
PKB na jednego mieszkańca podregionu jest niższy niż 
90% PKB na jednego mieszkańca w kraju lub stopa 
bezrobocia w podregionie jest wyższa niż 110% średniej 
stopy bezrobocia w kraju, lub w powiecie, na terenie 
którego stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej 
stopy bezrobocia w kraju. 



3 

Warunki udziału w Programie 
wyrównywania różnic między regionami II 

 
Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:  
 
q wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, 
q zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON, 
q wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. 

Zakres pomocy udzielanej w Programie 
wyrównywania różnic między regionami II obszar C 

 
Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na 
realizację programu w obszarze C może być objęta, 
część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej 
w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia 
stanowisk  pracy dla osób niepełnosprawnych.  

Zakres rzeczowy i finansowy robót związanych 
z adaptacją pomieszczeń określa projekt budowlany oraz 
kosztorys inwestorski, ofertowy, wycena lub oferta. 
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Zakres pomocy udzielanej w Programie wyrównywania 
różnic między regionami II obszar C, c.d.  

 
Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, 
jakie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach adaptacji pomieszczeń 
spółdzielni do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier w 
poruszaniu się, w szczególności obejmuje: 
Ø budowę lub modernizację pochylni i dojścia do budynku, zapewniających osobom 
niepełnosprawnym dostęp do pomieszczeń budynku, 
Ø dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz 
uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, 
Ø roboty związane z likwidacją progów oraz przystosowaniem ciągów 
komunikacyjnych i innych przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi do 
poruszania się na wózku inwalidzkim, 
Ø przystosowanie drzwi, w tym zakup i montaż, 
Ø przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułożenie 
wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych, 
Ø dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a także adaptację pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-
sanitarne – w przypadkach, gdy ze względów technicznych korzystne jest ich takie 
usytuowanie. 

Zakres pomocy udzielanej w Programie wyrównywania 
różnic między regionami II obszar C, c.d. 

 
Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, 
jakie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach adaptacji pomieszczeń 
spółdzielni do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier 
w komunikowaniu się w szczególności obejmuje: 

Ø zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej 
w pomieszczeniach spółdzielni dostępnych dla osób niepełnosprawnych, 

Ø zakup i montaż urządzeń wspomagających odbiór dźwięku w pomieszczeniach 
spółdzielni, 

Ø zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną, 

Ø oznakowanie wyposażenia lokali i ciągów komunikacyjnych alfabetem brajla, 
różnym kolorem lub fakturą.  
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Wysokość pomocy udzielanej w Programie 
wyrównywania różnic między regionami II obszar C 

  
Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu 
dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć w przypadku 
obszaru C – 40% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się  
do objęcia pomocą w ramach programu. 

W powiatach, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej 
stopy bezrobocia w kraju, wysokość środków, o których mowa powyżej, 
podwyższa się o 20 punktów procentowych. 

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON 
w przypadku obszaru C wynosi do 32.000,00 zł, na każde nowoutworzone 
stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie 
do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym 
stanowisku. 

Liczba projektów dofinansowanych w ramach obszaru C 
Programu wyrównywania różnic między regionami II 

Rok realizacji 
 programu 

Ilość projektów złożonych w obszarze C 
rozpatrzona: Liczba 

tworzonych 
miejsc pracy 

Kwota 
przekazana na 

realizację 
projektów 

złożonych w 
obszarze C 

pozytywnie negatywnie/ 
rezygnacje razem 

2012 0 1 1 0 0,00 

2013 6 17 23 95 1 648 286,09 

2014 1 3 4 5 53 560,99 

Razem 7 21 28 100 1 701 847,08 
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Informacje o projektach z obszaru C Programu (…) 

Rok  
Oddział 

Obsługujący 
projekty 

Podmioty tworzące  
spółdzielnię socjalną Przedmiot działalności spółdzielni 

Liczba 
tworzonych 
stanowisk 

pracy 

Kwota 
przyznanych 
środków 

2013 Oddział 
Mazowiecki 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych 

Działalność usługowa w zakresie ogrodnictwa, 
porządkowania oraz układanie kostki, brukowej, ponadto 
poligrafia oraz działalność reklamowa. 

70 1 229 213,13 

2013 Oddział 
Podkarpacki 

Powiat Jarosławski oraz Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Jarosławiu 

Projektowanie, zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych 
oraz w okresie zimowym odśnieżanie. W przyszłości planuje 
się rozszerzenie działalności o archiwizację dokumentów. 

5 81 641,25 

2013 Oddział Ślaski 
Gmina Lelów, 
Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i 
Sztuka Elementarz,        

Działalność usługowa i produkcyjna w zakresie gastronomii 
wraz z cateringiem, przetwórstwa warzywno-owocowego, 
prac remontowo- budowlanych i produkcji brykietu z 
makulatury. 

2 65 600,00 

2013 Oddział 
Wielkopolski 

Powiat Słupecki, 
Gmina Miejska Słupca, 
Fundacja im. Królowej Polski  Św. Jadwigi  

Usługi cateringowe oraz obsługi imprez okolicznościowych. 
Ponadto przewozu żywności dla przedszkola, usług 
wykonywania materiałów reklamowych i promocyjnych. 

8 176 812,50 

Miasto i Gmina Krotoszyn, 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych w Krotoszynie 

rezygnacja po przekazaniu środków 5 65 395,00 

Gmina Koźmin Wielkopolski, 
Powiat Krotoszyński rezygnacja po przekazaniu środków 5 29 624,21 

2014 Oddział 
Wielkopolski Gmina Okonek w Powiecie Złotowskim Pielęgnacja terenów zielonych i usługi opiekuńcze. 5 53 560,99 

        100 1 701 847,08 

 
 
 

Program wyrównywania różnic między 
regionami II  

- rekomendacje z raportów ewaluacyjnych  
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W 2014 r. na zlecenie Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

przeprowadzone zostało: 

ü  badania ewaluacyjne „Programu wyrównywania różnic między regionami II”  
z zastosowaniem triangulacji danych  
– badanie zrealizowane okresie lipiec-październik 2014 r. przez firmę WYG PSDB Sp. z o.o.  

 
 

Badanie ewaluacyjne  
„Programu wyrównywania różnic między regionami II”  

 
Celem ewaluacji była ocena dotychczasowych wyników oraz przebiegu i uwarunkowań 
realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” oraz wypracowanie 
rekomendacji dotyczących ewentualnej modyfikacji celów, form wsparcia oraz procedur 
Programu.  
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WYBRANE WYNIKI I REKOMENDACJE  
z badania ewaluacyjnego 

„Programu wyrównywania różnic między regionami II”  
 
Przeprowadzone badanie pozwala na sformułowanie pod adresem „Programu wyrównywania 
różnic między regionami II” pozytywnej oceny pod względem spójności, użyteczności, 
efektywności i trwałości. 
W świetle wyników badania uprawniona jest rekomendacja dotycząca kontynuacji programu  
- rekomenduje się opracowanie nowego programu z wykorzystaniem doświadczenia 
zgromadzonego w trakcie dotychczasowej realizacji. 
 

WYBRANE WYNIKI I REKOMENDACJE  
z badania ewaluacyjnego 

„Programu wyrównywania różnic między regionami II” c.d.  
 
W związku z przyjętym sposobem kwalifikowania do udziału w programie poza nim pozostają 
powiaty mające szereg niezaspokojonych potrzeb w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych 
do rehabilitacji i jednocześnie niezdolnych do samodzielnego zaspokojenia tych potrzeb.  
Należy rozważyć uprawnienie do udziału w programie wszystkich powiatów z zastosowaniem 
zróżnicowanych pułapów dofinansowania wydatków ze środków PFRON.  
Pozwoli to na zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych w powiatach dziś wykluczonych, 
zachowując mechanizm wyrównawczy. 
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WYBRANE WYNIKI I REKOMENDACJE  
z badania ewaluacyjnego 

„Programu wyrównywania różnic między regionami II” c.d.  
 
Badanie pozwala na stwierdzenie, że wydzielone w programie obszary i formy wsparcia są 
adekwatne do potrzeb. 
W wyniku badania uprawniony jest wniosek, że adresaci wsparcia zostali wskazani właściwie,  
z wyjątkiem pominięcia gmin w ramach obszaru B (bariery komunikacyjne).  
Katalog adresatów także powinien zostać utrzymany, z zastrzeżeniem uwzględnienia 
samorządów gminnych w obszarze B.  
Do rozważenia jest propozycja dofinansowania projektów dotyczących szeroko rozumianych 
sfer użyteczności publicznej. 

WYBRANE WYNIKI I REKOMENDACJE  
z badania ewaluacyjnego 

„Programu wyrównywania różnic między regionami II” c.d.  
 
Zarządzanie programem ogólnie ocenione zostało dobrze – rekomenduje się dopracowanie 
prostych zestawów informacji dotyczących kompletu wiedzy o każdym z obszarów osobno  
wraz z tzw. listami sprawdzającymi. 
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WYBRANE WYNIKI I REKOMENDACJE  
z badania ewaluacyjnego 

„Programu wyrównywania różnic między regionami II” c.d.  
 
System monitorowania powinien zapewniać proste, bezkosztowe gromadzenie danych 
(wspierane narzędziami informatycznymi) o postępie rzeczowym i finansowym.  
Musi także obejmować zestaw wskaźników rezultatu oraz możliwość pomiaru wpływu 
interwencji  – wykorzystanie narzędzi informatycznych powinno pozwolić na bieżące tworzenie  
(i aktualizację) bazy beneficjentów. 

WYBRANE WYNIKI I REKOMENDACJE  
z badania ewaluacyjnego 

„Programu wyrównywania różnic między regionami II” c.d.  
 
Z uwagi na cykl prac budżetowych w samorządzie, szczegółowe zasady wdrażania  
programu w danym roku (o ile będą corocznie zmieniane) powinny być znane najdalej  
w III kwartale roku poprzedzającego, a nabór wniosków powinien być ogłaszany w IV kwartale 
(najpóźniej z początkiem danego roku).  
Decyzje o dofinansowaniu projektu powinny być podejmowane do końca I kwartału danego 
roku. 
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PERSPEKTYWY DOTYCZĄCE 
„Programu wyrównywania różnic między regionami II”  

 
 
W związku z przytoczonymi rekomendacjami oraz mając na uwadze wysokość środków 
finansowych zaplanowanych na realizację zadań w 2015 roku, rozważane będzie: 
ü opracowanie i przyjęcie nowych zasad realizacji „Programu wyrównywania różnic między 
regionami II”, do III kwartału 2015 roku; 

ü rozpoczęcie naboru wniosków (wg. nowych zasad) począwszy od IV kwartału 2015 roku; 

ü Planuje się realizację obszaru C w nowej edycji Programu (..), z możliwością rozszerzenia 
kosztów kwalifikowalnych związanych z uruchomieniem działalności spółdzielni socjalnej osób 
prawnych. 

„Program wyrównywania różnic między regionami II” w latach 2012-2014 

Obszar 

Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

Liczba 
zawartych 

umów* 

Kwota 
wypłacona                        

(w zł) 

Liczba 
zawartych 

umów* 

Kwota wypłacona                        
(w zł) 

Liczba 
zawartych 

umów* 

Kwota 
wypłacona                        

(w zł) 

A – sprzęt rehabilitacyjny 17 8.634.571,41 16 6.491.957,71 16 6 010 976,56 

B – bariery architektoniczne 167 17.280.766,18 178 14.815.604,68 179 14 864 914,65 

C – spółdzielnie socjalne 0 0,00 5 1.648.286,09 1 53 560,99 

D – bariery transportowe 161 19.156.346,21 185 46.133.514,88 192 24 319 589,83 

E – wkład własny w projektach UE 
wypłata  

w ramach 
zobowiązań 

1.200.000,00 1 178.224,85 5 75 071,09 

F – warsztaty terapii zajęciowej 1 106.272,51 0 0,00 2 456 690,25 

G – uzupełnienie algorytmu** 43 7.762.193,80 76 7.809.492,16 86 10 184 715,65 

Ogółem 328 54.140 150,11 418 77.077 080,37 481 55 965 519,02 

* jedna umowa w programie może obejmować kilka obszarów programu 
** obszar G realizowany jest od 2012 r. 

„Program wyrównywania różnic między regionami II” w latach 2012-2014” 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

 

Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa 
tel. 22 50 55 500 

 
www.pfron.org.pl 


