
Zalqcznik nr I do Uchwaly Nr 166/2016

Zarz4du Powiatu Rawskiego

z dnia l5 marca 20 | 6 r.

Zasatly rozpatrywania wnioskriw os6b niepelnosprawnych o dofinansowanie ze Srodk6w
Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Osrib Niepelnosprawnych w ramach pilotaZowego

programu ,,Aktywny samorzqd" w 2016 r.

s 1
O96lne postanowienia programu
1 .Moduly, obszary i zadania programu, kt6re bgd4 realizowane w 201 6 roku:

l) Modul I - likwidacja barier utrudniaj4cych aktywizacjE spoleczn4 i zawodowfo w tym:
a) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

Zadanie l'. pomoc w zakupie i montazu oprzyrz4dowania do posiadanego
samochodu,

- Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawajazdy kategorii B,
b) Obszar B - likwidacja barier w dostqpie do uczestniczenia w spoleczefistwie

informacyjnym:
- Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzQtu elektronicznego lub jego element6w oraz

oprogramowania,
- Zadanie 2: dofinansowanie szkoleri w zakresie obsiugi nabl'tego w ramach

programu sprzQtu elektronicznego i oprogramowania,
c) Obszar C - tikwidacja barier w poruszaniu siq:

- Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawno6ci technicznej posiadanego w6zka
inwalidzkiego o napgdzie elektrycznym,

- Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy koirczyny, w kt6rej zastosowano
nowoczesne rczwiqzania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomle
jakodci,

- Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawno6ci technicznej posiadanej protezy
kohczyny (co najmniej na ill poziomie jakoSci),

d) Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywno5ci zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zale2nej;

2) Modui II pomoc w uzyskaniu wyksztalcenia na poziomie wyzszym;
2. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modulu I wynosi, w przypadku:

I ) Obszaru A:
a) w Zadaniu nr I - 5.000 zl
b) w Zadaniu nr2-2.100 zl ,  wtym:

- dla koszt6w kursu i egzamin6w - 1.500 zl,
- dla pozostalych koszt6w uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza

miejscowodci4 zamieszkania wnioskodawcy (koszty zwiqzane z zakwaterowaniem,
wyZywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) - 600 zl,

2) Obszaru B:
a) w Zadaniu nr 1:

- dla osoby niewidomej -20.000 zl, z czego na urz4dzenia brajlowskie 12.000 zl,
- dla pozostalych os6b z dysfunkcjq narz4du wzroku - 8.000 zt,
- dla osoby z dysfunkcj4 obu koirczyn g6rnych 5.000 zl,



b) w Zadaniu nr 2:
- dla osoby gluchoniewidomel - 4.000 zl'
- dla pozostalych adresat6w obszaru - 2.000 zl,

z moZliwoSci4 zwigkszenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach,

maksymalnie o 100%, wyl4cznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narzqdu

wzroku urymaga zwiEkszenia liczby godzin szkolenia,

3) Obszaru C:
a) w Zadaniu nr 2 - 2.000 zl,
b) w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakoSci' przy amputacji:

- w zakresie rEki 9.000 21.
* przedramienia 20.000 zI.
- ramienia i wyluszczcniu w stawie barkowym 26.000 zl'
- na poziomie podudzia - 14.000 zl,
- na wysoko3ci uda (tak2e przez staw kolanowy) 20.000 zl'

uda i wyluszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zl,

z mozliwo(ci4 zwiEkszcnia kwoty dofinansowania w wyjEtkowych przypadkach

i wylqcznie Medy, gdy celowoSd zwiqkszenia jakodci protezy do poziomu IV (dla

zdolno6ci do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta

PFRON,
c) w Zadaniu nr 4 do 30% kwot, o kt6rych mowa w lit. b,

d) w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji koszt6w dojazdu beneficjenta programu na

spotkanie z ekspertem PFRON lub koszt6w dojazdu eksperta PFRON na spotkanie

zbeneficjentem programu - w zaleZnosci od poniesionych koszt6w, nie wiEcej niz

200 zl,
4) Obszaru D - 200 z1 miesiEcznie, jednak nie wiEcej niZ 2.400 zl w ci4gu roku - tyulem

koszt6w opieki nad kazdq ( jednzD osob4 zaleZn4.
3. W ramach Moduiu II kwota dofinansowania poniesionych koszt6w

semestru/p6lrocza objqtego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
nauki, dotycz4cych

A

5 .

I ) dodatku na pokrycie koszt6w ksztalcenia - nie mniej niZ 700 zl, maksymatnie I .000 zl,

2) dodatku na uiszczenie oplaly za przeprowadzenie przewodu doktorskiego -

do 4.000 zl .
3) oplaty za naukE (czesne) r6wnowarloSi koszt6w czesnego w ramach Jedne3'- 

ui.tuulni" realizowanej formy ksztalcenia na poziomie wyzszym (najednym kierunku)

niezale2nie od daty poniesienia koszt6w, ptzy czym dofinansowanie powyZej kwoty

3.000 zl jest mo2liwe wyl4cznie w przypadku, gdy wysokoSi przecigtnego

miesiEcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zl ( netto) na osobg.

W przypaiku, gdy wnioskodawca w Module II jednocze6nie pobiera naukE w ramach

dw6ch'i wigcej form ksztalcenia .a poziomie wyzszym (kierunk6w studi6w), kwota

dofinansowania oplaly za naukq (czesne) moZe byi zwiEkszona o r6wnowartosi polowy

koszt6w .r"rn.go na kolej nym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie

powyzej kwoty i.500 zl jest 'ro2liwe wyl4cznie w przypadku, gdy wysokoSi przeciEtnego

mieiiE"rnego dochodu wnioskodawcy nie przekacza kwoty 583 zl ( netto) na osobg'

W przypad'ku posiadania wystarczaj4cych Srodk6w finansowych, dodatek na pokrycie

koszt6w ksztalcenia, o kt6rym mowa w ust. 3 pkt 1 moZe byi zwigkszony,

nie wiqcej niZ o:
1) 700 zl w przypadku gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z tytulu:

a) poruszania sig na w6zku inwalidzkim.
b) pomocy tlumacza migowego,
c) ponocy asystenta osoby niepelnosprawnej,



2) 500 zl w przlpadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z t1tufu pobierania nauki poza
miej scem zamieszkania,

3) 300 d w przypadku gdy wnioskodawca posiada aktualn4 (wazn4) Kartg Duzej
Rodziny,

4) 300 zl w pr4padku gdy wnioskodawca pobiera naukg jednoczeSnie na dw6ch ( lub
wigcej ) kierunkach studi6dnauki.

Wnioskodawca ubiegaj4cy sig o zwigkszenie dodatku na pokrycie koszt6w ksztalcenia,
zobowi4zany jest udokumentowai fakt ponoszenia dodatkowych koszt6w z ty'tul6w
wskazanych w ust. 5 pkt 1 oraz okolicznodci, o kt6rych mowa w ust. 5 pkt 2-4. Dowodem
ponoszenia dodatkowych koszt6w z ty.tul6w wskazanych w ust. 5 pkt 1 oraz okoliczno3ci,
o kt6rych mowa w ust. 5 pkt 2-4 mole by6 np. oSwiadczenie wnioskodawcy, kopia Karty
DuZej Rodziny lub inne dokumenty, do kt6rych zlo2enia zawezwie Realizator.
6. Dodatek na pokycie koszt6w ksztalcenia, o kt6rym mowa w ust.3 pkt 1 nie przysluguje

w przypadku, gdy wnioskodawca:
1) z powodu rttezadawalaj4cych wynik6w w nauce powarza semestr/p6lrocze

uprzednio objgte dofinansowaniem ze Srodk6w PFRON,
2) zmieniaj4c kierunek lub szkolg/uczelnig, ponownie rozpoczyna naukg od poziomu

(semestr/p6lrocze) objgtego uprzednio dofinansowaniem ze Srodk6w PFRON.
7. Wyliczona kwota dofinansowania kosz6w oplaty za naukg (czesne), o kt6rej mowa w ust.

3 pkt 3 oraz ust. 4, ulega zmniejszeniu o 300 zt w przypadku, gdy wnioskodawca po
pomySlnym ukoriczeniu nauki objgtej dofinansowaniem ze Srodk6w PFRON w ramach
danej formy edukacji na poziomie .vqtZszym, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukg
w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyzszym chybb, 2e wnioskodawca:

1) ubiega sig o dofinansowanie semestru,/p6lrocza danej formy edukacji na poziomie
wyZszym, jaki dotychczas nie byl objgty dofinansowaniem ze Srodk6w PFRON, albo

2) jednoczeSnie pobiera naukg na dw6ch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji
na poziomie wy2szym,

w6wczas zmniej szenie kwoty dofinansowania koszt6w nauki (czesne) - nie obowiqzuje.
8. Dopuszczalno56 udzielania pomocy w ramach Modulu Il.

1) kazdy wnioskodawca moZe uzyskai pomoc ze Srodk6w PFRON lqczme
maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestr6 p6lroczy r62nych form
ksztalcenia na poziomie wyZszym - warunek ten dotyczy tak2e wsparcia
udzielonego w ramach program6w PFRON:
a) ,,STUDENT - ksztalcenie ustawiczne os6b niepelnosprawnych",
b) ,,STUDENT II - ksztalcenie ustawiczne os6b niepelnosprawnych",
z uwzglgdnieniem pkt 2,

2) wnioskodawcy, kt6ny do dnia zloZenia wniosku uzyskali pomoc ze Srodk6w
PFRON w ramach wigkszej liczby semestr6w/p 6lroczy, rtj? wskazana w pkt 1 , mog4
uzyskai pomoc w ramach programu - do czasu ukofczenia rozpoczgtych form
ksztalcenia na poziomie Wzszym, jeSli sq one realizowane zgodnie z planem
/programem studi6w,

3) decyzja o ponownym dofinansowaniu koszt6w nauki w przypadku powtauNria przez
wnioskodawcg semestru./p6lrocza./roku szkolnego lub akademickiego - naleZy do
kompetencji realizatora progrdmtr, z zastrzeZeniem pkt 4,

4) wyplata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / p6lrocza / roku szkolnego
lub akademickiego przez wnioskodawcE jest dozwolona w ramach dopuszczalnej,
N4cznej liczby semestr6w I p6fuoczy, o kt6rej mowa w pkt 1 - z zastrzezeniem, iz
mo2e to nast4pi6 jeden raz w ci4gu trwania nauki w ramach danej formy ksztalcenia
na poziomie v,yZszym, chyba, 2e kolejne powtarzanie semestru/p6lrocza./roku



szkolnego lub akademickie go przez wnioskodawcg nastgpuje z przyczyn od niego
ntezale2nych (np. stan zdrowia).

9. W przlpadku os6b, kt6re maj4 wszczQty przew6d doktorski, a nie s4 uczestnikami
studi6w doktoranckich, przysluguje wyL4cznte dodatek na vszczenie oplaty za
przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

10. Udzial wlasny wnioskodawcy jest wymagany w poniZszych zadaniach:
I ) w Module I wynosi co najmniej:

a) 10% ceny brutto zakupr-r/uslugi w ramach Obszaru B, Zadanta nr 1, Obszaru C
Zadania: nr 3 i nr 4,

b) 15% ceny brutto zakupr.r/uslugi w ramach Obszaru A, ZaAariaru 1 oraz Obszaru D,
c) 250/o ceny brutto zakupu/uslugi w ramach Obszaru A, Zadanie rr 2.

2) w Module II - w zakresie koszt6w czesnego:
a) 15% wartoSci czesnego - w pr4padku przyznNia dofinansowania, o kt6rym

mowa w ust.3 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjent6w programu, kt6rzy korzystaj4
z pomocy w ramach jednej formy ksztalcenia na poziomie Wzszym (na jednym
kierunku),

b) 65% warto5ci czesnego - w pr4padku przyznaria dofinansowania, o kt6rym
mowa w ust. 4 dla zatrudnionych beneficjent6w programu, kt6rzy jednocze5nie
kotzystaj4 z pomocy w ramach wigcej niZ jedna forma ksztalcenia na poziomie
wyzszym (wigcej niz jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnych form
ksztalcenia na poziomie Wzszym (drugiego i kolejnych kierunk6w),

z zastrzezeniem, i2 z obowi4zktt wniesienia ww. udzialu wlasnego w module II
zwolniony jest wnioskodawca, kt6ry zatrudnienie rozpocz$ w 2016 roku, a takZe
w takim przypadku, gdy wysoko$i przecigtnego miesigcznego dochodu
wnioskodawcy nie przektaczakwoty 583 zl (netto) na osobg.

11. Srodki finansowe stanowi4ce udzial wlasny wnioskodawcy nie mog4 pochodzid ze
Srodk6w PFRON.

12. Aby wsparciem w ramach Moduiu II obj46 wszystkich wnioskodawc6w, kt6rych wnioski
zostaly pozyirynie zweryfikowane pod wzglgdem formalnym, Realizator ma prawo
obnizyi proporcjonalnie zakres i wysoko56 dofinansowania do poziomu, jaki wynika
z wysoko5ci kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty
przeznaczonej na realizacj g programu.

13.W sl.tuacji, gdy L4czna wartoSi uzyskanego dofinansowania ze Srodk6w PFRON w ramach
programu w danym rokt przekracza kwotg 10.000 zl, zabezpieczeniem udzielonego
dofinansowania jest weksel wlasny in blanco wystawi ony ptzez wnioskodawca
i opatrzony klauzui4 ,,bez protestu" v6az z deklaracj4 wekslow4 oraz awalem
wsp6lmal2onka (o ile dotyczy). W przypadku, gdy wnioskodawca pozostaje w zwi4zku
malZeriskim, wsp6lmalZonek wnioskodawcy opr6cz zlohonego podpisu na wekslu,
podpisuje r6wnie2 deklaracjg do weksla in blanco. G6rn4 wartoSci4 sumy wekslowej jest
warto66 udzielonego dofinansowania, powigkszona o odsetki, okreSlone w umowie
dofinansowania o rcz koszty dochodzenia toszczeh.

14. Preferencje PFRON przysluguj4ce wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosk6w
w ramach Moduiu I:
1) w 2016 roku preferowane s4 wnioski dotyczqce os6b niepelnosprawnych, kt6re

studiuj4 lub s4 zatrudnione oraz wnioski w ramach Obszaru C zadante nr 3 - suma
punkt6w preferencyjnych nie mo2e stanowi6 mniej ni2 50% maksymalnej liczby
punkt6w mozliwych do udzielenia w ramach oceny merltorycznej wniosku, przy
czym ww. kryteria preferencyjne powinny by6 uwzglgdnione w punktowym
systemie oceny wniosk6w w ten spos6b, 2e najwyhsz4 liczbg punkt6w w zakresie
preferencyjnym otrzyma wniosek dotycz4cy osoby niepelnosprawnej studiujqcej

L



(25% maksymilnej liczby punkt6w moZliwych do udzielenia w ramach oceny
merytorycznej wniosku); pozostale kryteria oceny merytorycznej wniosk6w okrejla
realizator programu,

2) w sytuacji, gdy limit Srodk6w finanso wych przekazarry realizatorowi programu przez
PFRON nie umo2liwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom
z r6wnorzgdn4 ocen4 wniosku o przyznaniu dofinansowania decyduje:
a) stopief niepelnosprawnoSci potencjalnego beneficjenta pomocy w ten spos6b, 2e

w pierwszej kolejnoSci realizowane bgdq wnioski dotycz4ce os6b ze znacznyrrr
stopniem niepelnosprawnoSci,

a w dalszej kolejnoSci, gdy regula postepowania .vqvra-;.ona w lit. a nie prowadzi do
wyboru wniosku do dofinansowania:
b) wysoko66 przecigtnego miesigcznego dochodu, w ten spos6b, Ze w pierwszej

kolejno5ci realizowane bgd4 wnioski wnioskodawc6w, kt6rych doch6d jest
najni2szy.

15. Kwota refundacji/dofinansowania koszt6w dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON lub
doj azdu na kurs p rawa jazdy kat. B wnioskodawcy bgdzie wyliczana na podstawie :
1) dojazd poci4giem - do rozliczenia dofinansowania Wnioskodawc a bilefi, za przejazd

kolejowy przez uprarmionego przewo2nika w drugiej klasie poci4gu osobowego,
uwzglgdniaj4c posiadane uprawnienia wnioskodawcy do ulgowych przejazd6w
irodkami publicznego transporht zbiorowego (w przypadku kursu prawa jazdy
kategorii B - wraz zhumonogramem kursu i egzamin6w na prawo jazdy),

2) dojazdt samochodem prywatnym - do rozliczenia dofinansowania Wnioskodawca
zobowi4zany byl przedNozyt wystawione na Wnioskodawca faktury VAT za zakup
paliwa oraz oSwiadczenie, w kt6r)'m nale2y wskazal trasg przejazdu (od - do), liczbg
kilometr6w, zu2ycie paliwa/ 100 km (w przypadku kursu prawa jazdy kategorii B -
wraz z harmonogramem kursu i egzamin6w na prauto jazdy),

3) dojazdu publicznymi lub prywatnyni Srodkami transportu innymi niZ wymienione
w pkt 1-2 - do rozliczenia dofinansowania Wnioskodawca zobowi4zany byl
przedlo2y6 bilety (e2eli nie bylo moZliwe przedloaenie faktury VAT) (w przypadku
kursu prawa jazdy kategorii B - wraz z harmonogramem kursu i egzamin6w na prawo
jardy).

s 2
Tryb skladania wnioskdw o prryznanie dofinansowania
1. Dofinansowanie nastgpuje na pisemny wniosek zawieraj4cy uzasadnienie wskazuj4ce na

zwipzek udzielenia dofinansowania z mo2liwo3ci4 realizacji cel6w programu, zloAony
wraz z niezbgdnymi zal4cznikami. Wniosek naleiry zlo2y6 w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, ul. KoSciuszki 5.

2. Za kornpletny wniosek uwaza sig wniosek zav'tteraj4cy wszystkie wymagane dane wraz
kompletem wymaganych zaL4czrttk6w.

3. Podstawq podjgcia decyzji w sprawie przyznania osobie niepelnosprawnej
dofinansowania s4 informacje aktualne na dzieh zlo2enia wniosku, z wyj 4tkiem wniosk6w
wnioskodawc6w zobowi4zanych do uzupelnienia lub korekty danych - w tym przypadku
podstawq podjgcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania s4 informacje aktualne
na dzieri uzupelnienia wniosku

4. Wnioskodawca moze wystgpowat przez pelnomocnika, ustanowionego na podstawie
pelnomocnictwa poSwiadczonego notarialnie, kt6re ohedla zakres pelnomocnictwa do
dokonania poszczeg6lnych czynnoSci - pelnomocnictwo wnioskodawca doL4cza do
wniosku wraz z pisemnym oSwiadczeniem pelnomocnika, i2 nre jest on i w ci4gu
ostatnich 3 lat nie byl wladcicielem, wsp6lwlaScicielem, przedstawicielem prawnl,rn
(pelnomocnikiem) lub handlowym, czlonkiem organ6w nadzorczych b4d2 zuz4dzaj4cych



lub pracownikiem firm(y), oferuj4cych sprzedat| towar6w/uslug bgd4cych przedmiotem
wniosku wnioskodawcy o dofinansowanie ze Srodk6w PFRON ani nie jest i nie byl
w 2aden inny spos6b powi4zany z zau4dem tych firm poprzez np.: zwiqzki gospodarcze,
rodzinne, osobowe itp.

5. Wnioskodawca zobowi4zany jest zglosi6 bezzwlocznie do Realizatora informacje
o wszelkich zmi anach, dotycz4cych danych zawartych we wniosku.

6. W przypadku, gdy wnioskodawca przedstawia do wniosku dokumenty wystawione
w jgzyku innym niz jgzyk polski, zobowi4zany jest do przedloZenia tlumaczenia tych
dokument6w na jgzyk polski przez t\tnacza przysigglego. Kosrty zwi4zane
z tlumaczertiem tych dokument6w nie s4 refundowane ze Srodk6w PFRON.

7. Wnioskodawca, kt6ry ubiega sig o ponowne udzielenie pomocy ze Srodk6w PFRON na
ten sam cel jest zobowi 4zany wykazad we wniosku istotne przeslanki wskazuj4ce na
pofizebg powt6mego,&olejnego dofinansowania ze Srodk6w PFRON. Przeslanki te nalezy
wykazad w odpowiedniej rubryce wniosku (uzasadnienie wniosku).

8. Przyjmowanie wniosk6w z Modulu I nastgpuje od dnia 01 kwietnia do dnia 30 sierpnia
2016 roku.

9. Przyjmowanie wniosk6w z Modulu II nastgpuje w dw6ch cyklach, adekwatnie do
organizacji roku akademickiego/szkolnego:

- cykl I od 18 marca do 15 kwietnia 2016 roku,
- cykl II od 15 wrze6nia do 10 pa:Zdziemika 2016 roku

10. Realizator programu w terminie 14 dni od dnia zloienia niekompletnego wniosku,
informuje Wnioskodawcg o wystgpuj4cych we wniosku uchybieniach, brakujqcych
dokumentach, kt6re powinny zosta6 usunigte w terminie 30 dni od dnia odebrania
wezwania - pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

11. Rozpatrywanie wniosk6w bgdzie nastgpowalo w terminie do 30 dni roboczych po dniu
zakoriczeniu naboru wniosk6w (weryfikacja formalna, mer)'toryczna, wydanie opinii
przez eksperta, podjgcie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania b4dZ odmowie
przyznania dofinansowania), w przypadku Modulu I oraz do 30 dni roboczych po dniu
zakofczeniu naboru wniosk6w - w przypadku Modulu II. W terminie do 21 dni od dnia
podjgcia decyzji o przyznanirt dofinansowania b4dL o odmowie przyznania
dofinansowania, nast4pi przygotowanie i obustronne podpisanie umowy o przyznaniu
dofinansowania lub wyslanie pisma informuj4cego o decyzji odmownej.
W przypadku wnioskodawc6w, kt6rych wnioski pod wzglgdem formaln)ryn
i merytorycznym spelniaj4 warunki uczestnictwa w programie, a brak jest Srodk6w
finansowych do realizacj i tych wniosk6w, realizator zawiadamia pisemnie wnioskodawca,
2e wniosek bgdzie podlegal reahzacji, o ile otrzyma dodatkowe Srodki finansowe na
realizacjE danego zadania w 201 6 r.

12. W programie nie mog4 uczestniczy6 wnioskodawcy:
- w Module I i II - kt6rzy posiadajE wymagalne zobowi4zania wobec PFRON lub

wobec realizatora pro gramu,
- w Module ll - kt6rzy majq przerwq w nauce.

13. PFRON ma prawo do bieZ4cej kontroli prawidlowoSci wydatkowania Srodk6w
przekazanych w ramach programu.

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach; pilota:zowym programie
,,Aktywny samorz4d" zatwierdzonym uchwal4 nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON
z drna 28 marca 2012 roku, kt6rego tekst jednolity stanowi zal4cznik do uchwaly
rc 512014 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 09 czerwca 2014 roku, uchwale nr 312015
Rady Nadzorczej PFRON z dnia 22 kwietnia 2015; ,,Kierunkach dzialan oraz warunkach
brzegowych obowi4zuj4cych realizator6w pilotaZowego programu .Aktywny Samorz4d"
w 2016 roku" stanowi4cych zal1cznik do uchwaly n 3/2016 Zarz4du PFRON



z dnia 22 lutego 2016 roku; Zasadach dotycz4cych wyboru, dofinansowania i rczliczania
wniosk6w o dofinansowanie w ramach Modulu I i II pilotaZowego programu ,,Aktywny
samorz4d" stanowi4cych zal4cznik w 1 do uchwaly nr 1412014 Zarz4dtt PFRON z dnia 21
Iutego 2014 roku - stosuje sig odpowiednio przepisy okeSlone w rozporz4dzeniu Ministra
Pracy o Polityki Spolecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okeSlenia rodzaj6w
zadaf powiatu, kt6re mog4 byi finansowane ze Srodk6w Paristwowego Funduszu
Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych (Dz. U.22013 r. poz. 1190 z p62n. zm}

s 3
Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosk6w
1. Realizator programu weryfikuje wnioski pod wzglgdem formalnym i mer14orycznym,

z tym, 2e wnioski skladane w ramach Modulu II nie podlegaj4 ocenie merytorycznej.
Weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku dokonuje sig na podstawie dokument6w
dol4czonych przez wnioskodawcg do wniosku, danych i informacji wynikaj4cych
z wniosku, posiadanych przez Realizatora i PFRON zasob6w oraz ustaleri dokonanych
w hakcie weryfikacj i wniosku.

2. Weryfikacja formalna wniosku polega na sprawdzeniu przez pracownika Realizatora, czy
wnioskodawca i/lub jego podopieczny spelnia obowi4zujqce warunki uczestnictwa
w programie i ubiegania sig w jego ramach o wsparcie.
Ocenie formalnej podlega:
- spelnianie przez wnioskodawcE/podopiecznego wnioskodawcy wszystkich krlteri6w

uprawniaj4cych do zloZenia wniosku i uzyskania dofinansowania,
- dotrzymanie przez wnioskodawcg terminu na zlo2enie wniosku,
- zgodnoS6 zgloszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadami

wskazanymi w programie,
- kompletnoS6 i poprawnoSd danych zawartych we wniosku, zgodno5i wniosku

onz wymaganych zal4cznikSw z wymaganiami Realizatora,
- wlpelnienie wymaganych rubryk we wniosku r zal4cznikach do wniosku,
- zgodno5i reprezentacji wnioskodawcy lub jego podopiecznego - w trakcie weryfikacj i

sprawdzane jest czy wniosek zostal podpisany przez osoby do tego uprawnione.
3. Szczeg6lowe zasady dotycz4ce weryfikacji formalnej wniosk6w:

1) opinia eksperta PFRON wydana w 2015 roku do wniosku, moie zachowad wa2no!;6
dla weryfikacji formalnej tego wniosku - do dnia 31 grudnia 2016 roku,

2) za(wiadczerrte lekarskie AoZone przez wnioskodawcg do wniosku w 2015 roku,
mo2e zachowat wa'2noS6 dla weryfikacji formalnej wniosku - do dnia 31 grudnia
2016 roku.

3) wnioskodawca ubiegaj4cy sig o refundacjg koszt6w poniesionych przed dniem
zawarcia umorvy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spelniai
tak2e w terminie poniesienia koszhr objgtego refundacj4 i/lub w okresie objgtym
refundacj4 koszt6w,

4) odno5nie czgstotliwodci udzielania pomocy w ramach Modulu I:
a) warunek, o kt6rym mowa w rozdziale VI ust. 5 pkt 1 programu dotyczy:

- pomocy udzielanej w ramach wskazanych zadai,
- osoby niepelnosprawnej, bgdqcej beneficjentem pomocy,
- tego samego celu pomocy, przez kt6ry naleZy rontmied przedmiot

dofinansowania okredlony og6lnie w danym zadanio,
- w przypadku Obszaru B - Zadanie nr 1: beneficjent6w wczeSniejszych

program6w i zadai przewiduj4cych wsparcie w zakupie sprzQtu



elektronicznego i oprogramowania obowiqzuje trzyletnia karencja w uzyskaniu
kolejnych Srodk6w PFRON na ten sam cel, rnezaleLnie od okesu karencji
przewidzianego w6wczas w ramach programu lub zadania oraz niezaleZnie od
rcdzaju przedmiotu dofinansowania objgtego wczeSniej dofinansowaniem ze
drodk6w PFRON,

b) warunek, o kt6rym mowa w rozdziale VI ust. 5 pkl 2 programu dotyczy:
- pomocy udzielanej w ramach wskazanych zadah,
- osoby niepelnosprawnej, b?d4cej beneficjentem pomocy,
- gwarancji, dotycz4cej przedmiotu dofinansowanego uprzednio ze Srodk6w

PFRON,
- w przypadku Obszaru C - Zadane nr 2: beneficjent6w programu, kt6rzy

uzyskali pomoc w pokryciu koszt6w utrzymania sprawno5ci techdcznej
posiadanego w6zka inwalidzkiego o napgdzie elektrycznym w 2012 roktt oraz
wczeSniejszych program6w przewiduj4cych analogiczne wsparcie, nie
obowipuje karencja w uzyskaniu kolejnych Srodk6w PFRON na ten sam cel,
niezale2nie od okesu karencji przewidzianego w6wczas w ramach programu,

5) odno5nie podejmowania decyzji o przyznatiu dofinansowania z pominigciem
okres6w, o kt6rych mowa w rozdziale VI ust. 5 programu:

a) dotyczyl mo2e ona takZe okres6w obowi4zuj4cych w ramach irurych zadari
finansowanych ze Srodk6w PFRON,

b) do okolicznoSci wymienionych w rozdziale VI ust. 6 pkt 1 programu, nale24 takle
zmiany w stanie fizycznym beneficjenta pomocy, powoduj4ce, 2e nie mole
on korzystad z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze $rodk6w PFRON
przedmiotu dofinansowania.

4. Ocena merltoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wylonienia wniosk6w, kt6re
maj4 najwigksze szanse na rcalizacjq cel6w programu i kt6re zmieszcz4 sig w limicie
Srodk6w finanso*rych przekazanym przez PFRON na realizacjg poszczeg6lnych obszar6w
programu.

5. Realizator programu bgdzie stosowal punktowy system oceny wniosk6w, z wyl4czeniem
wniosk6w skladanych w ramach Modulu II.

6. Skala punktowa (ocena merytoryczna) dla wniosk6w zlolonych w ramach programu
,,Akty.lvny samorz4d" w 2016 r. stanowi zal4cznik do niniejszych Zasad.

7. Minimalny pr6g punktowy, umo2liwiaj4cy bieZ4ce udzielenie dofinansowania wynosi 50
punkt6w.

8. Udzielenie dofinansowania wnioskodawcom, kt6rych wnioski uzyskaly oceng poni2ej
ustalonego przez realizatora programu minimalnego progu punktowego, uzale2nione
bgdzie od mo2liwo5ci wynikaj 4cych z wysokoSci ostatecznej puli Srodk6w PFRON
przekazanych realizalorowi programu.

9. W przlpadku wniosku, kt6ry w trakcie jego oceny nasuwa w4tpliwoici co do moZliwoSci
pozJtywnej weryfikacj i pod wzglgdem k4terium dotycz4cego rodzaju
niepelnosprawno5ci adresata programu lub co do celowoSci wnioskowanego
dofinansowania, do podjgcia po4.tywnej decyzji wymagana jest po4tlvna opinia
v"rydana przez eksperta - lekarza specjalisty o specjalizacji zu,i4zanej z rodzajem
niepelnosprawnoSci adresata programu.

10. Dodatkowe wymagania w zakresie weryfikacji merltorycznej wniosk6w:
1) ekspertem, o kt6rym mowa w rczdziale X ust. 5 programu oraz w $1 ust.2 pkt 3

lit. b niniejszego dokumentu nie moZe by6 osoba, kt6ra aktualnie oraz w ciEgu
ostatnich 3 lat, byla przedstawicielem prawnym lub handlowltn, czlonkiem organ6w



nadzorczych b4d2 zan4dzaj4cych lub pracownikiem firm oferuj4cych sprzeda?
towar6w/uslug bgd4cych przedmiotem wniosku_

2) w celu rzetelnej oceny wniosku, ekspert, o kt6rym mowa w plct 1, powinien
potwierdzi6 stan faktyczny zwi4zany z zakresem dysfunkcji i potrzeb4 wyposazenia
potencjalnego beneficjenta pomocy we wnioskowany przedmiot dofinansowania, o ile
to moZliwe z uwagi na sltuacjg zdrowotn4 osoby niepelnosprawnej - w trakcie
konsultacji z udzialem potencjalnego beneficjenta pomocy.

10. Czynnodci zwi4zane z weryfikacj4 wniosku bgd4 rejestrowane w odpowiednich rubrykach
formularza wniosku. Zakonczenie i efekt tych czynno5ci potwierdza6 b9d4 piecz4tki, daty
i podpisy wlaSciwych pracownik6w.

1 1. Wniosek wnioskodawcy, kt6remu odm6wiono przyznania Srodk6w finansowych
w wyniku uchybieri ze strony Realizatora przy weryfikacji formalnej wniosku, podlega
dalszemu rozpatrzeniu

s 4
Decyzja o prryznaniu dofinansowania
1. Decyzjg o przyznaniu lub b4dZ odmowie ptzyznania wnioskowanej pomocy podejmuje

Realizator. Decyzja bgdzie rejestrowana w odpowiedniej rubryce formularza wniosku
wraz z dat4 jej podjgcia, pieczgciami i podpisami os6b podejmuj4cych decyzjg.

' 2. Decyzja odmowna w sprawie dofinansowania wymaga pisemnego uzasadnienia.
3. Wysoko6i drodk6w PFRON przeznaczonych na realizailg kazdego wniosku

o dofinansowanie nie mo2e przeLroczy|:
1) maksymalnej kwoty dofinansowania, okredlonej przez PFRON dla danego

przedmiotu dofi nansowania.
2) wysokoSci oke3lonego przez PFRON udzialu Srodk6w finansowych PFRON

w dofinansowanyrn zakupie lub kosztach uslugi (o ile dolyczy),
3) kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcg.

4. Kwota dofinansowania przyjmowana jest w pelnych Aotych, zaokr4glonych na zasadach
o96lnych.

5. Decyzja o przyznaniu doftnansowania j est podstawq zawarcia umowy dofinansowania.
6. W przypadku przyznania dofinansowania rcalizacja dofinansowania nastgpuje po

podpisaniu dwustronnej umowy dofinansowania pomigdzy Realizatorem i wnioskodawc4.
7. Warunkiem zav,rarcia umowy dofinansowania jest spelnianie przez wnioskodawcg lub

jego podopiecznego warunk6w uczestnictwa okre6lonych w programie tak2e w dniu
podpisania umowy.

$ s
Umowa dofinansowania i jej rozliczenie
1. Szczeg6lowe warunki realizacji dofinansowania/refundacji zostan4 okreSlone

w indywidualnych umowach zawieranych z beneficjentami pomocy w kazdym obszarze
realizacji programu.

2. Przekazanie ptzyznanych 6rodk6w finansowych nastgpuje:
1) na rachunek sprzedawcy przedmiotu zaktprt / uslugodawcy, na podstawie

przedstawionej i podpisanej przez wnioskodawca faktury VAT,
lub

2) na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy - do rozliczenia na warunkach
okre6lonych w umowie dofinansowania (wskazanie terminu i sposobu rozliczenia
przekazarrych Srodk6w), co dotyczy| mohe wyl4cznie:
a) w przlpadku Modulu I: Obszar A - Zadanie fi 2, Obszar B - Zadanre nr 2, Obszx

C - Zadania nt 2 - 4. Obszar D.
b) Modulu II.



3. Wyb6r sprzedawcy przedmiotu dofinansowania lub uslugodawcy, n eLy wyl4cmie do
wnioskodawcy.

4. W prztpadku, gdy wniosko dawca przedlo2y dokumenty rozliczeniowe wystawione
wjEzyku innym niz jgzyk polski, w kt6rych walut4 rozliczeniow4 jest waluta inna niZ
polski zloty (PLN), zobowi4zany jest do przedlolenia thtmaczenia tych dokument6w na
jgzyk polski przez thtmacza przysigglego (PFRON nie refunduje koszt6w zwiqzanych
z tlumaczeniem tych dokument6w). PlatnoS6 przez Realizatora kwoty dofinansowania
moZe nast4pi6 w6wczas wedlug kursu sprzeda?y danej waluty w Banku Gospodarstwa
Krajowego z dnia dokonania platnoSci.

5. Dofinansowdnie nie moze obejmowai koszt6w zakupu lub wykonania uslug przed
zawarciem przez wnioskodawca umowy z Realizatorem, z wyl4czeniem przypadk6w,
uwzglgdniaj4cych mo2liwoS6 refundacji koszt6w.

6. Umowa dofinansowania wygasa wskutek Smierci beneficjenta pomocy oraz wskutek
wl.pelnienia przez Realizatora i wnioskodawc7 zobowiapaft wynikaj4cych z umol\Y.
Umowg zawiera sig na czas okreSlony:
1) w przypadku Modulu I: Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadanie nr 3 - na tzy lata,

licz4c od pocz4tku roku nastgpuj4cego po roku zawarcia umowy dofinansowania,
2) w przypadku Modulu I: Obszar C - Zaduie nr 2 i Zadanie nr4- do czasu uplywu

okesu gwarancji udzielonej na przedmiot objgty dofinansowaniem,
3) w przypadku Modulu I Obszar D - nie dluzej niZ do dnia 31 grudnia roku, w kt6rym

zostala zawarta, z konieczno6ci4 rozhczenia udzielonego dofinansowania w terminie
wskazanym prze z Re alizatoru.

4) w przypadku Modulu II - do kotica okesu trwania p6lrocza./semestru
objgtego dofinansowaniem, z konieczno6 ci4 rozliczenia udzielonego dofinansowania
(nie dotyczy kwoty dodatku na pokrycie koszt6w ksztalcenia), w terminie wskazanym
przez Realizalora.

7. W ramach programu nie mog4 byd dofinansowane:
- pozyczki i splaty rat oraz odsetek,
- koszty poniesione na przygotowanie wniosku,
- oplaty zwi4zane z realizacj4 wnowy zawartej z beneficjentem pomocy,
- koszty nieudokumentowane.

8. Przy zawieraniu umowy z wnioskodawcq, kt6ry nie ma mozliwo5ci zlo2enia podpisu
i dokonuj4 odcisku palca nale2y:
- sprawdzid, czy zLolone dotychczas dokumenty (wniosek, zal4cznik| inne) byly

podpisane za pomoc4 odcisku palca,
- przy odcisku palca wpisa6 imig i nazwisko strony umowy.

9, Rozliczenie umowy odbywa sig na podstawie dostarczonych faktur VAT (lub innych
dowod6w ksiggowych, a takZe potwierdzenia poniesienia kosztu w formie zaSwiadczenia
wydanego np. przez uczelnig, szkolg, przedszkole lub Zlobek, gdy wystawienie faktury
VAT nie jest mozliwe).

s 6
Zakres pojgd - ilekrod w niniejszam dokumencie' pilotaiowym programie 

"Akfinysamorz4d" i ,,Kierunkach dzialafi oraz warunkach brzegowych obowi4zuj4cych
realizator6w pilola2owego programu ,, Aktywny Sarnorz4d" w 2016 roku" mowa jest o:
1) aktywno5ci zawodowej - naleZy przezto rozumied:

a) zatrudnienie, lub
b) rej estracj 9 w urzgdzie pracy j ako osoba bezrobotna, lub
c) rejestracjg w urzgdzie pracy jako osoba poszukuj4ca pracy

i nie pozostaj4ca w zatrudnieniu;
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2) oplacie za naukg (czesne) - naleZy przez to rozumiei oplatg pobierana za naukg w szkole
policealnej lub wy2szej w okresie objgtym umowa dofinansowania; oplata za naukg
(czesne) nie obejmuje innych oplat z tyttillu uslug edukacyjnych (przykladowo: oplaty
zit4zanej z powtarzaniem okeSlonych zajg6 z powodu niezadowalaj 4cych wynik6w
w nauce, za zajgcia nieobjgte planem studi6w, za studia realizowane w jgzyku obcym) ani
innych oplat przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiqzujqcego
(przykladowo za wydanie: legitymacji studenckiej i jej duplikatu, dyplomu ukoriczenia
studi6w, jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tlumaczeniu na jgzyk obcy
itp.) kt6re to koszty mog4 byi pokrywane przez benefrcjenta pomocy ze 6rodk6w
dofinansowania przyznanego w formie dodatku na pokycie koszt6w ksztalcenia;
dodatku na pokrycie koszt6w ksztalcenia - nale2y przez to rozumie6 nie wymagaj4c4
rozliczania kwotQ przeznaczonq na wydatki zwi4zane z pobieraniem nauki;
dysfunkcji narz4du ruchu (w prrypadku Obszaru A) - nale?y przez to rozumiei
dysfunkcjg stanowiqc4 podstawg orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepelnosprawnodci (a w przypadku os6b niepelnosprawnych do 16 roku 2ycia -
orzeczenia o niepelnosprawnoSci); w przypadku os6b niepelnosprawnych z dysfunkcj4
narz4du ruchu, kt6ra nie jest przyczyn4 wydania orzeczenia dot. niepelnosprawnoSci, ale
jest konsekwencj4 ujgtych w otzeczeniu schorzef (np. o charakterze neurologicznym -
symbol orzeczenia: 10-N lub caloSciowych zabrrzeh rozwojowych - symbol orzeczenia:
12-C), mog4 zostai pozytpvnie zweryfikowane pod wzglgdem formalnym pod
warunkiem, 2e wnioskodawca dol4czy do wniosku za6wiadczenie lekarza specjalisty
potwierdzaj4ce, iz nastgpstwem schorzei, stanowi4cych podstawg orzeczenia jest
dysfu nkcj a narz4du ruchu;
dysfunkcji narz4du wzroku (w prrypadku Obszaru B) - nalezy przez to rozumie6
dysfunkcjg wzroku stanowi4c4 pow6d wydania orzeczenia o znacznym stopniu
niepelnosprawno 9ci, a tak2e w przypadku:
a) gdy dysfunkcja narz4dt wzroku nie jest przyczyn4 wydania orzeczenia o znacznym

stopniu niepelnosprawno3ci, ale wnioskodawca przedlo2y za6wiadczenie lekarskie
wystawione przez leka:iza okulistg potwierdzaj4ce,2e osoba niepelnosprawna, kt6rej
dotyczy wniosek, ma ostrodi wzroku (w korekcji) w oku lepszym r6wn4 lub ponizej
0,05 i/lub ma zwgZenie pola widzenia do 20 stopni;

b) os6b niepelnosprawnych w wieku do 16 roku zycra - gdy wnioskodawca przedlo2y
zafwiadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistg potwierdzaj4ce, 2e osoba
niepelnosprawna, kt6rej dotyczy wniosek, ma ostroS6 wzroku (w korekcji) w oku
leps4rn r6wn4 lub poni2ej 0,1 i/lub ma zwgZenie pola widzenia do 30 stopni,

przy czym osoby niepelnosprawne posiadaj4ce dysfunkcje narz4du wzroku wymienione
w lit. a i lit. b, sq traktowane jak osoby niewidome;
dysfunkcji obu koiczyn g6rnych (w prrypadku Obszaru B) - naleZy przez
to rozumied stan potwierdzony zadwiadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputacjg
obu koriczyn g6mych - co najmniej w obrgbie przedramienia, a takze dysfunkcjg
charakteryzuj4c4 sig znacznie obnizon4 sprawnoSci4 ruchow4 w zakesie obu koriczyn
g6mych w stopniu wykluczajqcym htb ztacznie utrudniaj4cym korzystanie ze
standardowego sprzEtu elektronicznego, wynikaj4ca ze schorzei o r62nej etiologii (m.in.
porahenia m6zgowe, choroby neuromigSniowe);
ekspercie PFRON (w przypadku Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4\ - nale?y przez to
rozumie6 specjalistQ wojew6dzkiego z dziedziny rehabilitacji medycznej lub ortopedii
i traumatologii albo innego specjalistg w tych dziedzinach, wskazanego przez jednego
z wymienionych specjalist6w, kt6ry prowadzi na terenie danego wojew6dztwa
dlugotrwal4 opiekg protetyczn4 nad osobami po amputacjach koriczyn; wyboru ekspert6w
PFRON dokonuje PFRON; ekspertem nie moZe by6 osoba, kt6ra aktualnie oraz w ci4gu

3)

4)

s)

6)

7)

1,1



ostatnich 3 lat, byla przedstawicielem prawrrym lub handlowym, czlonkiem organ6w
nadzorczych bSdL zarz4dzaj4cych lub pracownikiem protezowni (zakladu
ortopedycznego); ekspertom PFRON przysluguje wynagrodzenie za wydanie opinii do
wniosku zakwalifikowanego do dofinansowania, w zakresie:
a) stabilno3ci procesu chorobowego wnioskodawcy,
b) rokowari co do zdolnoici wnioskodawcy do pracy w wyniku wsparcia udzielonego

w programie,
onz o ile dotyczy:
c) celowoSci zwigkszenia jakoSci protezy do poziomu IV (dla zdolnoici do pracy

wnioskodawcy) i nvigkszenia kwoty dofinansowania;
8) gospodarstwie domowym wnioskodawcy - naleiry przez to rozumiei, w zale2noSci

od stanu faktycznego:
1) wsp6lne gospodarstwo - gdy wnioskoda\ryca ma wsp6lny budzet domowy z innymi

osobami, wchodz4cymi w skladjego rodziny,
lub

2) samodzielne gospodarstwo - gdy wnioskodawca mieszka i utrzymuje sig
samodzielnie i moZe udokumentowa6, 2e z wLasnych dochod6w ponosi wszelkie
oplaty z tego tltulu;

9) Karcie Du2ej Rodziny - nale2y przez to rozumie6 dokument identyfikuj4cy czlonka
rodziny wielodzietnej, zgodnie z ustaw4 z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny
(Dz. U. poz. 1863 z p6iit. zm.) lub inny dokument, na podstawie kt6rego wnioskodawca
objgty jest dzialaniami/ulgami adresowanymi do rodzin wielodzietnych, ujgtymi w ramy
program6w, kt6re pod r62nymi nazwalni funkcjonuj4 w Polsce, b4d2 wprowadzonymi
jako samodzielny instrument nieobudowany programem;

10) kolegium - nale|y przez to rozumiei kolegium utworzone zgodnie z ustaw4 z dnia 7
wrze3nia 1991 r. o systemie oSwiaty (tekst j ednolity: Dz. U.22015 r. po2.2156);

11) kosztach kursu i egzaminriw (w prrypadku Obszaru A Zadanie nr 2) - nale2y przez to
rozumiei koszty zwi4zane z uczestnictwem osoby niepelnosprawnej w kursie
i przeprowadzeniern egzaminu, w tym tak2e wszelkie oplaty z nimi zwi4zane onz jazdy
doszkalaj4ce;

12) kosztach utrzymania sprawno5ci technicznej posiadanej protezy koiczyny (obszar C
Zadanie nr 4) - nale2y przez to rozumiei koszty zwi4zane z tfizpaniem sprawnodci
technicznej protez/y koriczyny g6mej i/lub dolnej, w kt6rej zastosowano nowoczesne
rozwi4zania techniczne ;

13) miejscu zamieszkania - nale|y przez to rozumied, zgodnte z norm4 kodeksu cywilnego
(art. 25 KC) miejscowo5i, w kt6rej wnioskodawca przebywa z zarniarem stalego pobltu,
bgd4ca oSrodkiem Zycia codziennego wnioskodawcy, w kt6rym skoncentrowane s4 jego
plany 2yciowe (cechy odrodka osobistych i maj4tkowych interes6w); o miejscu
zatnieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w okre5lon)'rn mieScie, ale r6wnie2
zamiar stalego pobytu i chg6 skoncentrowania swoich interes6w 2yciowych w danym
miej scu; moZna mie6 tylko jedno miejsce zamieszkania;

l4)nauce w szkole wyLszej - nale2y przez to rozumiei naukg w nastgpuj4cych formach
edukacji na poziomie :uqi2szym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopma,
jeclnolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez
szkoly wy2sze w systemie stacjonamym (dziennym) lub niestacjonamym (wieczorowym,
zaocznym lub ekstemistycznym, w tym r6wnie2 za podrednictwem Internetu);

15) oprryrzldowaniu samochodu - nale2y ptzez to rozumiei dostosowane
do indywidualnych potrzeb zwi4zanych z rodzapm niepelnosprawno6ci adresata
programu nrz4dzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub r6wnieZ wyposaZenie
samochodu, kt6re umoZliwia uZytkowanie samochodu przez osobg niepelnosprawn4



z dysfunkcj4 ruchu lub przewo2enie samochodem osoby niepelnosprawnej oraz
niezbgdnego sprzgtu rehabilitacyjnego;

16) osobie gluchoniewidom ej - naleiry przez to rozumied osobg niepeinosprawn4, kt6ra
na skutek r6wnoczesnego uszkodzenia sluchu i wzroku napotyk a bardzo duZe trudnoSci
w wymianie informacji oraz w komunikowaniu sig, stan ten musi by6 potwierdzony
w odpowiednim dokumencie lub zaSwiadczeniu lekarskim;

17) osobie zaleLnej (w prrypadku Obszaru D) - nalezy przez to rozumie6 dziecko bEd4ce
pod opiek4 wnioskodawcy i przebywaj4ce w Zlobku lub przedszkolu albo pod inn4 tego
tlpu opiek4 (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecigcego, punktu
przedszkolnego, zespolu wychowania przedszkolnego);

18) posiadaczu samochodu (w rozumieniu programu) - nale?y przez to rozumied jego
wlaiciciela lub wsp6hvlaSciciela; w przypadku os6b niepelnoletnich i pozbawionych
zdolnoSci do czynno5ci prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca;

19) poziornie jakoSci protez koricryny g6rnej - naleZy przezto rozumie6:
a) poziom I - prosta proteza o funkcji gl6wnie kosmetycznej ewentualnie z najprostszymi

elementami mechanicznego ustawiania pozycji lokcia i nadgarstka; do wykonania
w ramach limitu NFZ; nie przyrl'raca nawet podstawowych funkcji utraconej rgki,

b) poziom II - proteza z prostymi elementami mechanicznymi oraz standardowym
zawieszeniem na kikucie; w zasadzie moZliwa do wykonania w ramach NFZ
z niewielk4 doplat4; nie nniezale2nia pacjenta od otoczenia w stopniu wystarczaj4aym
dla podjgcia akt]"wnoSci zawodowej,

c) poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym
zawieszeniem kikuta (takze z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo
dobrym wykoriczeniem kosmetycznym; uniezale 2nia pacjenta od otoczenia w stopniu
umoZliwiaj4cym podj gcie aktlvmodci zawodowej,

d) poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane
bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w czg6ci bioelektrycznej
sterowana impulsami z zachowanych grup mig3niowych; w znacznym stopniu
porwala na :unrezale2nienie sig od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana
przez pacjent5w, w szczeg6lno3ci z powodu znacznej wagi;

20) poziomie jakosci protez koricryny dolnej - nale2y przez Io roztmie':
a) poziom I * proteza wykonana w ramach limitu NFZ; posiada najprostsze elementy

mechaniczne; nie daje moZliwodci lokomocyjnych dla codziennego funkcjonowania
pacj enta,

b) poziom II - poziom podstawowy umoZliwiaj4cy w miarg sprawne poruszanie sig
pacjenta; proteza taka jednak nie daje rzeczywistych moZliwoSci intensy,vnego,
bezpiecznego jej u2ytkowania potrzebnego do codziennej aktywnoSci zawodowej,

c) poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych
elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadaj4ca bardzo dobre zawieszenie w leju,
takZe na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent moze o1rzymae
zaopatrzenie zapewniaj4ce takie moZliwoSci lokomocyjne, aby m6gl podj4i lub
kontynuowai aktylrno5d zawodow4;

d) poziom IV - grupa naj nowoczeSniej szych w dwiecie protez, takZe z elementami
sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowltni lejami oraz najlzejszymi elementami
no5nymi; umoZliwiaj4 w niekt6rych przypadkach takze aktyvrnoSi sportow4
i rekreacyj n4 pacjent6w;

21) p6lroczu/semestrze - nale2y przez to rozumie6 okes, na kt6ry moZe zosta| przyznana
pomoc finansowa na pokrycie koszt6w nauki w szkole, obejmuj4cy zajgcia dydaktyczne,
sesjE egzaminac yjn4 oraz obowipkowe praktyki;
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22) protezie koicryny, w kt6rej zastosowano nowoczesne ron'viqzania techniczne
(obszar C Zadanie nr 3 i nr 4) - nalezy pflez to rozumie6 protezE/protezy koticzyny
g6mej i/lub dolnej na III lub IV poziomie jako6ci protez;

23) przecigtnym miesigcznym dochodzie wnioskodawcy - nalezy przez to roztxnief
doch6d w przeliczeniu na jedn4 osobg w gospodarstwie domowym wnioskodawcy,
o jakim mowa w ustawie z dna 28 listopada 2003 roku o Swiadczeniach rodzinnych
(tekst jednolity: Dz. IJ. z 2015 r., poz. 714 z p62n. zm.), obliczony za kwafial
poprzedzagcy kwartal, w kt6rym zloZono wniosek; dochody z rcZnych 2r6del sumuj4
sig; w przypadku dzialalnoSci rolniczej - doch6d ten oblicza sig na podstawie wysoko3ci
przeciEtnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z t ha
przeliczenioweg o w 2014 r. (Obwieszczenie Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego
z dnia 25 $'rzesnia 2015 r. - M.P 2015 poz. 861), wedlug wzoru: [(2.506 zl x liczba
hektar6w)/ I 2llliczba os6b w gospodarstwie domowym wnioskodawcy;

24) przerwie w nauce (w prrypadku modulu II) - naleZy przez to rozumie6 przerwq
w kontynuowaniu nauki, w trakcie kt6rej osoba niepelnosprawna nie ponosi koszt6w
nauki, np. urlop dziekanski, urlop zdrowotny;

25) sprzgcie elektronicznym lub jego elemencie lub oprogramowaniu - naleZy przez to
rozumied komputer (stacjonamy lub mobilny) oraz/lub wsp6lpracujqce z nim urz1dzenia
i dedykowane oprogramowanie, umoZliwiaj4ce ograniczanie skutk6w rodzaju i stopnia
niepelnosprawno5ci (z uwzglgdnieniem definicji vrz4dzef brajlowskich); gl6wnym
kryterium uznania kwalifikowalno5ci danego kosztu s4 indywidualne i specyficzne dla
danego rodzaju dysfunkcji - potrzeby zwiqzwre z rehabilitacj4 zawodow4 i spoleczn4
potencj alnego benefi cj enta,

26) szkole policealnej - nale2y przez to rozumied publiczn4 lub niepubliczn4 szkolg
policealn4, utworzon4 zgodnie z ustaw4 z dnia 7 wrzeSnia 1991 r. o systemie o6wiaty
(tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, po2.2572, z p62n. zm.);

27\ szkole wyZszej - nale|y przez to rozumiei publiczn4 lub niepubliczn4 szkolg uryZsz7
utworzon4 zgodnie z ustawq z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie :oryzszym
(Dz. U . z 2012 r. poz. 572, z p62n. zm.) lub uczelnig zagraniczn4, a takZe szkolg v"y2sz4
i wyasze seminarium duchowne prowadzone przez Ko5ci6l Katolicki lub inne ko6cioly
i zwi4zki wyznariowe;

28) urz4dzeniach brajlowskich - nale?y przez to rozumie6 elektroniczne wz4dzenia,
zdolne tworzy6 wypuki4 formg informacji wyj Sciowej, moZliw4 do odczl'tuia przy
pomocy zmyslu dotyku;

29) wymagalnych zobowi4zaniach * nale|y przez to rontmiel:
a) w odniesieniu do zobowiqzari o charakterze cywilnoprawnym - wszystkie bezspome

zobowi4zania, kt6rych termin platno6ci dla dluinika min4l, a kt6re nie zostaly ani
przedawnione ani umorzone,

b) w odniesieniu do zobowi4zah publicznoprawnych, wynikaj4cych z decyzji
administracyjnych wydawanych na podstawie przepis6w k.p.a. - zobowi4zania:
- wynikajqce z decyzji ostatecznych, kt6rych wykonanie nie zostalo wstz),rnane

z uplywem dnia, w kt6rym decyzja stala sig ostateczna - w przypadku decyzji,
w kt6rych nie wskazano terminu platnoSci,

- wynikaj4ce z decyili ostatecznych, kt6rych wykonanie nie zostalo wstrzymane
z uplywem terminu platnoSci oznaczonego w decyzji - przypadku decyzji
z oznaczonym terminem platno6ci,

- wynikaj4ce z decyzji nieostatecznych, kt6rym nadano rygor natychmiastowej
wykonalno$ci,

30) zatrudnieniu - nale?y przez to rozumiei:
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a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracQ, za\ raxtej na czas nieokredlony lub
okeSlony, jednakZe nie kr6tszy niz 3 miesi4ce,

b) stosunek pracy na podstawie powolania, wyboru, mianowania oraz sp6ldzielczq
umowy o prac7, jezeli na podstawie przepis6w szczeg6lnych pracownik zostal
powolany na czas okreSlony; okes ten nie moZe byi kr6tszy niz 3 miesi4ce,

c) dzialalno3d rolnicz4 w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
spolecznym rolnik6w (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 704, z p62n. zm.),

d) dzialalnoSi gospodarcz4 w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzialalnoSci gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 22015 r., poz. 584, z p62n. zm.),

e) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawarlej na okres nie k6tszy niZ
6 miesigcy (okresy obowi4z).wania um6w nastgpuj4cych po sobie, sumuj4 siE),

f) stuiz zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 22015 r., poz. 149,
z p52n. zm.);

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mog4 sig sumowai, jeSli nastgpuj4 po
sobie w okresie nie dluZszym ni2 30 dni, przy crq czas przerwy nie wlicza sig w okes
zatrudnienia;

31) zdarzeniach losowych - nale|y przez to rozumie6 potwierdzone przez wla(;ciwe jednostki
zdarzenia, nieprzewidziane i niezawinione przez wnioskodawcg/ podopiecznego
wnioskodawcy, kt6re byly nie do uniknigcia nawet przy zachowaniu naleZl.tej starannodci,
skutkuj4ce lutral4, zniszczeniem lub uszkodzeniem przedmiotu dofinansowania w stopniu
uniemo2liwiajqcym u2y'tkowanie i naprawg.

s 7
Zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem Srodk6w Funduszu przekazanych na
dofinansowanie zadafi, o kt6rych mowa w niniejszym Regulaminie
Realizator i PFRON maj4 prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz
prawidlowoSci, rzetelnodci i zgodnodci ze stanem faktycznym danych zawartych
w dokumentach, stanowiqcych podstawg rozliczenia dofinansowania. Kontrola mo2e byd
prowadzona w calym okresie przechowywania dokument6w, na podstawie kt6rych Srodki
PFRON zostaly przyznane, przekazane beneficjentom pomocy i rozliczone.
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Zal4cznk d,o ,,Zasad, rozpatr',wania wniosk6w os6b
niepelnospra*,nych o dofinansowanie ze Srodk6w

Pafstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych w ramach pilota2owego progmmu

,,Aktywny samorz4d" w 20 16 r.

Zasady weryfi kacji merytorycznej

Skala punktowa oceny mer,.torycznej dla wniosk6w zlo2onych w ramach programu
,,Aktywny samorz4d" w 2016 roku - Modul I.

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU nr:
- dotyczy Modulu I

KRYTERIA OCENY WNIOSKU - punktacia stala Liczba
punkt6w

Maksymalna
liczba punktow

1 Stopiei niepelnosprawnosci lub orzeczenie r6wnowa2ne, zakres niepe{nosprawnosci:
a) dopi€n niepelnospraMosci

Aeden stopieh do wyboq

znaczny (l qrupa inwalidzka) c

20

unia*owa.y (ll srupa inMlidzka) 2
osoby z dysfunkcjq 4 konczyn lub z brakiem obu koiczyn gdmych lubniewidome 5
osoby z dysfunkcjq ob! n6g i jednej rcki lub dystunkcjq obu rqk i jednej nosi lub ze znaenym niedo$ladem obu konczyn
s6mych, osoby niedowidzqco 2
osoby poruszajqc€ siQ na wdzk! inwalidzkim, osoby lluchoni€widom€, 5
wystlpuje niepelnosprawnose spr:n:ona (wiecei niz jedna pzyczyna niepelnosp.awDsci wynikajqca z posiadanego
ozeeenia) - inna nizwymienionaw lil b-c 5

2 Akbryno56 zawodowa:

a )
osoba zairudniona - (z zsodni€ z 56 pkt 30 zasad rozpatrywania wiosk6w os6b niepelnosp€Mych o dolinansowanie ze
srcdkow PFRON w ranach pilotazoweso programu ,Aktywny samozqd'w2016 r.

45
b) osoba aktwna zarcdowo 20

Aktualnie realizowany etap ksztalcenia:

a) osoby kontynuujqc€ studia (podyplomwe, doktoranclio, pz€w6d dokloBki) 45
45osoby kontynuujqce siudia (stldia I lub ll stopnia, magislsGkie)

c) osoby rczpoczynajqco naukQ na studiacn {bez psrFdu na poziom i tome) 20
d) osoby rozpoczynajqce i konly.uljece naukt w s2kol6 ponadgimnazjalnej 20

4 Mieisce zamieszkania:

a )
dotyczy wylqcznie Obszaru C Zadanie 2 -* budynku, w kt6rym mi€szka Wnioskodawc€ nie ma barier a.chitektonienych
(ishisj€ mo2liwo56 samodzioln€go poruszania s 9 w6zkiem) 5 c

c Inne kryteria:
Wnioskodawc€ nlo olr:ymal dotqd dofinansowania ze !rcdk6wPFRON na zakup pzodmiotu donnansowania obieteso 5

65

dodalkowe osoby niepelnoeprawne
\,v gospodaElwie domolvym Wnioskodawcy

Aeden Nzypadek do wybotu)

-w puypadku jednej osoby 1
- w przypadku wiQcejnizjedna osoba 5

c) szczeg6lno utudnl.nla Wnioskodawcy (pkt 3.6 Miosku)

Uzas.dnlenle wyboru danego przodmiotu dotinansowania w odniesieniu do posiadanych asob6w: uzasadnieni€ wniosku
wskazlje@, 2€ wnioskowany pzedmiot dolinansowania podniesie jako66 wykonywanej pEcy lub poziom wykszlalenia 5

$niosek byl komplet ywdnu przyecra

f) Wnioskodawca ubiega 6iQ o dollnansowanie ze Srodk6w PFRON w ramach Obszaru czadanle nr3 45

RAZEM OCENA WNIOSKU (PKT 1- 5) maksymalnie |80

Minimalna liczba punkt6w, uprawniajqca do uzyskania dofinansowania wynosi: 50


