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Fundusz Solidarnościowy - utworzenie

• Z dniem 1 stycznia 2019 r. powstał nowy fundusz celowy – Fundusz 
Solidarnościowy (ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu 
Solidarnościowym t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

• Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw 
zabezpieczenia społecznego.



Fundusz Solidarnościowy - cel

Wsparcie:

• społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób

niepełnosprawnych

• finansowe emerytów i rencistów, o którym mowa w przepisach 
odrębnych przepisach



Fundusz Solidarnościowy - programy

W ramach Funduszu Solidarnościowego realizowane są programy 
resortowe mające na celu przede wszystkim poprawę jakości życia 
osób niepełnosprawnych, włączenie społeczne, w tym zapewnienie 
dostępności do sfery życia społecznego, zawodowego.

Programy resortowe realizowane z Funduszu Solidarnościowego:

• Asystencja osobista

• Wsparcie wytchnieniowe

• Centra opiekuńczo-mieszkalne



Asystencja osobista (1)

• Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - realizowany przez 
gminy/powiaty, 

• Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – realizowany przez 
organizacje pozarządowe.

Programy mają na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji 
osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych



Asystencja osobista (1a) - beneficjenci

• dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co 
dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i 
edukacji, 

• osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o 
niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu 
umiarkowanym lub traktowane na równi do wyżej wymienionych.



Asystencja osobista (2) 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy 
asystenta w:

• wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

• wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane 
przez uczestnika miejsca;

• załatwianiu spraw urzędowych;

• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, 
wystawy);

• zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do 
placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.



Asystencja osobista (3) 

Budżet na 2022 r. na realizację ww. usług asystenckich w ramach ww. 
programów wynosi łącznie ok. 607 mln zł,

w tym: 

• program realizowany przez jednostki samorządowe ok. 501 mln zł, 

• organizacje pozarządowe ok. 106 mln zł.



Wsparcie wytchnieniowe (1)

• „Opieka wytchnieniowa” – program realizowany przez gminy/powiaty

• „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób 
z niepełnosprawnościami”– program realizowany przez organizacje 
pozarządowe.

Programy kierowane są do członków rodzin lub opiekunów, którzy 
wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w 
sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o 
niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o 
znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na 
równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.



Wsparcie wytchnieniowe (2)

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub 
opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w 
codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. 

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie 
opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na 
odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych 
spraw.



Wsparcie wytchnieniowe (3)

Budżet na 2022 r. na realizację ww. usług wsparcia wytchnieniowego
w ramach ww. programów wynosi łącznie ok. 202 mln zł,

w tym 

• program realizowany przez jednostki samorządowe ok. 148 mln zł, 

• organizacje pozarządowe ok. 54 mln zł.



Centra opiekuńczo-mieszkalne (1)

• Program adresowany do gmin i powiatów, które zorganizują usługi 
zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób 
niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z 
orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności.

• Idea tworzenia Centrów opiera się na przekonaniu o konieczności 
uwzględnienia podmiotowości zgodnie z zasadami 
deinstytucjonalizacji wsparcia osoby niepełnosprawnej, która 
powinna mieć prawo decydowania o rodzaju pomocy, z której chce 
skorzystać, sposobu jej udzielenia oraz mieć zagwarantowany 
odpowiedni do jej potrzeb rodzaj standardu usług. 



Centra opiekuńczo-mieszkalne (2)

Program ma na celu m. in. 

• umożliwienie warunków niezależnego / samodzielnego i godnego 
funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

• poprawę jakości życia uczestników programu oraz ich włączenie do 
aktywnego życia w społecznościach lokalnych.



Centra opiekuńczo-mieszkalne (3)

• Centrum ma tworzyć otoczenie cechami nawiązującymi do 
środowiska i miru domowego, w którym kluczowymi wartościami 
będą podmiotowość i włączenie społeczne uczestników, troska o ich 
dobrostan, gdzie zachowana zostanie równowaga między 
zabezpieczeniem potrzeb uczestników związanych z 
niepełnosprawnością i zdrowiem, nabywaniem umiejętności i 
kompetencji oraz rekreacją i spędzaniem wolnego czasu.



Centra opiekuńczo-mieszkalne (4)

• Program realizowany jest od czerwca 2019 r. 

• Do chwili obecnej przyznano dofinansowanie na utworzenie 78 COM 

• Aktualnie funkcjonuje 17 COM

• W dniu 16 sierpnia br. zakończył się kolejny nabór wniosków na 
utworzenie Centrum. Przekazanych do Ministra zostało 29 wniosków 
(w trakcie weryfikacji).

• W okresie od sierpnia 2019 r. do lipca 2022 r. zaakceptowano wnioski 
w ramach Modułu I (utworzenie COM) oraz Modułu II 
(funkcjonowanie COM) na łączną kwotę ok. 221 mln zł 



Fundusz Solidarnościowy – środki

• Środki Funduszu Solidarnościowego przeznacza się także na wsparcie 
udzielane w ramach Funduszu Dostępności, o którym mowa w 
rozdziale 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami, zwanego dalej „Funduszem 
Dostępności”. 

• Środki Funduszu Solidarnościowego zasilają Fundusz Dostępności 
– 40 mln zł rocznie, przekazywane  od 2019 r.



Fundusz Dostępności – podstawa prawna

• Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) 
wprowadzono do porządku prawnego nowy fundusz celowy tj. 
Fundusz Dostępności. 

• Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego.



Fundusz Dostępności - przeznaczenie

• Fundusz Dostępności zasilany jest m. in. środkami Funduszu 
Solidarnościowego, którego środki stanowią główne źródło przychodu 
– w latach 2019-2022 po 40 mln rocznie.  

• Zgodnie z ww. ustawą, środki Funduszu przeznacza się na realizację 
zadań polegających na wsparciu działań w zakresie zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, w 
szczególności w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach 
mieszkalnictwa wielorodzinnego.



Porozumienie

• W związku z wejściem w życie ustawy o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami w dniu 4 października 2019 r. 
zawarte zostało porozumienie pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej a Ministrem Finansów w sprawie współpracy przy 

realizacji zadań na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami lub jej poprawy w budynkach 
mieszkalnictwa wielorodzinnego.



Aneksowanie

• W ramach realizacji postanowień ww. porozumienia przekazywane są 
corocznie informacje o rezultatach działań w zakresie dostępności 
budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego. 

• Pismem z dnia 29 września 2022 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej wystąpiło o aneksowanie ww. porozumienia w zakresie 
rozszerzenia kryterium przeznaczenia środków przekazywanych 
rokrocznie przez Fundusz Solidarnościowy, tak by mogli z niego 
skorzystać również zarządcy budynków użyteczności publicznej.



Przeznaczenie środków 

Funduszu Solidarnościowego

• Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu 
Solidarnościowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) środki 
Funduszu przeznacza się także na wsparcie udzielane w ramach 
Funduszu Dostępności, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy o 
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.



Przeznaczenie środków 

Funduszu Dostępności

• Z kolei, zgodnie z zapisami wspomnianego rozdziału 5 ustawy o 
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami środki 
Funduszu Dostępności przeznacza się na realizację zadań polegających 
na wsparciu działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, w szczególności w 
budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnictwa 
wielorodzinnego



Zasadność aneksowania

• Wobec powyższego, należy rozważyć zasadność aneksowania 
porozumienia, skoro ustawa o Funduszu Solidarnościowym wskazuje, 
że środki Funduszu przeznacza się na wsparcie Funduszu Dostępności, 
nie ogranicza przeznaczenia środków FS do zapewniania dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy jedynie w 
budynkach mieszkalnictwa wielorodzinnego


