
 

UCHWAŁA Nr ........./........./ 2023 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia ................................... 2023 r. 

 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania, przypadających według algorytmu  

w 2023 roku dla Województwa Opolskiego 

 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 2094), w związku z  art. 35 ust. 1 pkt 5, pkt 6, pkt 8 i ust. 2 oraz art. 36 

ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023r., poz. 100 z późn. zm), Sejmik 

Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

  

§ 1 

 

Określa się zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2023 roku dla Samorządu 

Województwa Opolskiego w wysokości 13 228 888,00 zł (słownie: trzynaście milionów 

dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100), zgodnie  

z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt Zarządu Województwa 
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     Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz 

podział środków PFRON na realizację  tych zadań w 2023 roku  określa się w sposób 

następujący:  

   

 

 

1. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności 

zawodowej  

 

10 013 000,00 

 

2. Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym 

 

1 005 082,00 

3. Dofinansowanie robót budowlanych  w obiektach służących 

rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych 

 

2 210 806,00 

  

Razem 

 

13 228 888,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  do uchwały Nr ..…..…./ …..….. /2023 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia ….................................. 2023 r. 



 3

 

Uzasadnienie 

 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał 

podziału środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2023 rok na realizację 

zadań należących do kompetencji samorządów wojewódzkich na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r.  

w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1605  

z późn. zm.). 

Województwo Opolskie na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w  2023 r. 

otrzymało środki finansowe w kwocie 13 228 888,00 zł, w tym środki finansowe w wys.  

10 013 000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie kosztów działania 5 zakładów aktywności 

zawodowej przy łącznym zatrudnieniu 323 pracowników ze znacznym lub umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności. Wyboru zadań do realizacji Województwo dokonuje 

samodzielnie.  

Ze środków PFRON Samorząd Województwa Opolskiego może dofinansować: 

1. koszty tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, 

2. roboty budowlane w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych, 

3. zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

realizowane przez fundacje oraz organizacje pozarządowe. 

 

Z uwagi na podjęte przez Samorząd Województwa Opolskiego w latach poprzednich 

zobowiązania wynikające z utworzenia pięciu Zakładów Aktywności Zawodowej,  

z przypadającej na 2023 rok kwoty dokonano odliczenia w łącznej wysokości 10 013 000,00 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie  kosztów działania: 

1. Zakładu Aktywności Zawodowej w Opolu, ul. Mielęckiego 4a (Organizator:  Fundacja 

„Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu) w wys.  

1.860.000,00 zł przy zatrudnieniu 60 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności; 

2. Zakładu Aktywności Zawodowej w Lewicach,  Lewice 25A, 48-140 Branice (Organizator: 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach) w wys.  

1.798.000,00 zł przy zatrudnieniu 58 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności; 

3. Zakładu Aktywności Zawodowej Różnosprawni w Kędzierzynie Koźlu, ul. Piastowska 

51B/II (Organizator: Fundacja Różnosprawni w Kędzierzynie Koźlu) - w wys. 2.480.000,00 

zł przy zatrudnieniu 80 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności; 

4. Zakładu Aktywności Zawodowej w Kluczborku, ul. Pułaskiego 5, 46-200 Kluczbork 

(Organizator: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

„Nadzieja” w Kluczborku) w wys. 1.705.000,00 zł przy zatrudnieniu 55 osób ze znacznym 

lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; 
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5. Zakładu Aktywności Zawodowej w Nysie, ul.  Grodkowska 54, 48-300 Nysa (Organizator: 

infirmiCare non profit spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w 48-200 

Prudnik, Wieszczyna 16) w wys. 2.170.000,00 zł przy zatrudnieniu 70 osób ze znacznym 

lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

 

Projektowane kwoty dofinansowania działania zakładów aktywności zawodowej obliczone są 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym  

(Dz.U. 2022r.,  poz. 2128), w którym  określono kwotę na jednego pracownika zatrudnionego  

w 2023 roku w zakładzie aktywności zawodowej – 31 000,00 zł. 

 

W związku z powyższym pozostałą kwotę w wysokości 3 215 888,00 zł proponuje się 

przeznaczyć na realizację niżej wymienionych zadań w następujący sposób : 

1. Kwotę w wysokości 2 210 806,00 zł na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach 

służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych - na realizację 

zadania w 2023r. złożono w terminie tj. do 30 listopada roku poprzedzającego realizację 

zadania, 8 wniosków. Po rezygnacji z dofinansowania jednego z Wnioskodawców, łączna 

kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 359 412,31 zł. Rozpatrzenie złożonych 

wniosków, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004r. 

w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 937) nastąpi w terminie 30 dni od dnia przyjęcia przez Sejmik niniejszej uchwały. 

2. Kwotę w wysokości 1 005 082,00 zł na zlecanie organizacjom pozarządowym zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Realizacja 

zadań przez organizacje pozarządowe odbywać się może zgodnie z ustawą z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na drodze 

otwartego konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym. 

 

 

 


