
Wydział ds. Osób 
Niepełnosprawnych



Podstawowe dokumenty

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Art. 35
1. Do zadań samorządu województwa realizowanych w ramach ustawy należy m.in.: 

- opracowanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na 
rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych; 

- dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z 
potrzebami osób niepełnosprawnych;

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej;
- współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
- opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe



Podstawowe dokumenty

Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych
i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji 
Zadań na rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie 
Mazowieckim na lata 2022 - 2025

Zasady realizacji zadania pn. „Roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), 
dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”

Zasady realizacji zadania pn. „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów
aktywności zawodowej” ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego



Kwoty przyznane z PFRON

Środki na realizację zadań: pula 
przyznawana jest województwom
przez Państwowy Fundusz Rozwoju 
Osób Niepełnosprawnych

województwo mazowieckie

2019 r. – 13 170 353 zł,
w tym dofinansowanie działalności zaz 5 687 500 zł, 

2020 r. – 16 961 578 zł,
w tym dofinansowanie działalności zaz 7 450 000 zł,

2021 r. – 17 687 397 zł,
w tym dofinansowanie działalności zaz 7 450 000 zł. 



Dofinansowanie dla samorządów
i organizacji pozarządowych

roboty budowlane

dane za lata 2019 - 2021

26
umów

na dostosowanie obiektów 
służących rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych



Funkcjonuje 10 zakładów aktywności zawodowej:

- Stowarzyszenie „Gmina Klwów – Wspólne Marzenia” (Klwów)

- Stowarzyszenie Otwarte Drzwi (Warszawa)

- Fundacja Praca dla Niewidomych (Drobin)

- Stowarzyszenie Aktywnej Innowacji Społecznej (Drożdżówka)

- Fundacja Ekonomii Społecznej „Przystań” (Płock)

- Caritas Diecezji Siedleckiej (Siedlce)

- Stowarzyszenie Pomocy dla Osób z Niepełnosprawnościami 

"Drzewo Marzeń" w Adamowie (Promna)

- Fundacja Emianio Arcus (Legionowo)

- Fundacja Synapsis (Wilcza Góra)

- Gmina Miasto-Płock (Płock)

W 2020 r. zawarto umowę z Fundacją Dobro Wspólne 

na utworzenie zakładu aktywności zawodowej w Pułtusku. 

Zakłady aktywności zawodowej (zaz)



Dziękujemy za uwagę


