
 

 

Uchwała nr 1206/339/22 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 19 lipca 2022 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku  zadań 

publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych” 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 56 ust. 2 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z  2022 r. poz. 547 i 583), art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 5 ust. 4 pkt 1, 

art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), art. 35 ust. 1 pkt 8 i art. 36 ust. 2 

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

niepełnoprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558) oraz § 81 ust. 2 Statutu 

Województwa Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 145/09 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1460), w związku z uchwałą nr 132/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 12 października 2021 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa 

Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”1) – uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa 

Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadania pn.: 

1) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia 

oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących 

zawodowo i społecznie te osoby, 

2) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób 

niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych 

w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych 

w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej 

i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy 

z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy 

w procesie ich rehabilitacji, 

3) Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: 

a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych 

do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, 

b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami 

słuchu, mowy, z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną,  

c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem  

i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych 

środowiskach, 

4) Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób 

niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: 

a) doradztwo zawodowe, 

b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, 

c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających 

na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych, 

                                                           
1) Zmienioną uchwałami Sejmiku Województwa Mazowieckiego: nr 155/21 z dnia 23 listopada 2021 r. oraz uchwałą nr 49/22  

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 



 

 

5) Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych 

dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach, 

6) Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – 

przewodników, 

7) Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie 

niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej 

- poprzez dokonanie wyboru najlepszych ofert, wskazanych w załączniku, o którym mowa w ust. 2 

oraz udzielenie dotacji na ich realizację w łącznej kwocie 2 222 857,50 zł. 

2. Zestawienie ofert poprawnych formalnie złożonych w konkursie, o którym mowa w ust. 1, 

ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji 

udzielonych na realizację wybranych ofert z podziałem na zadania, stanowi załącznik nr 1 

do uchwały. 

3. Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym 

do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych z podziałem na zadania, 

stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

4. Listy rezerwowe z podziałem na poszczególne zadania, stanowią załącznik nr 3 do uchwały. 

5. Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania 

określającej szczegółowe warunki wykonania zadania oraz wykorzystania dotacji. 

6. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z uchwałą nr 36/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych 

na realizację w ramach podziału środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.2)   

§ 2. 

1. Do podpisania umów, o których mowa w § 1 ust. 5, aneksów do umów, rozwiązania umów 

oraz podejmowania czynności materialno-technicznych związanych z procesem zawierania umów 

oraz aneksów i realizacją umów, w szczególności do akceptacji dyspozycji płatności i akceptacji 

rozliczenia dotacji, upoważnia się Aleksandra Kornatowskiego – Dyrektora Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej. 

2. Upoważnia się Mariusza Budziszewskiego – Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny – do czynności, o których mowa 

w ust.1, w przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków 

służbowych przez Aleksandra Kornatowskiego – Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej. 

3. Upoważnia się Elżbietę Bogucką – Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej ds. Społecznych – do czynności, o których mowa w ust. 1, w przypadku nieobecności 

w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Aleksandra Kornatowskiego 

– Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy jednoczesnej nieobecności w pracy 

lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Mariusza Budziszewskiego – 

Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ds. Profilaktyki Uzależnień 

i Wspierania Rodziny. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.  

                                                           
2) Zmienioną uchwałą nr 42/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. 



 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


