
 
 
 
 
 

List otwarty do Zarządów organizacji reprezentujących osoby 
niepełnosprawne i działających na ich rzecz 

 
 
 
 
Szanowni Państwo, 

 

W dniu 18 listopada br. rozpoczęło się głosowanie na przedstawicieli organizacji 
pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 (tzw. PO WER). Polskie Forum Osób 
Niepełnosprawnych zgłosiło do Komitetu Monitorującego PO WER 
kandydatów, którzy swoim przygotowaniem, znajomością różnorodnych 
problemów wielu środowisk osób niepełnosprawnych i zdobytym 
doświadczeniem w pracy w organizacjach pozarządowych, a dodatkowo także 
doświadczeniem związanym z wydatkowaniem środków unijnych dają pełne 
gwarancje, że ten jedyny mandat przewidziany dla przedstawiciela organizacji 
osób niepełnosprawnych w Komitecie będzie należycie wykorzystany.  

Kandydatem PFON na członka Komitetu Monitorującego jest Alicja Jankiewicz, 
aktualny prezes Zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób 
Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, zaś kandydatem PFON na zastępcę 
członka Komitetu jest Piotr Dąbrowski – prezes Zarządu Wrocławskiego 
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Załączone do niniejszego listu życiorysy 
kandydatów dokładnie informują o ich przygotowaniu i doświadczeniach 
niezbędnych do podjęcia roli przedstawiciela środowisk osób 
niepełnosprawnych w Komitecie Monitorującym PO WER.  

Program PO WER może odegrać ważną rolę w poprawie, tak trudniej obecnie,  
sytuacji ekonomicznej i społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce, dlatego 
trzeba tego dopilnować uczestnicząc w pracach Komitetu Monitorującego. 
Nasi kandydaci świetnie rozumieją potrzeby środowiska osób 
niepełnosprawnych, ponieważ sami wywodzą się z organizacji, których 
członkami są osoby niepełnosprawne (lub ich opiekunowie) i w których same 
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osoby niepełnosprawne tworzą władze organizacji i walczą o swoje interesy. 
Jednocześnie nasi kandydaci z własnego doświadczenia dobrze znają 
specyfikę i popierają działalność tych organizacji, które nie będąc 
bezpośrednimi reprezentantami osób niepełnosprawnych (fundacji) potrafią 
– poprzez rzetelne świadczenie różnych usług i udostępnianie możliwości – 
z pożytkiem działać na rzecz tych osób.  

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, będące jedynym reprezentantem 
Polski w Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF), w prowadzonej 
działalności za swoje przyjęło hasło europejskiego ruchu osób 
niepełnosprawnych „Nic o nas bez nas”. Zarząd PFON zwraca się więc 
z serdeczną prośbą do organizacji reprezentujących różne środowiska osób 
niepełnosprawnych oraz do organizacji działających na rzecz tych osób 
o głosowanie na zaproponowanych kandydatów poprzez wypełnienie, 
wydrukowanie (lub najpierw wydrukowanie i ręczne wypełnienie), 
podpisanie i przesłanie skanu karty do głosowania (formularz w załączeniu) 
na adres glosowanie.power@mpips.gov.pl oraz biuro@pfon.org 
do godz. 23:59 dnia 1 grudnia br. W treści wiadomości należy wpisać: nazwę 
organizacji, siedzibę i numer rejestru organizacji oddającej głos.  

Do głosowania uprawniona jest każda organizacja pozarządowa, której siedziba 
znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Wybierzmy do Komitetu Monitorującego programu PO WER 
odpowiedzialnych i rzetelnych reprezentantów osób niepełnosprawnych - 
Alicję i Piotra! 

 

                                    W imieniu Zarządu 

                Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych  

   Wiceprzewodnicząca Zarządu 

 

          Maria Król 
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