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Załącznik do uchwały nr 329 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój z dnia 29 września 2020 roku 

 

L.p. Część RPD  Było Jest 

1. 

Roczny Plan Działania 

dla II Osi Priorytetowej 

PO WER Efektywne 

polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki i 

edukacji opracowany 

przez Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 

Działanie 2.6  

- 

Nowy projekt 

pozakonkursowy pt. 

Opracowanie projektu 

ustawy wdrażającej 

Konwencję o prawach osób 

niepełnosprawnych 

o proponowanej nazwie: 

Ustawa o wyrównywaniu 

szans osób z 

niepełnosprawnościami 

wraz z Oceną Skutków 

Regulacji i uzasadnieniem, 

jak też propozycji zmian 

legislacyjnych 

podążających za nową 

ustawą   

Fiszka stanowi załącznik nr 

1 do tabeli. 
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Załącznik nr 1  

DZIAŁANIE PO WER 
Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia 

społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych 
 

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres 

projektu
1
 

Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób 

niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób 

z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też 

propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą   

Cel szczegółowy 

PO WER, w 

ramach którego 

projekt będzie 

realizowany 

Cel nr 5: Podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne 

i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

niepełnosprawnych 
 

Priorytet 

inwestycyjny 

PI 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 

aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach projektu 

Rewizja i rozbudowa istniejących rozwiązań ustawowych realizowanych przez podmioty 

publiczne i niepubliczne na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych oraz 

wypracowanie nowych rozwiązań w tym zakresie. 

Cel główny 

projektu 

Celem projektu jest przygotowanie projektu nowej ustawy wdrażającej postanowienia 

Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce pn. Ustawa 

o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z aktami wykonawczymi do 

tej ustawy, jak również proponowanymi zmianami w innych ustawach (przepisami 

towarzyszącymi). 

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych przyjęta została przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r., natomiast ratyfikacja 

przedmiotowego dokumentu przez Polskę miała miejsce 6 września 2012 r.  

Państwa-sygnatariusze tego dokumentu zostały zobowiązane do podjęcia wszelkich 

działań na rzecz urzeczywistniania postanowień Konwencji ONZ, monitorowania ich 

realizacji, a także upowszechniania jej zapisów w świadomości obywateli, w tym 

obywateli z niepełnosprawnościami. Ratyfikacja Konwencji ONZ nałożyła więc na Polskę 

stały obowiązek usuwania barier, które napotykają osoby z niepełnosprawnościami 

w realizacji swoich praw.  

Konwencja ONZ nakłada na państwo szereg zobowiązań. Realizacja niektórych z nich 

wymaga podjęcia działań legislacyjnych, innych – przedsięwzięć natury organizacyjnej 

czy też edukacyjnej. Dostosowanie polskiego prawa do Konwencji ONZ jest niezbędne. 

Opracowanie, a następnie przyjęcie ustawy o wyrównywaniu szans osób 

z niepełnosprawnościami będzie służyło wsparciu wdrażania postanowień Konwencji 

ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i wzmocnienia dotychczasowych mechanizmów 

                                                           
1
 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
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jej wdrażania. Obecnie rządowy mechanizm jej wdrażania bazuje na pracach 

międzyresortowego Zespołu do spraw wykonywania Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych, któremu przewodniczy Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych. 

Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami będzie zawierała regulacje 

związane z niepełnosprawnością, nieznajdujące się w innych aktach prawnych. Celem 

nowej ustawy będzie zapewnienie mechanizmów wsparcia zgodnych z Konwencją ONZ 

o prawach osób niepełnosprawnych i operacjonalizacja jej postanowień, wraz 

z odniesieniem do definicji zawartych w Konwencji ONZ. Przy projektowaniu ustawy 

zostaną wzięte pod uwagę uwagi końcowe Komitetu ONZ ds. praw osób 

niepełnosprawnych w zw. z rozpatrzeniem sprawozdania Polski z wykonywania 

Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz Społeczny raport alternatywny 

z realizacji Konwencji.   

Nowa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. Z jednej strony zakres przedmiotowy ustawy o wyrównywaniu szans 

osób z niepełnosprawnościami będzie szerszy, obejmując całość koordynacji polityki 

publicznej w obszarze niepełnosprawności, jak również ogólne regulacje dotyczące 

mechanizmów wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami. Z drugiej strony, 

regulacje dotyczące orzecznictwa o niepełnosprawności, aktualnie zawarte w ustawie 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zostaną 

przeniesione do odrębnej ustawy, natomiast regulacje związane z kwestią zatrudniania 

osób niepełnosprawnych do Kodeksu pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawy o spółdzielniach socjalnych. 

Przy  konstruowaniu nowej ustawy uwzględniona zostanie w szczególności konieczność 

zagwarantowania osobom niepełnosprawnym możliwości niezależnego życia poprzez 

odpowiednie rozwiązania, zgodne z postanowieniami Konwencji ONZ. Przeglądowi 

ulegną m.in. dotychczas funkcjonujące i przygotowane rozwiązania na rzecz 

niezależnego życia (np. asystencja osobista), z zakresu zdrowia, rehabilitacji leczniczej, 

społecznej i zawodowej, mieszkalnictwa, budownictwa i transportu, szeroko rozumianej 

dostępności (dostępności przestrzeni publicznej; dostępności architektonicznej 

z uwzględnieniem projektowania uniwersalnego i racjonalnych usprawnień, dostępności 

cyfrowej, dostępności odnoszącej się do różnych sposobów komunikowania się, 

dostępności informacji), zatrudniania osób z niepełnosprawnościami (w tym zatrudniania 

na otwartym rynku pracy, zatrudniania wspomaganego), edukacji włączającej, 

zabezpieczenia społecznego, orzekania o niepełnosprawności a także te odnoszące się 

do możliwości samostanowienia o sobie i realizacji podstawowych praw i wolności, 

związanych z aktywnym uczestnictwem w życiu społecznym.  

W ramach jednego z działań projektowych zakłada się przegląd terminologii stosowanej 

w różnych aktach prawnych, odnoszącej się do niepełnosprawności lub jej rodzajów, pod 

kątem spójności i zgodności z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 

Przygotowane zostaną propozycje zmian aktów prawnych ujednolicające i dostosowujące 

zawartą w nich terminologię odnoszącą się do niepełnosprawności.  

Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami będzie zawierała przepisy 

zmieniające inne ustawy, w wyniku których w systemie prawnym zostanie zapewniona 

spójność przepisów dotyczących osób z niepełnosprawnościami oraz stosowanej 

terminologii, a także ich zgodność z Konwencją ONZ. Zostaną również przygotowane 

projekty aktów wykonawczych do ustawy o wyrównywaniu szans osób z 

niepełnosprawnościami (rozporządzenia). Na podstawie powyższego zostanie dokonany 

również przegląd rozporządzeń i przygotowane zostaną rekomendacje zmian dla 

rozporządzeń mieszczących się w poszczególnych działach administracji rządowej. 
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Zostanie również przygotowana ocena skutków finansowych wdrożenia ustawy 

o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z przepisami 

towarzyszącymi. 

Kamienie milowe 

projektu
2
 

I kamień milowy (maks. w ciągu 6 m-cy od daty rozpoczęcia realizacji 

projektu):  

 Przeprowadzenie, z uwzględnieniem analizy faktycznej sytuacji osób 

z niepełnosprawnościami, przeglądu i analizy wszystkich rozwiązań 

prawnych z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, w tym 

analizy aktów prawnych pod kątem Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych. 

W ramach tego etapu zakłada się również przegląd terminologii 

stosowanej w różnych aktach prawnych, odnoszącej się do 

niepełnosprawności lub jej rodzajów, pod kątem spójności i zgodności 

z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 

Przygotowane zostaną propozycje zmian aktów prawnych 

ujednolicające i dostosowujące tę terminologię. 

Zostanie dokonana analiza skutków faktycznych i prawnych 

istniejących rozwiązań legislacyjnych z obszaru niepełnosprawności  

w oparciu o perspektywę interesariuszy oraz o wspólnie 

wypracowane stanowiska biorące pod uwagę różnorodność potrzeb 

i oczekiwań zgłoszonych przez interesariuszy.   

 

Przez interesariuszy projektu rozumie się osoby z różnego rodzaju 

niepełnosprawnościami, ich rodziny i opiekunów, pracodawców, 

przedsiębiorców, instytucje działające na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami, organizacje pozarządowe działające na 

rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz wszystkie podmioty na 

które będzie miała wpływ projektowana ustawa wraz z przepisami 

towarzyszącymi. Analiza zostanie przeprowadzona w systemie 

partycypacyjnym, tzn. zapewniona będzie możliwość zgłaszania 

problemów i ich potencjalnych rozwiązań przez interesariuszy 

projektu. 

Zostanie przeprowadzona analiza ekonomiczna obecnie 

funkcjonujących instrumentów wsparcia osób 

z niepełnosprawnościami na podstawie aktów prawnych ich 

dotyczących. Zostaną również określone ewentualne propozycje 

zmian w zakresie finansowania instrumentów prawnych, 

towarzyszące propozycjom zmian legislacyjnych, stosownie do 

zdiagnozowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami i potrzeb 

wynikających z opracowywanych mechanizmów wyrównywania szans 

osób z niepełnosprawnościami i koordynacji działań związanych 

z wdrażaniem Konwencji  ONZ. 

Przeprowadzona zostanie także ocena kosztów funkcjonowania 

systemu świadczeń w związku z biernością zawodową osób 

z niepełnosprawnościami oraz oszacowanie wariantów kosztowych 

zmian systemowych sprzyjających aktywizacji zawodowej osób 

z niepełnosprawnościami. 

                                                           
2
 Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa przedsięwzięcia 

o długim horyzoncie czasowym realizacji muszą być dzielone na krótkie etapy, których realizacja będzie uzależniona od 
osiągnięcia rezultatów założonych na wcześniejszym etapie (kamieni milowych). 
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Alokacja środków finansowych: ok.15% 

II kamień milowy (maks. w ciągu 9 m-cy od zrealizowania I kamienia 

milowego): 

Na podstawie prac wstępnych i analizy z Kamienia I przygotowany 

zostanie projekt aktu prawnego - nowej ustawy wdrażającej 

Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce pn. 

Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. 

Ponadto, przygotowana zostanie Ocena Skutków Regulacji 

i uzasadnienie proponowanych rozwiązań.  

Przygotowane też zostaną propozycje zmian legislacyjnych, 

podążające za zapisami nowego aktu prawnego – zarówno 

propozycje do innych ustaw, jak też aktów wykonawczych 

(rozporządzeń) do nowej ustawy i innych ustaw. 

Niezależnie od przygotowanego OSR zostanie przeprowadzona 

analiza ekonomiczna proponowanych rozwiązań. 

 

Alokacja środków finansowych: ok. 20% 

III kamień milowy (w ciągu 4 m- cy od zrealizowania II kamienia milowego): 

 przeprowadzenie konsultacji społecznych wypracowanego projektu 

ustawy wraz z Oceną Skutków Regulacji (OSR) i innych zmian 

legislacyjnych (w tym aktów wykonawczych do ustawy 

o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami 

(rozporządzenia)  oraz zmian w innych ustawach) z uwzględnieniem 

wszystkich interesariuszy (w tym m.in.: osób 

z niepełnosprawnościami i ich otoczenia, organizacji pozarządowych, 

partnerów społecznych oraz przedstawicieli jednostek samorządu 

terytorialnego). Konsultacje będą miały pogłębiony charakter 

obejmujący wiele sposobów pozyskania opinii o projekcie ustawy 

i wypracowanych propozycjach, będą organizowane z zapewnieniem 

aktywnego poszukiwania uczestników ze wszystkich 

zainteresowanych środowisk oraz w sposób gwarantujący możliwość 

ich uczestnictwa, tj. uwzględniając dostępne kanały komunikacji – 

z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych opracowany 

zostanie raport końcowy. 

Propozycje zostaną też omówione na posiedzeniu Krajowej Rady 

Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Polskiej 

Rady Języka Migowego oraz Rady Dostępności. 

Na podstawie wyników konsultacji oraz opinii Krajowej Rady 

Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Polskiej Rady 

Języka Migowego oraz Rady Dostępności Komitet Sterujący 

podejmie decyzję o kształcie projektu nowej ustawy i OSR, a tym 

samym zakresie wprowadzanych rozwiązań, a także przepisów 

towarzyszących, z uwzględnieniem ich zasadności. 
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Alokacja środków finansowych: ok. 20% 

IV kamień milowy (maks. w ciągu 3 m-cy od realizacji III kamienia 

milowego): 

 analiza uwag z konsultacji i dokonanie, w oparciu o wyniki konsultacji 

społecznych, ewentualnych modyfikacji pierwotnego projektu nowej 

ustawy wraz z OSR oraz innych proponowanych zmian legislacyjnych 

(rozporządzeń do ustawy o wyrównywaniu szans osób 

z niepełnosprawnościami jak również zmian w innych ustawach), 

a następnie wypracowanie ostatecznego kształtu projektu ustawy 

wraz z OSR i uzasadnieniem i przepisów towarzyszących. 

Alokacja środków finansowych: ok. 15 % 

V kamień milowy (maks. w ciągu 8 m-cy od realizacji IV kamienia milowego): 

 etap legislacyjny ustawy zakończony przygotowaniem projektu 

ustawy i nadaniem toku pracom legislacyjnym dla przygotowanego 

wcześniej projektu ustawy (decyzję o przyjęciu ustawy podejmuje 

sejm, senat i prezydent). 

Opis etapu legislacyjnego: 

 uzyskanie akceptacji Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych i Kierownictwa resortu dla projektu ustawy,  

 wystąpienie do KPRM z prośbą o wpisanie projektu ustawy do 

Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, 

 uzgodnienia wewnętrzne projektu ustawy w ramach MRPiPS (ew. 

z konferencją uzgodnieniową),  

 uzyskanie potwierdzenia zgodności projektu ustawy pod względem 

legislacyjnym, prawnym i redakcyjnym od Departamentu Prawnego 

MRPiPS, 

 uzgodnienia międzyresortowe, opiniowanie i konsultacje publiczne 

projektu ustawy, 

 konferencja uzgodnieniowa z resortami i organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami biorącymi udział 

w konsultacjach publicznych, 

 ustalenie ostatecznej treści projektu z resortami i organizacjami 

pozarządowymi, 

 skierowanie projektu na Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, 

 skierowanie projektu na Komitet Społeczny Rady Ministrów, 

 skierowanie projektu na Komitet Stały do Spraw Europejskich, 

 skierowanie uzgodnionego projektu na Komitet Stały Rady Ministrów 

skierowanie projektu na Radę Ministrów.  

Dalsze etapy legislacyjne, wymienione poniżej, nie leżą w gestii 

MRPiPS. 

 skierowanie projektu ustawy do Sejmu, 

 skierowanie projektu ustawy do Senatu, 
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 skierowanie projektu ustawy do podpisu Prezydenta. 

Procedowanie aktów wykonawczych do ustawy o wyrównywaniu szans 

osób z niepełnosprawnościami rozpocznie się po jej wejściu w życie. 

Alokacja środków finansowych: ok. 5% 

VI kamień milowy (maks. w ciągu 2 m-cy od realizacji V kamienia milowego): 

 Upowszechnienie wyników prac (kampania informacyjno-promocyjna 

upowszechniająca wypracowane efekty) 

Kampania informacyjno-promocyjna podsumowująca efekty realizacji 

projektu zostanie zrealizowana z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych 

grup osób z niepełnosprawnościami i odpowiedzi na nie w postaci nowych 

rozwiązań. Kampania może zostać zrealizowana m.in. przez spoty 

reklamowe, ogłoszenia w mediach społecznościowych, na stronach 

internetowych, ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej, konferencje 

podsumowujące wyniki realizacji projektu. 

Alokacja środków finansowych: ok. 10% 

 

Cały okres realizacji projektu  

– Upowszechnianie  poszczególnych etapów realizacji projektu, efektów 

prac, a także działania świadomościowe. 

Przez cały czas trwania projektu będą realizowane różnorodne formy 
upowszechniania efektów projektu (m.in. eventy, filmy reklamowe, 
konferencje, mini szkolenia np. w szkołach, przedszkolach, na uczelniach) 
mające na celu zmianę niewłaściwego nastawienia i eliminowanie 
stereotypów (postrzeganie osób z niepełnosprawnościami jako 
beneficjentów pomocy społecznej, a także osób traktowanych inaczej, 
gorzej niż osób sprawnych, mniej podmiotowo) w celu zrozumienia przez 
społeczeństwo potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością 
i stworzenia przyjaznego nastawienia dla przyjęcia, a następnie wdrażania 
nowej ustawy.  

Realizacja przez cały okres realizacji projektu działań mających na celu 
upowszechnianie poszczególnych etapów jego realizacji projektu ma na 
celu  dotarcie informacji nt. zmian wynikających z realizacji projektu do 
opinii publicznej oraz odpowiednie przyjęcie proponowanych zmian przez 
społeczeństwo. 

Alokacja środków finansowych: ok. 15% 

 

Podmiot 

zgłaszający 

projekt
3
 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej 

Podmiot, który 

będzie 

wnioskodawcą 

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej 

Uzasadnienie Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie ustawy 

                                                           
3
 W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku 

opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.  
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wyboru 

podmiotu, który 

będzie 

wnioskodawcą
4
 

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

niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.).  

Zgodnie z przepisami ww. ustawy do zadań Pełnomocnika należy opracowywanie oraz 

opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zatrudnienia, rehabilitacji oraz 

warunków życia osób z niepełnosprawnościami, a także inicjowanie działań 

zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających 

osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie w społeczeństwie. 

Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pełnomocnika, które stanowi 

wyodrębnioną komórkę organizacyjną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego. 

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika 

Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych. Stanowi ona forum współpracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych, składające się z przedstawicieli organów administracji rządowej, 

samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. 

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest też Wiceprzewodniczącym 

Polskiej Rady Języka Migowego, która jest organem doradczym ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego. 

Zakres kompetencji Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest 

określony w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Do zadań Pełnomocnika należy między innymi: 

 koordynacja i kontrola wykonywania realizacji zadań wynikających z ustawy 

o rehabilitacji, 

 opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących  

zatrudnienia, rehabilitacji oraz warunków życia osób niepełnosprawnych, 

 opracowywanie projektów programów rządowych dotyczących rozwiązywania 

problemów osób niepełnosprawnych, 

 inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności 

i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie 

w społeczeństwie, 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 

Przy Pełnomocniku Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych istnieje jako organ 

opiniodawczo-doradczy Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych, która zgodnie z zapisem art. 42 ustawy o rehabilitacji stanowi forum 

współdziałania na rzecz osób niepełnosprawnych, organów administracji rządowej, 

samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.  

Do zadań Rady należy między innymi: 

 sygnalizowanie odpowiednim organom potrzeby wydania lub zmiany przepisów 

dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych oraz 

 przedstawianie Pełnomocnikowi: 

                                                           
4
 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz.818, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 
Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa.  
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 propozycji przedsięwzięć zmierzających do integracji osób 

niepełnosprawnych, 

 propozycji rozwiązań w zakresie zaspokajania potrzeb osób 

niepełnosprawnych, wynikających z niepełnosprawności i 

 opinii do dokumentów przedkładanych Radzie przez Pełnomocnika. 

W skład tego gremium wchodzą: przedstawiciele organów administracji rządowej, 

jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. 

Powyższe pozwala na stwierdzenie, że Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych jest właściwym wnioskodawcą w zakresie opracowania nowej 

ustawy, OSR wraz z uzasadnieniem i przepisów towarzyszących, wynikających z nowej 

ustawy. 

Czy projekt 

będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK X NIE  

Podmioty, które 

będą partnerami  

w projekcie  

i uzasadnienie 

ich wyboru
5
 

Wnioskodawca będzie realizował projekt w partnerstwie z wyłonionymi w drodze naboru 

maksymalnie 4-ma podmiotami, w tym maksymalnie 3-ma organizacjami pozarządowymi 

(mogą być tzw. „parasolowe”) działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz 

jednym podmiotem posiadającym doświadczenie w zakresie analiz ekonomicznych i 

oceny skutków ekonomiczno-finansowych instrumentów i regulacji prawnych (ośrodkiem 

lub instytutem o charakterze naukowo-badawczym lub innym podmiotem kompetentnym 

w tym zakresie). Wymagane będzie posiadanie przez każdą z organizacji pozarządowych 

co najmniej 5-letniego doświadczenia w zakresie działalności na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem realizacji praw osób 

z niepełnosprawnościami zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, 

doświadczenia w opracowywaniu i opiniowaniu projektów ustaw lub aktów 

wykonawczych, projektów zmian systemowych i rozwiązań legislacyjnych, doświadczenie 

w zakresie projektów dotyczących opracowania zmian systemowych lub rozwiązań 

modelowych. Wymagana będzie przez każdą z organizacji znajomość rozwiązań 

legislacyjnych i funkcjonujących rozwiązań w zakresie wsparcia osób 

z niepełnosprawnościami w różnych obszarach (np. praca, edukacja, rehabilitacja 

społeczna, zawodowa i lecznicza, zdrowie, zabezpieczenie społeczne, mieszkalnictwo, 

infrastruktura, rozwiązania technologiczne i cyfrowe, na rzecz niezależnego życia, 

asystencja osobista, dostępność budynków i otoczenia, obiektów użyteczności publicznej 

i przestrzeni publicznej, mobilność, transport, udział w wyborach, życiu społecznym i 

zawodowym, życiu publicznym, kulturze, sporcie, turystyce), znajomość prawa 

międzynarodowego dotyczącego praw człowieka i praw osób z niepełnosprawnościami, 

w szczególności Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz Komentarzy 

Generalnych do poszczególnych jej artykułów Komitetu ONZ ds. Praw Osób 

Niepełnosprawnych. Wymagana będzie od każdej z organizacji znajomość rozwiązań 

funkcjonujących zarówno w Polsce, jak też w krajach Unii Europejskiej i na świecie w tym 

zakresie. Pożądane będzie też doświadczenie w zakresie wypracowywanych rozwiązań 

na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Konwencją ONZ, wynikające 

ze współpracy z organizacjami działającymi na rzecz wsparcia osób 

z niepełnosprawnościami na forum międzynarodowym. Organizacje pozarządowe 

współpracujące z Wnioskodawcą muszą posiadać odpowiedni potencjał kadrowy 

                                                           
5
 Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą 

partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech. 
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i organizacyjny. Wymagane będzie zapewnienie przez każdą z organizacji 

pozarządowych specjalistów i praktyków w wyżej wskazanych obszarach i w zakresie 

proponowanych rozwiązań, prawników, osób posiadających doświadczenie w realizacji 

i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, a także osób biorących 

udział w organizacji konsultacji społecznych proponowanych rozwiązań legislacyjnych, 

działaniach uświadamiających i upowszechniających poszczególne etapy realizacji 

projektu i wyniki prac (kampaniach, konferencjach, szkoleniach, eventach, filmach 

dotyczących wypracowywanych rozwiązań). Wymagane będzie prowadzenie przez każdą 

z organizacji działalności o charakterze ogólnopolskim.  

Konieczna będzie współpraca Wnioskodawcy i wyłonionych w drodze naboru organizacji 

pozarządowych z wyłonionym również w drodze naboru podmiotem posiadającym 

doświadczenie w zakresie analiz ekonomicznych instrumentów prawnych i oceny skutków 

ekonomiczno-finansowych regulacji – ośrodkiem, instytutem o charakterze naukowo-

badawczym lub innym kompetentnym w tym zakresie podmiotem, posiadającym 

odpowiedni potencjał analityczno-ekonomiczny, który to podmiot we współpracy 

z wybranymi organizacjami pozarządowymi przygotuje analizę ekonomiczną obecnie 

funkcjonujących instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami na podstawie 

aktów prawnych ich dotyczących, jak też przygotuje ewentualne propozycje zmian 

wynikających z opracowywanych mechanizmów wyrównywania szans osób 

z niepełnosprawnościami i koordynacji działań związanych z wdrażaniem Konwencji 

ONZ, w związku z opracowaniem nowej ustawy, jak też przygotuje Ocenę Skutków 

Regulacji dla niej. Od podmiotu tego wymagane będzie posiadanie co najmniej 3-letniego 

doświadczenia w zakresie przygotowywania analiz ekonomiczno-finansowych i oceny 

funkcjonujących, czy proponowanych rozwiązań, wynikających z aktów prawa, pod 

względem skutków ekonomiczno-finansowych dotyczących instrumentów wsparcia. 

Konieczne będzie doświadczenie w analizach skutków ekonomicznych dla rozwiązań 

dotyczących wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Wymagane będzie zapewnienie 

zaangażowania ekonomistów i analityków, którzy sporządzą analizę ekonomiczną 

dotychczasowych i proponowanych rozwiązań, a także przygotują ocenę skutków 

regulacji dla nowego aktu prawnego.  

Partnerzy z organizacji pozarządowych muszą zapewnić kadrę w postaci prawników, 

którzy mogą się wykazać przygotowaniem co najmniej trzech propozycji aktów prawnych 

lub rozwiązań prawnych, specjalistów, którzy brali udział w przygotowywaniu co najmniej 

jednego projektu finansowanego z funduszy strukturalnych, specjalistów, którzy mają 

praktyczne doświadczenie w opracowywaniu i stosowaniu rozwiązań służących 

wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 

Partner posiadający doświadczenie w opracowywaniu analiz ekonomiczno-finansowych i 

ocen skutków ekonomicznych regulacji dotyczących instrumentów wsparcia osób 

z niepełnosprawnościami wynikających z rozwiązań legislacyjnych, powinien zapewnić 

specjalistów, którzy brali udział w przygotowywaniu co najmniej trzech analiz 

ekonomiczno-finansowych dla proponowanych instrumentów wsparcia wynikających 

z rozwiązań legislacyjnych i oceny skutków ekonomiczno-finansowych regulacji.  

Partnerzy z organizacji pozarządowych powinni wykazać się także doświadczeniem 

w proponowaniu i promocji rozwiązań z zakresu równości szans i niedyskryminacji osób  

z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu w partnerstwie przyczyni się do osiągnięcia 

planowanych rezultatów i produktów projektu. Udział organizacji i podmiotu 

kompetentnego w zakresie analiz ekonomicznych instrumentów wsparcia wynikających 

z opracowanych aktów prawnych i oceny skutków ekonomiczno-finansowych regulacji 

w realizacji projektu ma zapewnić weryfikację podejmowanych działań w oparciu 

o doświadczenie i wiedzę praktyczną. 
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Organizacje pozarządowe i podmiot kompetentny w zakresie analiz ekonomicznych dla 

instrumentów wsparcia wynikających z opracowanych aktów prawnych i oceny skutków 

ekonomiczno-finansowych regulacji zostaną wybrane zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz.818, z późn. 

zm.). 

Czy projekt 

będzie projektem 

grantowym? 

TAK  NIE X 

Przewidywany 

termin  

złożenia wniosku  

o 

dofinansowanie 

(kwartał albo 

miesiąc oraz rok) 

IV kwartał 2020 r. 

Przewidywany 

okres realizacji 

projektu  

Data 

rozpoczęcia 

(miesiąc oraz 

rok) 

11. 2020 r. 

Data 

zakończenia 

(miesiąc oraz 

rok) 

06.2023 r. 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) 

w roku 2020 w roku 2021 w roku 2022 w roku 2023 ogółem 

594 000 3 340 000 4 535 000 1 531 000 10 000 000 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK  
...……………………………….…………………

………… (PLN) 
NIE X 

Szacowany wkład UE (PLN) 

8 428 000,00 

OPIS PROJEKTU 

Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym
6
 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.), tryb 

pozakonkursowy może zostać zastosowany, gdy wnioskodawca zostanie jednoznacznie określony przed 

                                                           
6
 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 
Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa.  
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złożeniem wniosku o dofinansowanie i jest to projekt dotyczący realizacji zadań publicznych. Oba warunki są 

w tym przypadku spełnione. Co istotne, projekt zakłada dokonanie zmian systemowych, a tryb 

pozakonkursowy umożliwiający wskazanie MRPiPS (BON) jako beneficjenta, pozwala jednoznacznie 

powiązać podmiot realizujący projekt z podmiotem odpowiedzialnym za przedkładanie propozycji aktów 

normatywnych. Ma to wpływ na trwałość zaproponowanych rozwiązań, dzięki bezpośredniemu 

zaangażowaniu MRPiPS (BON) we wprowadzenie opracowanych modyfikacji i zmian systemu do porządku 

prawnego. 

Projekt spełnia wymagania określone w Umowie partnerstwa dla projektów pozakonkursowych EFS 

o charakterze koncepcyjnym: 

– polega na identyfikacji, wypracowaniu, testowaniu oraz trwałym wdrożeniu określonych rozwiązań 

przyczyniających się do zwiększenia efektywności polityki publicznej w obszarze aktywizacji 

społecznej osób niepełnosprawnych, 

– działania finansowane w ramach projektu przyczyniają się do usprawnienia ram prawnych  

i organizacyjnych polityki publicznej w obszarze aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, 

– w wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzona zmiana systemowa, 

– przyczynia się do realizacji celu szczegółowego „Podniesienie jakości działań realizowanych przez 

publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

niepełnosprawnych”. 

Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu 

W efekcie realizacji projektu wypracowany zostanie projekt nowej ustawy wdrażającej Konwencję ONZ 

o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce pod proponowaną nazwą Ustawa o wyrównywaniu szans osób 

z niepełnosprawnościami wraz z oceną skutków regulacji i uzasadnieniem dla proponowanych rozwiązań.  

Przygotowane zostaną też propozycje zmian legislacyjnych, podążające za zapisami nowego aktu prawnego 

– zarówno propozycje do innych ustaw, jak też aktów wykonawczych (rozporządzeń) do nowej ustawy 

i innych ustaw. 

Wnioskodawca zapewni, że na wstępnym etapie realizacji projektu będą uwzględniane: raport syntetyczny 

„Bariery prawne, administracyjne i organizacyjne wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych oraz kierunki działań dotyczące przezwyciężania tych barier” i rekomendacje prawne 

i pozaprawne wypracowane w projekcie "Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - 

wspólna sprawa" dotyczącym typu operacji „Identyfikacja barier prawnych, administracyjnych, 

organizacyjnych we wdrażaniu postanowień Konwencji [ONZ] o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie 

polityk publicznych, również w zakresie ich komplementarności i spójności wraz ze wskazaniem pożądanych 

kierunków działań” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, celem 

zapewnienia spójności rozwiązań przygotowanych w ramach obu projektów. 

Na wstępnym etapie realizacji projektu, poza I sprawozdaniem rządowym z wdrażania Konwencji ONZ 

o prawach osób niepełnosprawnych uwzględnione zostaną także: społeczny raport alternatywny z realizacji 

przez Polskę Konwencji ONZ, propozycje wypracowane na przestrzeni lat przez Kongres Osób 

z Niepełnosprawnościami (projekt ustaw wdrażających Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych „Za 

Niezależnym Życiem” dostępny jest pod adresem: http://konwencja.org/konsultacja/zalozenia-dla-projektow-

ustaw-dla-nowego-systemu-wsparcia-osob-z-niepelnosprawnosciami/) jak też Komentarze Generalne 

Komitetu ds. Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ do poszczególnych artykułów Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych.  

Ponadto zostaną wzięte pod uwagę analizy dotyczące przepisów prawnych i rozwiązań dotyczących 

poszczególnych obszarów życia osób z niepełnosprawnościami, funkcjonujących w innych krajach, 

w szczególności rozwiązania na rzecz zapewnienia niezależnego życia, dostępności, z zakresu 

zabezpieczenia społecznego, rehabilitacji, edukacji i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami czy 

orzekania o niepełnosprawności.  

http://konwencja.org/konsultacja/zalozenia-dla-projektow-ustaw-dla-nowego-systemu-wsparcia-osob-z-niepelnosprawnosciami/
http://konwencja.org/konsultacja/zalozenia-dla-projektow-ustaw-dla-nowego-systemu-wsparcia-osob-z-niepelnosprawnosciami/
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Pod uwagę będą również brane raporty powstałe w wyniku realizacji projektów, dotyczących monitorowania 

działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób 

z niepełnosprawnościami, realizowanych od 2017 roku. Monitoring przeprowadzany był przez organizacje 

pozarządowe w ramach 16 projektów o charakterze wojewódzkim i jednego o charakterze centralnym. 

Projekty wojewódzkie dotyczyły monitoringu działań jednostek administracji rządowej działającej w terenie 

województwa i samorządowej pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ. Wszystkie jednostki 

administracji rządowej i samorządowej, w których został dokonany przegląd, otrzymały zalecenia 

i rekomendacje pod kątem dostosowania do Konwencji ONZ. Projekt o charakterze centralnym dotyczył 

monitoringu działań pozostałych jednostek administracji rządowej (administracja centralna). Monitoringiem 

objęte zostały wszystkie instytucje administracji samorządowej (w tym starostwa, urzędy marszałkowskie, 

gminy, urzędy wojewódzkie) oraz administracji rządowej (urzędy centralne, ministerstwa, służby zespolone). 

Szczególnej uwagi wymaga raport monitoringowy centralny pn. "Konwencja? Sprawdzam! - Raport zbiorczy 

z monitoringu działań jednostek administracji centralnej na rzecz wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób 

z niepełnosprawnościami" opracowany przez Polski Związek Głuchych oraz "Raport weryfikacyjny 

z monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami" 

opracowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wzięcie pod 

uwagę powyższych raportów, przygotowanych w ramach typu operacji „Monitoring działań jednostek 

administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami”, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pozwoli na zapewnienie 

spójności rozwiązań.  

Z czasem zostaną również wzięte pod uwagę wyniki przeglądu prawa w zakresie dostępności. 

Zostaną też wykorzystane dobre praktyki dotyczące wdrażania dostępności, wynikające z dokonanego przez 

poszczególne resorty przeglądu prawa. 

Zasadne jest również uwzględnienie w ramach prac nad realizacją projektu raportu: Włączający system 
edukacji i rynku pracy – rekomendacje dla polityki publicznej. 

Pod uwagę będą brane także działania o charakterze legislacyjnym, programowym i organizacyjnym, 

zapisane w dokumencie „Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030”, stanowiącym 

załącznik do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnościami 2020-2030” (wpisanej do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady 

Ministrów pod numerem ID 49), a także Uwagi ogólne Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych 

(tzw. Zalecenia).  

Zapewniona zostanie także spójność działań prowadzonych w projekcie z projektami pozakonkursowymi pt. 

“Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”
7
 oraz „Włączenie 

wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” (Działanie 2.6 PO 

WER).  

 

Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych 

I. Prace wstępne i przeprowadzenie analizy  

II. Prace nad przygotowaniem nowej ustawy i oceny skutków regulacji oraz przepisów 

towarzyszących (rozporządzeń do nowej ustawy i zmian w innych ustawach), 

III. Konsultacje społeczne 

IV. Analiza uwag z konsultacji społecznych i zmiany w projekcie ustawy oraz wypracowanie 

ostatecznego kształtu ustawy wraz z przepisami towarzyszącymi (rozporządzeniami do nowej 

                                                           
7
 Spójność działań z projektem pozakonkursowym „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób 

niepełnosprawnych” zostanie zapewniona poprzez udział przedstawiciela Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 
MRPiPS w Komitetach Sterujących projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie.  
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ustawy i zmianami w innych ustawach), 

V. Etap legislacyjny ustawy  

VI. Kampania upowszechniająca  

W ramach projektu przygotowana zostanie propozycja nowej ustawy wdrażającej Konwencję ONZ 

o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce pn. Ustawa o wyrównywaniu szans osób 

z niepełnosprawnościami wraz z oceną skutków regulacji i uzasadnieniem dla proponowanych rozwiązań. 

Przygotowane zostaną również propozycje zmian legislacyjnych, podążające za zapisami nowego aktu 

prawnego – zarówno propozycje do innych ustaw, jak też aktów wykonawczych (rozporządzeń) do nowej 

ustawy i innych ustaw. Przygotowane rozwiązania pozwolą na ustanowienie mechanizmów wyrównywania 

szans osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i zapewnią wdrażanie Konwencji ONZ o prawach 

osób niepełnosprawnych, a tym samym realizację praw osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.    

Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane 

dotychczas przez wnioskodawcę lub inne instytucje 

W projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnościami 2020-2030” (wpisanej do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady 

Ministrów pod numerem ID 49), przewidziano nową ustawę o wyrównywaniu szans osób 

z niepełnosprawnościami, jako ustawę wdrażającą Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Na 

potrzebę opracowania nowej ustawy wskazują dotychczasowe doświadczenia związane z koordynacją 

polityki na rzecz osób z niepełnosprawnościami w świetle postanowień Konwencji ONZ i działaniem 

rządowego mechanizmu wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Działający obecnie 

międzyresortowy Zespół ds. wykonywania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, 

obsługiwany przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych nie jest wystarczającym 

mechanizmem dla zapewnienia ich wdrożenia na poziomie ustawowym. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak też inne ustawy dotyczące osób 

z niepełnosprawnościami nie są wystarczające dla stworzenia spójnego systemu mechanizmów wdrażania 

Konwencji ONZ. Definicje niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych są różne w różnych ustawach. Brak 

jest definicji racjonalnego usprawnienia w innych obszarach niż praca. Brak jest odniesienia do 

uniwersalnego projektowania w wielu aktach prawnych. W wielu ustawach nie stosuje się konwencyjnego 

podejścia do osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem modelu prawnoczłowieczego i modelu 

biopsychospołecznego, a nie medycznego. Definiowanie osób z niepełnosprawnościami ogranicza się często 

do osób niepełnosprawnych prawnie, tj. z prawnym potwierdzeniem niepełnosprawności.    

Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.) 

Projekt będzie uwzględniał opinie, stanowiska zainteresowanych grup społecznych (interesariuszy) – osób ze 

wszystkimi rodzajami niepełnosprawności, organizacji działających na ich rzecz, opiekunów i rodzin osób 

z niepełnosprawnościami, zebrane np. w ramach zaplanowanych konsultacji społecznych. 

Uwarunkowaniem skutecznej realizacji założeń projektowych jest zaangażowanie w realizację projektu 

podmiotów posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie – zarówno w zakresie skonstruowania 

partnerstwa, jak i w trybie zlecenia realizacji zadań. Kluczowe jest zaangażowanie ekspertów w zakresie 

dokonania analizy, jak i wypracowania propozycji zmian legislacyjnych. 

Przy projekcie zostanie powołany Komitet Sterujący, którego członkami będą: przedstawiciel Pełnomocnika 

Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS (jako kluczowy uczestnik – Przewodniczący KS), po 

jednym przedstawicielu każdego partnera, przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

przedstawiciele reprezentujący środowisko organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami wybranych przez Krajową Radę Konsultacyjną ds. Osób Niepełnosprawnych oraz 

Polską Radę Języka Migowego a także przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego wybrany przez 

Krajową Radę Konsultacyjną ds. Osób Niepełnosprawnych (reprezentujący poziom samorządu 
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wojewódzkiego lub powiatowego). 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami muszą 

reprezentować osoby posiadające wszystkie rodzaje niepełnosprawności. 

Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich 

skuteczne wykonanie 

Stworzenie systemowych rozwiązań i ustanowienie mechanizmów wyrównywania szans osób 

z niepełnosprawnościami, umożliwiających zapewnienie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych i realizacji praw osób z niepełnosprawnościami. Wdrożenie rozwiązań legislacyjnych, 

mających pozwolić na stworzenie spójnego systemu wsparcia.   

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na:
8
 

Ogółem w projekcie 

 
Kobiety 

Mężczy

zn 

1. Liczba przygotowanych projektów 
ustaw wraz z uzasadnieniem 

 

  1 

2. Liczba przygotowanych ocen skutków 
regulacji 

  1 

3. Liczba wdrożonych instrumentów, 
wspierających zatrudnienie i 
utrzymanie się na rynku pracy osób 
niepełnosprawnych 

  1 

4. Liczba wdrożonych zmian w 
instrumentach rehabilitacji społecznej 
osób niepełnosprawnych 

  1 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na:
9
 

Ogółem w projekcie 

 
Kobiety 

Mężczy

zn 

1. Liczba przeprowadzonych analiz 

rozwiązań prawnych  
 

  1 

2. Liczba przeprowadzonych analiz 

skutków ekonomicznych 
  1 

                                                           
8
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego 

projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić. 
9
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego 

projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić. 
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3. Liczba wypracowanych projektów 

ustaw wraz z uzasadnieniem 
  1 

4. Liczba wypracowanych ocen skutków 

regulacji 
  1 

5. Liczba wypracowanych instrumentów 

wspierających zatrudnienie i 

utrzymanie się na rynku pracy osób 

niepełnosprawnych 

  1 

6. Liczba przeprowadzonych analiz 

rozwiązań ustawowych rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych 

  1 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Projekt jest realizowany w partnerstwie z maks. 3 organizacjami pozarządowymi, z których każda spełnia 

poniższe warunki:  

 co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie działalności na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem działań służących realizacji praw osób 

z niepełnosprawnościami zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, 

 doświadczenie w zakresie opracowywania i stosowania rozwiązań służących wdrażaniu 

Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, 

 doświadczenie w opracowywaniu i opiniowaniu projektów ustaw lub aktów wykonawczych, 

projektów zmian systemowych i rozwiązań legislacyjnych,  

 doświadczenie w zakresie projektów dotyczących opracowania zmian systemowych lub 

rozwiązań modelowych (min. 1 projekt),  

 potencjał kadrowy, w tym m.in.:  

– pracowników posiadających doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania 

projektów finansowanych z funduszy strukturalnych (min. 2 pracowników, z czego min. 

1 z nich posiada doświadczenie w realizacji min. 1 projektu jako kierownik/koordynator 

projektu  

i min. 1 posiada doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o płatność w min.  

1 projekcie),  

– pracowników posiadających wykształcenie prawnicze (min. 1 pracownik, który może się 

wykazać przygotowaniem co najmniej trzech propozycji aktów prawnych lub rozwiązań 

prawnych), 

– pracowników posiadających praktyczne doświadczenie w opracowywaniu i stosowaniu 

rozwiązań służących wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 

(min. 1 pracownik z min. 3-letnim doświadczeniem w tym obszarze),  

– pracowników posiadających doświadczenie w zakresie organizacji konsultacji 

publicznych (min. 1 pracownik),   

– pracowników posiadających doświadczenie w zakresie organizacji ogólnopolskich akcji 

upowszechniających i promocyjnych (min. 1 pracownik posiadający doświadczenie  

w prowadzeniu min. 2 akcji), 

 potencjał organizacyjny rozumiany jako prowadzenie działalności nieograniczonej zakresem 

działania do jednego miasta czy województwa, ale jako prowadzenie działalności o charakterze 
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ogólnokrajowym, 

 doświadczenie w promocji rozwiązań z zakresu równości szans i niedyskryminacji osób 

z niepełnosprawnościami. 

2. Projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotem kompetentnym w zakresie analiz ekonomiczno-

finansowych dla instrumentów wsparcia wynikających z aktów prawnych i oceny skutków ekonomiczno-

finansowych regulacji prawnych, spełniającym poniższe warunki:  

 co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania analiz o charakterze 

ekonomiczno-finansowym i oceny skutków ekonomiczno-finansowych funkcjonujących czy 

proponowanych rozwiązań legislacyjnych i instrumentów wsparcia, 

 doświadczenie w analizach skutków ekonomicznych dla rozwiązań dotyczących wsparcia osób 

z niepełnosprawnościami, 

 potencjał kadrowy, w tym m.in.:  

– pracowników posiadających doświadczenie w zakresie analiz o charakterze 

ekonomiczno-finansowym i oceny skutków ekonomicznych regulacji prawnych (min. 2 

pracowników, którzy przygotowali co najmniej trzy analizy ekonomiczno-finansowe 

i oceny skutków regulacji), 

– pracowników posiadających doświadczenie w analizach skutków ekonomicznych dla 

rozwiązań dotyczących wsparcia osób z niepełnosprawnościami (min. 1 pracownika). 

 

Uzasadnienie

: 

Biorąc pod uwagę zakres zadań do wykonania w ramach projektu niezbędny jest potencjał 

realizacyjny wskazanych w kryterium podmiotów. Kryterium to pozwoli wyłonić partnerów, 

którzy posiadają odpowiednią wiedzę i dysponują odpowiednim zapleczem kadrowym. 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści złożonego wniosku o dofinansowanie projektu 

PO WER. 

 


