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Zmiany wprowadzone w 2022 roku do warunków 

konkursów o zlecenie realizacji zadań ogłaszanych przez 

PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji



Cel wprowadzonych i zaplanowanych modyfikacji

 Uproszczenie składania i realizacji projektów wieloletnich.

 Uproszczenie w przekazywaniu środków oraz rozliczaniu dofinansowań.

 Doprecyzowanie zapisów budzących wątpliwości interpretacyjne i realizacyjne. 

 Zwiększenie przyjazności i czytelności dokumentacji konkursowej.



Przyczyny wprowadzonych i zaplanowanych modyfikacji

 Postulaty zgłaszane przez organizacje pozarządowe podczas prowadzonych przez PFRON 

konsultacji społecznych.

 Dążenie do zwiększenia znaczenia rozliczania projektów przez osiągane efekty i rezultaty, a nie 

dokumenty księgowe.

 Rosnące zainteresowanie konkursami ogłaszanymi przez PFRON, a tym samym wzrost 

wysokości środków PFRON przeznaczanych na realizację konkursów.

 Optymalizacja procesu przekazywania i rozliczania środków PFRON.

 Przygotowania do wprowadzenia nowego systemu umożliwiającego składanie, realizację i 

rozliczanie wniosków (iPFRON+).



Projekty wieloletnie

 W przypadku projektów wieloletnich – rezygnacja z trybu pozakonkursowego

 składanie wniosków w konkursie na wszystkie okresy realizacji projektu (budżety na każdy okres we 

wniosku konkursowym);

 podejmowanie decyzji finansowych, obejmujących wszystkie okresy realizacji projektu;

 zawieranie umów z kwotami dofinansowania na poszczególne okresy realizacji projektu;

 możliwość zgłaszania przez Zleceniobiorcę ewentualnych zmian podczas realizacji projektu i 

aneksowanie umowy;

 składanie sprawozdań z realizacji projektu po zakończeniu danego okresu (rozliczenie finansowe 

każdego z okresów);

 rozliczenie po wskaźnikach ewaluacji na zakończeniu realizacji projektu wieloletniego.



Wkład własny rzeczowy

 Wprowadzenie możliwości wnoszenia przez organizacje pozarządowe wkładu 

własnego rzeczowego, w formie wartości nieodpłatnego udostępnienia na określony 

czas pomieszczenia.

 Rozliczenie wkładu rzeczowego na podstawie oświadczenia podmiotu 

udostępniającego pomieszczenie, wskazującego wartość wkładu w danej jednostce 

czasu, z uwzględnieniem cen rynkowych.

 Brak możliwości wykazywania w ramach wkładu rzeczowego pomieszczeń 

udostępnionych przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Wnioskodawcą.



Stawki ryczałtowe dla kosztów pośrednich  

 Zwiększenie o 1% poszczególnych stawek ryczałtowych, które stanowią podstawę 

wyliczenia kosztów pośrednich. 

 Wprowadzenie dodatkowego przedziału ryczałtowego pomiędzy kwotą 3 mln zł, a 

kwotą 5 mln zł (13% kosztów bezpośrednich).



Ocena merytoryczna wniosków

 Przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków przez komisję konkursową  przy 

pomocy ekspertów zewnętrznych oraz ekspertów powołanych spośród pracowników 

PFRON.

 Ocena każdego wniosku przez dwóch ekspertów wybranych w drodze losowania. 

 Ocena dokonywana niezależnie przez każdego z ekspertów.

 Z dwóch opinii wyciągnięcie średniej arytmetycznej, która stanowić będzie końcową 

ocenę projektu. 



Przekazanie dofinansowania

 W przypadku projektów o wartości co najmniej 1 mln zł przekazanie dofinansowania 

w transzach

pierwsza transza po podpisaniu umowy, kolejna po rozliczeniu transzy pierwszej;

 złożenie rozliczenia częściowego przed przekazaniem kolejnej transzy.

 W przypadku projektów, których wartość nie przekracza kwoty 1 mln zł przekazanie 

dofinansowania w ramach jednej transzy po podpisaniu umowy

 złożenie wyłącznie sprawozdania końcowego z realizacji projektu.



Wynagrodzenie pracowników niepełnosprawnych

 Na etapie rozliczenia dofinansowania pomniejszenie tej części wynagrodzenia pracownika 

niepełnosprawnego, która odpowiada jego zaangażowaniu w realizację projektu, o kwotę 

dofinansowania uzyskaną w ramach art. 26a ustawy o rehabilitacji.

 Pomniejszenie proporcjonalne do udziału części etatu w projekcie do wymiaru etatu na który 

Zleceniobiorca otrzymał dofinansowanie w ramach art. 26a ustawy o rehabilitacji.

 Rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego przeprowadzone wg wzoru, 

wskazanego w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów”.



Zaplanowane zmiany – rozliczanie środków

 Rezygnacja z obowiązkowej weryfikacji przez PFRON poszczególnych dowodów księgowych na 

etapie rozliczenia dofinansowania

weryfikacja prawidłowości realizacji projektu na podstawie przedłożonego przez 

Zleceniobiorcę zestawienia dowodów księgowych oraz (w niektórych przypadkach) raportu 

z audytu zewnętrznego projektu;

wezwanie do przedłożenia dowodów księgowych np. w sytuacji, gdy zostaną stwierdzone 

nieprawidłowości w przedłożonym sprawozdaniu z realizacji projektu.



Organizacje, które nie realizowały umów z PFRON

 W przypadku organizacji pozarządowych, które spełniają łącznie następujące warunki:

prowadzą działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 24 miesięcy; 

dotychczas nie realizowały umowy w konkursie ogłoszonym przez Fundusz na podstawie 

art. 36 ustawy o rehabilitacji;

ograniczenie maksymalnej kwoty wnioskowanego dofinansowania do 500.000 zł.

 Limit dotyczy sumy kwot we wszystkich wnioskach złożonych przez organizację w konkursie.



Wysokość dofinansowania w kierunku pomocy 6 

 Zwiększenie maksymalnej kwoty dofinansowania, o którą mogą ubiegać się organizacje 

pozarządowe w ramach kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw 

społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności” z 

700.000 zł do kwoty 1 mln zł.



Zajęcia usprawniające

 Zaplanowanie w projekcie zajęć usprawniających naruszone funkcje organizmu może nastąpić 

jedynie wówczas, gdy zajęcia te stanowią niewielką część projektu, a poprzez ich realizację 

zapewniona zostaje prawidłowość i kompleksowość rehabilitacji prowadzonej w ramach 

pozostałych form wsparcia.

 Weryfikacja zaplanowanych w projekcie form wsparcia zostanie przeprowadzona z 

uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.



Limity kosztów kwalifikowalnych

 Zwiększenie o 1% limitów kosztów kwalifikowalnych w ramach kategorii „koszty 

funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji projektu”

 w poprzednich konkursach obowiązywało w tej kategorii kosztów 5 stawek (od 9% do 

4%), określanych w zależności od wysokości kosztów projektu

 aktualnie obowiązuje 6 stawek (od 10% do 5%), określanych w zależności od 

wysokości kosztów projektu

 Wyznaczenie dodatkowego przedziału pomiędzy kwotą 3 mln zł, a kwotą 5 mln zł.



Wskaźnik nakładu w projektach wieloletnich

 W przypadku projektów wieloletnich wartość faktycznie osiągniętego wskaźnika nakładu

(w całym okresie realizacji projektu), może przekroczyć wartość wskaźnika bazowego, 

ustalonego w konkursie przez Zarząd PFRON, o: 

 5% w przypadku projektów dwuletnich;

 10% w przypadku projektów trzyletnich.



Wkład niefinansowy

 Łączna wysokość wkładu niefinansowego (osobowego lub rzeczowego) nie może 

przekroczyć 60% wymaganego minimum wkładu własnego.

 dotychczas obowiązywał limit 50%;

 ograniczenie nie dotyczy kierunku pomocy 2 (wkład niefinansowy może w tym 

kierunku stanowić 100%).



Wkład osobowy

 Zwiększenie do 30 zł stawki za jedną godzinę pracy wolontariusza, służącej do wyliczania 

wartości tej pracy.

 dotychczas obowiązująca stawka = 20 zł.



Przesunięcia kwot w budżecie projektu

 Wprowadzenie kolejnego ułatwienia, które umożliwia przesunięcie, podczas realizacji 

projektu, zaoszczędzonej kwoty na inną pozycję budżetową bez konieczności uzyskania 

akceptacji PFRON i aneksowania umowy. 

 Określenie wysokości kwoty o jaką następuje zwiększenie (1.000 zł). 

 Dotychczas wyznaczone było jedynie kryterium procentowe.



Audyt zewnętrzny projektu w konkursie 1/2022

 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego, wymagane jest dla projektu, którego wartość jest równa 

bądź przekracza 500.000 zł.

 Audyt zewnętrzny przeprowadzany jest również dla projektu, którego wartość wraz z:

wartością pozostałych projektów zgłaszanych w konkursie,

wartością projektów realizowanych równocześnie w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji,

wartością projektów realizowanych równocześnie, w ramach zadań lub programów 

finansowanych ze środków PFRON, w których przewidziany został obowiązek 

przeprowadzenia audytu zewnętrznego;

jest równa lub przekracza 700.000 zł.



Dokumentacja konkursowa (1)

 Zmniejszenie objętości „Zasad wspierania realizacji zadań” poprzez:

opracowanie jednego „Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów” dla 

wszystkich kierunków pomocy – dotychczas dla każdego z sześciu kierunków pomocy 

opracowany był odrębny regulamin;

przygotowanie dwóch wzorów umów – jednego wzoru, gdy z wnioskiem występuje jedna 

organizacja pozarządowa, drugiego wzoru dla wniosków wspólnych  

 dotychczas funkcjonowało 12 wzorów umów, po dwa dla każdego z kierunków 

pomocy;



Dokumentacja konkursowa (2)

wyłączenie części dokumentacji z „Zasad wspierania realizacji zadań” 

 regulamin komisji konkursowej – zostanie opracowany i przyjęty  przez komisję 

konkursową na pierwszym posiedzeniu;

 „Wytyczne” dotyczące wizyt monitoringowych – zostały przeniesione do 

obowiązującego w PFRON zarządzania procesowego (jako proces wsparcia); zostaną 

udostępnione Zleceniobiorcom przy podpisywaniu umowy o zlecenie realizacji zadań.



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



Czas na pytania
12 grudnia 2022



Dziękujemy za udział 
w webinarium

12 grudnia 2022


