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w sprawie prryjęcia przyznawania dofinansowań wniosków złożonych w rarrraclr
pilotażowego progranru rrAktywny Samorząd"

w 2018 roku w Powiecie Nyskim.

Na podstawie 47 ust.1 pkt 5 lit. a ustawy z dnta27 sierpnta I997r. o relrabilita.cji
oraz zatrvdnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z,2016r.) poz.zawodowej i

ż046 z poź.zm.) oraz do uchwały łlt 5l20I8 Zarządu PFRON z dnia 31 slycznia
2018 r. ,,KieruŃi oraz warunki brzegorł,e obowiązującę ręalizatorów pilotazowego

epcl w 2018 roku" Zarząd Powiatu w Nysie uchrł,ala, oo następuje:programuAktywny

(l 1
\] ,t§t

Przyjmuje się Zasady przyznawania dofirransowań dla wnioskolv złożonyclr rv ramach
pilotażowego programu ,,Aktywny Sarrxlrząd" w 2018 roku w Powiecie Nysk.im
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 dlo uchwały.
Przyjmrrje się skalę punktową dla wnioskow złożonych w ramaclr pilotażowego
programu ,,Aktywny Samorząd" w 2.0IE roku w Powięcie Nyskim w lrrzmieniu
stanowiącym zńącznik ff 1 do wymienionych rłryżpj Zasad przyznawania
dofinansowań dla wniosków złożonych w ramach pilotażowego programu ,,Aktyrvny
Samorzącl" w 2018 loku w Powiecie Nyskim.
Przyjmuje się zwięl<szony dodatek na pclkrycie kosztów kształcenia, rrie więcej niz
o 700 zł - w przypadku ponoszenia dodatkowyclr kosztów z pou,odu barier
w poruszaniu się lulr z powodu barier w l,:omunikowaniu się w szczegóiności z tytrrłu
pomocy tłumacza rrr i gowe go lub asystenta. o soby niep ełno sprawnej .

Uclryla się Zasady przyznawania dofinansowań stanorviące załącznik nr 1 do Uchwały
Zarządu Poił,iatu Nr 1111278116 z dnia26 października 2016 r,

Podpisy Zarzą&l:

1.

2.

4.

§2

Przewo dni aząay Zar ządu

Wiceprzewo drriczący Zar ządu

- Czesław Biłobran

- piotr woźniak

- Daniel Palimąka

- Alina Baran

- Wincenty Galla
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5l20l3 Zarządls, PFRON z dnia 22 lutego 2013 roku w sPrawie
)rogramu ,,Aktywny Samorząd" oruz Kierunków działń oraz

wiązujących ręalizatorów pilotażowego programu,,Ątyvmy
zarządza się, co następuje:

Powiat Nyski przystą ił do realizacji pil.otażowego programu ,,Aktywny Samorząd"
finansowanego ze Pństwowego Funduszu Rehabilitacj i Osób Niepełnosprawlych.

I. Cele programu
1. Celem głównym jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ogtaniczĄących
uczestnictwo
edukacji.

pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dosĘie do

2. Cele szczegółowe
1) przygotowanie jentów programu z zablłzeniami ruchu i percepcji wzrqkowej

do pełnienia ró1 społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do
tworzącego się

2) przygotowanie
wsparcie w maniu zatrudnienia poptzez likwidację lub ograniczenie barier
w poruszaniu się barier transpotlovrylclr,

3) umożliwianie )m programu aktywizacji
ich zatrudnienie,

zawodowej poprzez zastosiwanie
elementów
poprawa szans ficjentów programu w rywalizacji

podwyższanie kwalifikacj i,rynku pracy
wzrost k i osób zaangńowanych w proces

pracowników lub pracujących na rzecz
rehabilitacji osób

niepełnospra jednostek sam§rządu
terytorialnego or ganizacji p ozarządovly ch.

II. Struktura program
W2018 rokubędąreali

utrudniających aktywizację społecznąi zawodową, w tyrfi:
a) ObszarA- likwi a bariery transportowej :

w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samocihodu,
w uzyskaniuprawa jazdy kategorii B,

Obszar B - likwi a barier w dostępitl dcl uczestntczęnia w społeczeństwie inforrna-

gramowania,
w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów orą opro-

Zadanie 2: szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu

Na podstawie Uchwały
realizacji pilotażowego
warunków brzegowych
samotząd" w 2018 roku

informacyjnego,
programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub

4)

5)

o zatrudnienie na otwartym

b)

sprzętu e
c) Obszarc-likwi

lgo i oprogramowania,
a barier w poruszaniu się:

1

ZASADY PR,
PILOTAZOWEG(

cyjnym:
Zadanie l: po



Zadanię 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej

[<iego o napędzie elektryczn5rm,
lZadanię 3: pomoc w zakupie ptotezy kończyny, w której nowoczesne
rpozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomi
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posi ptotezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, ( najmniej na III pozio-
mie iakości),
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej pop
dla osoby zależnej;

zapewnienie opieki

2. Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie

III. Adresaci programu:
1. Moduł I :

a) ObszarA:
Zadanie 1: osoby niepełnosprawne o znaczrlym lub um ym stopieniu niepeł-
nosprawności lub posiadające otzeczenię o niepełnos ,i, w wieku do lat 18 lub

dysfunkcję ruchu,w wieku aktyrłmości zawodowej lub zatrudnione,
stopniu niepełno-

, będące w wiek aktyw-

b) Obszar B:
Zadanie 1: osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu ni
daj ące or:""r"ni" o niepełnósprawności, poriuau; ąóe dysfi

nosprawności lub posia-
ję obu kończyn górnych

lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytaln wymagane jest zatrud-
nlenle.
Zadante 2: osoby niepełnospfawne o znaczny stopniu i lub posiada-
jące orzeczenie o niepełnosprawności oraz dysfuŃcję obu
rządu wzroku.

c) Obszar C:
Zadanię 2 - osoby o znacznym stoprriu niepełnosprawności l

gómych lub na-

posiadaj ące otzeczęnię
o niepełnosprawności będące uźytkownikami wózka inwali iego o napędzie elek-
ttycznym
Zadantę 3 i 4 - osoby niepełnospravvTle w wieku aktywności wodowej lub emerytal-
nym, jeśli są zatrudnione, po amputacji kończynly, wobec
twierdził stabilnośó procesu chorobowe go oraz rokowania :

ku wsparcia udzielonego w programie.

j ekspert PFRON po-
i do pracy w wyni-

d) Ob§zar D: osoby niepełnosprawne w wieku aktywności
znączny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, są
rolę opiekuna prawnego dziecka.

j, które posiadają
zawodowo i pełnią

2.Mod|ł II - osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiardowany stopień niepełno-
sprawrtości oraz pobierujące naukę w szkole vlyższĄ, pomaturailrej, kolegium lub mają
otwaĘ przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

IV. Częstotliwość udzielania pomocy

Wramach Modułu I:
1) ObszarA, Obszar B, Obszar C - Zadania3 - pomoc możebyC udzielana co 3 lata, li-

cząc odpoczątku roku następującego po roku, w którym udziplono pomocy,

wózka inwalidz-

d)

1.

Zadanie 2: osoby niepełnosprawre o znacznym lub umi
sprawności lub posiadające orzeczenie o niepełnospraw
ności zawodowej, posiadające dysfunkcję ruchu.

ż



2)

Realizator programu inoże podjąć decyzję o przyznańl dofinansowania z pominlęciem
okresów, o których mQwa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wobec wnioskodawców, którzy wsĄutek:

cji.

1) którzy posiadają
programu (Moduł

1) pogorszenia zdtowia, nie mogą korzystaó z posiadanego, uprżednio
dofinansowan ego Te środków PFRON przedmiotu dofinansowania.

2) zdarzeń utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albd uległ
onznlszczenlu w iu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

3) Zmiany w stanie ftzycznym beneficjenta pomocy powodujące, że
korzystaó z uprzednio przedmiotu dofinansowania.

real|zatora
3. Wprogramie nie uczestniczyó wnio skodawcy :

ne zobowiry,ania wobec PFRON lub wobec
i il),

którzy maja w nauce (Moduł II),
którzy ubiegają
ZadaniaŻ i3, a
te cele pomoc

o dofinansowanie w Obszarze A, Obszatze B, Obszatfe C -
ciągu trzech lat przed ńożęnięm wniosku uzyskali odpowiedfirio na

środków PFRON. Lata karencji liczy się od początĘ roku
następującego po.
którzy ubiegają si

w którym udzielono pomocy,
o dofinansowanie w obszarze C - Zadania2 i  ,jeśli nie uptynęła

gwarancja udzi na użytkowany wózek inwalidzki o napędzie elektryczn}m lub
jego elementy l jeżeli nie upłynęła gwarancja udzielona na użytkowaną pqotezę.
Pomoc może być
którzy naruszyli
ńożeniawniosku.

ielana po zakończeniu okresu gwarancji,
,arunki umowy i nie doprowadzili do usunięcia uchybień dp dnia

V. F'ormy i zakres udzielanej w ramach programu

1. Maksymalna kwota lub refundacji (w zadaniach, które ją
w ramach Modułu I
ObszaruA:

w przypadku:

a) w Zadaniu nr 1 -
b) wZadanium2- .200 ń, w tym:
- dla kosztów kursu egzaminów - 1.600 ń,
- dla pozostałych

nle moze on

2)
3)

4)

5)

1)

przewjdują)

iźów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejsPowo-
wnioskodawcy (koszty nviązane z zakwaterowaniem, łvyŻywie-
okresie trwania kursu) - 600 ń;

lej - 20.000 ń, z czego nautządzenia brajlowskie
b z dysfunkcj ąnarząduwzroku - 8.000 zł,

dla osoby z d obu kończyn górnych - 5.000 ń,
w Zadaniunr2:

- dla osoby głuc idomej - 4.000 ń,
- dlapozostĄch

z możliwością zwi
maksymalnie o 100%o,

ścią zarri
niem i dojazdem

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

- dla osoby niewi
- dla pozostaĘch

wymaga zwiększenia li
3) Obszaru C:

a) wZadanil
b) * Zadaniu

łącznie w przypadku, gdy
,godzin szkolenia;

12.000 zł,

il
v obszaru -2.000 izŁ,

kwoty dofinansowania windywidualnych przypadkach,
poziom dysfunkcji naruąda v{zroku

nr2-3
nr 3 dla

.000 zł,
pt<>tezy na III pozionrie jakości, ptzy amputacji:



- w zakresie ręki - 9.000 zł,
_ przedrarrtienia - 20.000 zł,
- ramienia lub wyłuszczeniu w stawie lrarkowym -26.000 zł,
- na poziomie podudzia - 14.000 zŁ,
_ na wysokości uda (takZe plzęz staw kolanowy) - 20.000 z,l,

- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym -25.000 zł,
z możliwością nłiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkolyych
wtedy, gdy celowośó zrv,iększenia jakości protezy do poziomu IV
wniosĘodawcy), zostanie zarekomendowana ptzez eksperta PFRON,

c) w Zadaniutlr 4 - do 30% kwot, o których mowa w lit. b,

4) Obszaru D - 200 ń miesięcznie - tytułem kosźów opieki nad j
ną.

ż. W ramach Modułu II kwota rlofinansowania

Degyzja w sprawie wyrńeńa zgody na zwiększenie kwoty
opłaty zanaukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego ptzec

zostanie przyzrane
500 ń - w plzypadku, gdy wnioskoda,wca ponosi
miej scem zamieszkania;

przypadkach i wyłącznie
(dlazdolności do pracy

PFRON na spotkanie
nie więcej niż200

(kuZdą) osobą zalęż-

nauki, dotyczących

nansowania kosztów
miesięczny dochód

wnej. Weryfikacja
ci lub otzeczenia

koszty z1:.ytńu pobierania nauki poza

4

d) W Zńańu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosźów dojazdu beneficj programu
na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu ek
z beneficjentem programu - w zaleźności od poniesionych
ń;

1)
2)
3)

seryestrrr/p ółrocza obj ętego dofinansowaniem, wynosi w prz
do{atku na pokrycie kosźów kształcenia- do 1.000 zł;
dodatku na uiszczenie opłaty zaptzeptowadzenie przewodu - do 4.000 zł;
opłaty za naŃę (czesne) - równowartośó kosźów czesnego w ramach jednej, aktualnie
redlizowanej formy ksźałcenia na poziomie wyższym (na jedn kierunku) - nieza|eżnię
od daty poniesienia kosźów, przy czym dofinansowanie j kwoty 3.000 zł jest
możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przecięt
wriioskodawcy nie przekłaczakwoty 583 ń (netto) na osobę.

miesięcznego dochodu

ĄJ.

ptzekłacza kwotę, o któĘ mowa w ust. 2 pkt 3 lub zwi ,a kwoty dofinansowania
doktorskiego może byódodatku naliszczenie opłaty za przęptowadzenie przewodu

poPjęta przez Pełnomocników Zwząilt w Biurze Funduszu Rehńilitacji
OsPb Niepełnosprawnych, napodstawie wystąpienia
reĄizatora programu lub Oddzińl Pństwowego

l j opinii właściwego
Rehabilitacji Osób

NiPnełnosprawnych.
4. W przypadku, gdy wnioskodawca w Module II pobiera naŃę ramach dwóch i więcej

kwota dofinansowaniafonm kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów
op|aty zanaukę (czesne) może być zwiększonao równowartośó
na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofina

kosztów czesnego
ie powyżej kwoty

1.500 ń jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokośó
dochodu wnioskodawcy nie przekaczakwoty 583 zł(netto) na
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa

ętnego miesięcznego

ust. 2 pkt 1 może byó
z,n}iększony, nie więcej niżo:
70a ń - w przypadkach, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe ,

pofuszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się -
potnocy tłllrtacza migowego lub asystenta o§oby niepeł

z powodu barier w
szczególności z tytułu

pozyt
Fundr

5.

1)

na§tępuje podstawie otzeczenia o stopniu ni
równowaznego otaz dodatkowego uzasadnienia. Zwiększenie dodatku do kosztów
ksŁtałcenia ma charakter dobrowolny, w przypadku braku uzaśadnienia zvłiększęnie nie

2)



3) 300 zł-w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (wńną) Kartę Dużej Rodziny;
4)300 ń-wptzy , gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch 0"U

więcej) kieruŃach st{diódnaŃi lub studiuj§ w przyspieszonym trybie;
5) 300 zł - w przypadk{, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 20t7 lub w 2018

roku w wyniku dzi żywiołu lub innych zdwzeń losowych.
6. Dodatek na pokrycie kosźów kształcenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 5 nie

przysługuje w gdy wnioskodawca w rźrmach danej formy ksZ4łcenia
na poziomie zmieńając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pob{erania
naŃi, ponownie po naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprpednio
dofinansowaniem {e środków Pństwowego Funduszu Rehabilitacji 

- 
Osób

7.

2)

3)

8.

1)

Pomoc w Module II ljv formie dodatku na pokrycie kosztów ksźałcenia, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1 i ust. 5] ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodat[<u dla
każdego wni jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:
do 50% wyliczonej dl{ wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobie-
rania naŃi na pierwśzym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na pożiomie
wyższym, w przypaĄu form ksźałcenia trwających jeden rok - do 75% wyliczorfiej dla
wnioskodawcy maksymal nej kwoty dodatku;
do 75% wyliczonej la wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypad|u po-
bierania naŃi na drugim roku edŃacji w ramach wszystkich form edukacji
na poziomie wyższ,,
do 100% wyliczonej wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w ptzypadku po-
bierania nauki w
wyższym, prry czy

nych latach (od trzeciego roku) danej formy edŃacji napożiomie
studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktorahckich

mogą otrzymaó w kwocie maksymalnej nakazdym etapie naŃi.
przekazanie dofi ia kosźów opłaty zanaukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie
opłaty za
dofinansowania.

przewodu dokto,rskiego następuje po zawarciu umowy

9. Przekazanie na pokrycie kosźów kształcenia następuje po ptzekPzaniu
u informacj i o zaliczęnhl, ptzez wnioskodawcę semestru/p Ąhoczarealizatorowi pro

objętego dofi
że wnioskodawca

lub po ńożeni:u zaśńńczenia ze szkołylu|zehi,
na zajęciao obj ęte planem/programem studióWnauki.

10. Wrriosk<ldawca, który w okresię objętynr dofinansowaniem, zprzyczyn innych niż
niezależnych o<l niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/
programem studiÓWnauki, a w przypadku przewodu doktorskiego - nie ręalizował
przewodu doktorskiego zgodnie zprzyjętym harmonogramem, zobowiązany jest
do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/połroczu.

11. Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach },4odułu II:
1) kużdy wnioskodawca moze uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabili-

tacji Osób Niepełnosprawnych Łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) seme-
strów/półroczy rożnych form kształcęnia na pQ7i6111ie wyższym - warunek ten dotyczly
także wsparcia udzielonego w ramach progranrów Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych :

a) ,,STUDFNT - kszl.ałcenie ustawiczne os,ób niepełnosprawnych",
b) ,,STUDENT II - kształcenie ustawic;zne osób niepełnosprawnych",

z uwzględnieniem pkt 2 i pkt7;
2) wnioskodawcy,

Palistwowego F
do dnia ńożenia wniosku uzyskali pomoc zę śródków

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach większej liczby
semestrów/półtoczy, riiz wskazana w pkt 1, mogą uzyskaó pomoc w ramach progrpmu -
do czasu ukończenia form kształcenia napoziomie wyższym,jeśli $ą one



studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;
4) wyPłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest

plĄzczalnej, łącznej liczby seme stród p óh o czy, o któĄ mowa

realizowane zgodnie zplanemlprogramem studiów i zostńy tozpoczęte, gdy limit,
o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;

3) deĄyzja o dofinansowaniu kosżów nauki w przypadku
dofnansowanego semestru l półtocza / roku szkolnego lub
do ftompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, pu czym spowolnienie toku

w ramach do-

iż Ęoże to nastąpić nie więcej niZ dwa razy w ciągu trwania
pkt 1 - zzasttzeżeniem,
i w ramach danej formy

ks|tałcenia na poziomie vłyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód
dolłtorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli
czalroku szkolnego lub akademickiego przęz wnioskodawcę

ie semestru/półro-
e zptzyczyn od nie-

go niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie ki
wnfloskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem
mdwa w pkt 4 (po raz ttzeci ńe zalicza semestru/póhocza),

limit, o którym
Tany jest do zwrotu

k*Pty dofinansowania kosztów nauki w tym se i do czasu ukończenia
Module II, z uwzględ-naqki narozpoczętym poziomie, nie może korzystaó zpomocy

nietrriem pkt 6;
6) na pisemny wniosek rcaIizatoru programu, decyzję o wyrżeniu zgody na ponowne dofi-

narlsowanie kosźów naŃi w przypadku wnioskodawcy, który {e względu na stan zdro-
wid po razttzęcinię zalicza semestru/półrocza objętego dofi iem w ramach danej
foriny kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Zatządu w Biurze
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia
decyzji, z,wrot kwoty dofinansowania kosż.ów nauki, o któryrn
stosowania;

wpkt5-niemaza-

7) limit, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy osób ubiegających o dofinansowanie kosz-
tów nauki w ramach studiów III stopnia, atakże osób zamie otvlorzyó przewód
doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

Iz.W przypadku osób, które mają wszczęty przewód do , a nie są uczestnikami
na uiszczenie opłatystuPiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek

a) 1,5Yo wartości czesnego - w przypadku przyznania dofinanęowania, o którym mowa
w ust. 2 pkt3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, kt§rzy korzystają z pomocy
w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (rra jednym kierunku),
65Yo wuiości czesnego - w przyprrdku przyznania dofinansowania, o ktćlrym mowa
w ust. 4 d|a zatrudnionych beneficjentów programu, kt(lrzy jednocześnie korzystają
z ponlocy w ramach więcej niz jedrra firrma kształcenia na poziomie wyzszym (więcej
niż jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnych forrn kształcenia na pozio-
mie v,ryższym (drugiego i kolejnych kierunków),

5)

b)

6



Rehabilitacji Osób Ni{pełnosnrawnych wynosi:
1) w przypadku piervtszej wizyty - 300 ńbrutto;
2) w przypadku kolejprej vitzyty - I50 ńbrutto.

VI. Tryb składania wnio§ków o pryznarie dofinansowania

1. Dofinansowanie następuje na pisemny wnioselk zawterający uzasadnienie dla M
wskazujące na zwlązek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji
programu, złożony wIaz:, z niezbędnymi załącznikami. Wniosek należy zło
Powiatowego Cęntrum P<rmocy Rodzinie właściwego dla miejsca z,amtę
wnioskodawcy.

z zastrzeżenietn,
zwolniony jest
nie przekraczaky

15. Środki finansowę
żródeł, jednak nie
Osób Niepełnospra

pochodzió ze środków Państwowego Funduszu litacji

16. Dokumentem potwier{zającym udzielenie pomocy ze środków Pństwowego
Rehabilitacj i Osób Niępełnosprawnych j est umowa dofinansow ania zawarta pomi
wnioskodawcąircaliĄatorem programu. Data j ej zawarciajest datą udzielenia pol
Jednakże, jeśli w toku rea]izacji programu rrmowa dofinansowania jest zawartaw
następującym po roku złożenia wniosku, to rokjem udzielenia pomocy iest ten rok,
w któryrn wniosek zostŃ zł<>żony.

17. Maksymalny kosź Ęnagrodzenia za jedną opinię eksperta Pństwowego

ułu I
celów

,1o

pełnomocnictwa
pełnomocnictwo

poszczególnych czynności. Wyżej
dołącza do wniosku wraz zpisemnym

pełnomocnika, iż ni+ jest on i w ciągu ostatnich 3 lat nie był
współwłaścicielem, przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem) lub
członkiem organów nńzotczych bąłż zuządzającyń lub pracownikiem
oferujących sprzedń towaródusług będących przedmiotem wniosku wni
o dofinansowanie ze ków PFRON ani nie jest i nie był w żaden inny
powiązany z tych firm p oprzez np . : zwiryki go spo darc ze, t o dzinne,

5. Wnioskodawca zo

2. Za kompletny wniosek uważa się wniosek
z komplete m załącznikow.

zallvterający wszystkie wymagane dane wrirz

ania osobie niepełnosprawnej dofinans{wania
^_;^ .,,_;^^1.,, - ..*,i^+1-:^^ --,*:^^1-:.-,

Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznaniaosobie niepełnosprawnej dofinans{wani
są informacje aktuaĘe na dzień zfożenia wniosku, z wyjątkiem wnioskówsą mtonnacJe aktualne na d^en złożentla wnlosku, z wyjątkiem
wnioskodawców zobo{vi ązanych do uzupełnienia lub korekty danych - w tym
podstawą podjęcia i w sprawie ptzyznania dofinansowania są informacje
na dziefi uzupełnienia wnio sku.

4. Wnioskodawca
na podstawie 

;

byó reprezentowany przęz pełnomocnika,
poświadczonego notarialnie, które określa

do

zmianach
ięany jest poinformowaó Realizatora bezzwłocznie o
danych zawnty ch we wniosku.

przedstawia do wniosku dokumenty
polski, zobowiązany jest do ptzedłożeńa
polski ptzez tłlxnacza przysięgłego. Kosźy

ztłumaczeniem tych dpkumentów nie są refundowane ze środków PFRON.

wione
l tych
iryane

z, obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w Module II
to<lawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochoclu' --') a-J " J ""^,-"-

583 zł (netto) na osobę.
J

tące udziń własny wnioskodawcy mogą pochodzić z rĄinych

7. Wnioskodawca, t tO.y lUi.gu się o ponowne udzielenie pomocy ze środków PFRON na ten
sam cel jest zobowiąząny vłykazaó we wniosku istotnę przesłanki wskazujące na p{trzebę
powtórnego/kolejnego dofinansowania ze środków PFRON. Do istotnych przdsłanek

l

Ą7

6. W przypadku, gdy
wjęzyku innym niZ
dokumentów na



do
9.W

a)
b)

okoliczności związane przede wszystkim z zawodową i nauką
y/podopiecznęgo wnioskodawcy. Przesłanki naIeży vrykazać w

wiedniej rubryce wniosku (uzasadnienie wniosku).
mowanie wniosków w ramach Modułu I następuje w trybie
nia 30 sierpnia 2018 r.

h Modułu II przyjmowanie wniosków odbywa się w 2 cy
30 marca 2018 r.o

l0 paźilziernika 2018 r.
l0. Za złożeńa wniosku uwńa się datę jego wpłynięcia do izatora, a w przypadku

składanych drogą pocźową, datę stempla pocźowego.
11. izator programu zasttzega sobie prawo do bieżącej prawidłowości

a środków ptzekazanych w ramach programu wni wcy.
nieuregulowanych w programie i przez Zarząd P , dotyczących trybu

przepisy określoneia i zasad dofinansowania stosuje się
iu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2002 r.

ie określeniarodzajów zadń powiatu, które mogą byó nansowane ze środków
Funduszu Rehabilitacj i Osób Niepełnosprawnych U. Nr 96,poz.86l,

.Zm.)

vII.

1.

Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków

programu weryfikuje wnioski pod względem lnym i merytorycznym.
podstawie dokumęntówformalnej i merytorycznej wniosku dokonuje się

przez wnioskodawcę do wniosku, danych i i ji wynikających
posiadanychptzez Realizatora i PFRON zasobów ustaleń dokonanych w

2.w
weryfikacji wniosku.
i w ramach Modułu II nie podlegają weryfikacji

a fikacja formalna wniosku polega na sprawdzeniu ptzez ika Realizatota, czy
i/lub jego podopieczny spełnia obowiązuj warunki uczestnictwa

ie i ubiegania się w jego ramach o wsparcie. Ocenie nej podlega:

) spełnianie ptzez wnioskodawcę/podopiecznego wszystkich
kryteriów uprawniających do ńożeńawniosku i uzyskani dofinansowania,
dotrzymanie przez wnioskodawcę terminu ńożęnia wni

wniosku,

-l

do
z\

W
w
Pt
Z

wskazanymi w programie,
kompletność i poprawnośó danyclr zav,lańych we wniosku, zgodność wniosku oraz
wym agany ch zaŁąc znikow,

) wypełnienie wymagalnych rubryk we wniosku i zńączntkAch do wniosku,
zgodnośó reprezentacji wnioskodawcy lub jego poddpiecznego - w trakcie
weryfikacji sprawdzane jest czy wniosek został podpisany przez osoby do tego
uprawnione.

które powinny zostaó usunięte w terminie do 3P dni od dnia odebrania

- pod rygorem pozostawienia wniosku bezrozpatrzeni|,.
zobowięuje się do rozpattywania wniosków bez zbędnej zwłoki. Rozpatrzenie

powinno nastąpió nie później niż w ciągu 30 dni o{ ania jego ńożenia. Do
określonych powyźej nie wlicza się terminów w przepisach

braków we wniosku,

8

dla dokonania określonych czynności tj.



ptzedłożenia do wymaganych dla kompletności ńożonego wniosku lbo z
przyczynnięzależn od realizatora.

6.

7.

Realizator programu iązany jest sprawdzió w Oddziale PFRON okresy
o których mowa i powiadomić wnioskodawcę o ewentualnym braku możl
otrzymania dofi
Ocena merytoryczna iosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia wniosków,|które
mają największe na rcalizację celów programu i które zlnieszczą się w limicie
środków przekazarrych przęz PFRON na rcalizację nych
obszarów programu
ręa|izator programu

szeregowanie na liście rankingowej. W zwipku Ł ty^

puŃtową oceny
Samorząd" w 2018
udzielenie dofi
ustalonego mini
wynikających z
W przypadku
pozytywnej ji pod względem kryterium dotyczącego
niepełnosprawności
dofinansowania, do

programu lub co do celowości
wymagana jest pozytywna

wydana przęz - Iekarza specjalisty o specjalizacji nviązanej z

8.

programu.
Funduszu Rehńilitacji Osób Niepełnosprawnych

wnioskodawcom w rozpatrywarlia wniosków w ramach Modułu I:
w 2018 roku są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:
a) są zatrudnione -

b) w 2017 lub w
innych zdarzei

ma puŃtów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż
18 roku zostńy poszkodowane w wyniku działania żyl lrrb
lvych - suma punktów preferencyjnych nie może stanowióimniej

niż I0oń, j liczby punktów możliwych do udzielenia w ramach
merytorycznej ; pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków
rcalizatot

2) w sy.tuacji, gdy linri
Państwowy Fundusz

środków finansowych przekazany rcalizatorcwi programu
ilitacji Osób Niepełnosprawnych nie umożliwia

dofinansowania m wnioskodawcom zróv,lnorzędną oceną wniosku, o
do_finansowania decyd
a) stopień ni wności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten

że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze
Wnoscl,

a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a) nie prowadzi do
wniosku do

b) wysokość miesięcznego dochodu wnioskodawcy, w ten
że w pierwszej ko
jest najniższy.

jności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których

10. Dodatkowe w zakresie weryfi kacj i merytorycznej wniosków:
a) ekspertem, o

ostatnich 3 lat,
mowa wyżej nie może byó osoba, która aktualnie oraz w

przedstawicielem prawnym lub handlowym, członkiem
nadzorczychbądż jących lub pracownikiem firm oferujących sprzedń

niepełnosprawności
Preferencje Pństwo9.

1)

prZęZ

sposób,
Znaaznym

towaródusług przedmiotem wniosku,



12.

lgo beneficjenta pomocy.
związane z weryfikacją wniosku będą rejestrowane w odpowiednich rubrykach
wniosku. Zakończenie i efekt tych czynności będą pieczątki, daty

właściwych pracowników.
nioskodawcy, któremu odmówiono ptzyznania środków finansowych w wyniku

ze strony Realizatora przy weryfikacji formalnej przysługuje prawo
się z wnioskiem o ponowne rozpattzeńe sprawy.

zasady doty czące weryfi kacj i formalnej wnio sków:
ia eksperta Pństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Ni wnych wydana
17 roku do wniosku, zachowuje wazność dla weryfikacji tego wniosku -

dnia 31 grudnia 2018 roku;
lwiadczenie lekarskie ńożone pruez wnioskodawcę do wni w 2017 roku, zacho-

waznośó dla weryfikacji formalnej wniosku - do dnia 31 ia 2018 roku;
ubiegający się o refundację kosztów poniesi przed dniem zawarcia

w programie, w przy-dofinansowania musi spełniaó takźe waruŃi

ttkowo zavłieruó ocenę zgodności proponowanej do dofinanNowania protezy (według
yfi kacj i) z poziomemj akości według programu.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania

:zyznarilllub odmowię przyznania dofinansowania wnioskowanej pomocy decyduje
izńor zgodnie z posiadanym doświadczeniem i ńedzą Ąraz na podstawie zasad
znavłania dofinansowań w ramach pilotżowego programir ,,Aktywny Samorząd"
018 roku oraz warunków brzegowych obowiązujących Realizatorów programu

13.

1)

2)

3)

vIII.

1.o

1)

2)

3)
4.

Lnym roku.
yzję w sprawie wysokości dofinansowarria dla wnioskodawcy podejmuje Realizator, z
,zeżeniem ust,3.
okość środków PFRON ptzeznaczonych na realizację każdego wniosku
finansowanie nie możę przekroczyć:
<symalnej kwoty dofinansowania, określonej przez PIłRON dla danego przedmiotu

ym roku.
ję w sprawie wysokości dofinansowania dla wnioskodawcy podejmuje Realizator,

środków PFRON ptzeznaczonych na reali

inansclwania,1IlSL,Wallla,

<oścli określonego przęz PFRON udziału środków ,finansowych PIIRON
inansowanym zakupie lub kosztach usługi (o ile dotyczy),
l rxmi nsknrv er,ei l1tz ez rxrrri ncLnń ąrrrnalty wnioskowanej ptzęz wnioskodawcę.

,,yzjabędzie rejestrowana w odpowiedniej rubryce formularz4 wniosku wraz z datą jej

Modułu I Obszar A-C (w zadaniachr, które przewidują możliwość refundacji, zgodnie
zrozdziŃęm VII ust. 1 progranru) - w terminie poniesienia koszttr objętego
refundacją,

ljęcia, pieczęciami i podpisami osób podejmujących decyzję.

10

w celu rzetelnej oceny wniosku, ekspert powinien pot{vierdzió stan faktyczny
z zalłęsem dysfunkcji i potrzeią wyposażenia- pdtencjalnego beneficjenta

we wnioskowany przedmiot dofinansowania, o ilę to możliwe z uwagi na
zdrowotną osoby niepełnosprawnej - w trakcie konsultacji z ,ldńńem

ubiegający się o pomoc w ramach Óbszaru Ć Zud^i" nr 3 i nr 44)

5) eksperta Pństwowęgo Funduszu Rehabilitacji Osób Ąiepełnosprawnych musi

y jest dostarczyć wraz z wnioskiem dwie niezĄ|eZne oferty, dotyczące
dofi nansowania,przygotowanenaformularzuwskazdnymprzęzrcalizńora;
rcrta Pństwowęgo Funduszu Rehabilitacji Osób }§iepełnosprawnych musi



5.

6.

7.

Decyzja odmowna w {prawie dofinansowania wymaga pisemnego uzasadnienia.
Decyzja o ptzyznaniu dofinansowania jest podstawą zawarciaumowy dofinanso

osoby niepełnosprawnej, kosztów pobierania naŃi poza miejscem
posiadania aktualriej (ważnej) Karty Duzej Rodziny, pobierania nauki j
dwóch kierunkań dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do

13. Ponadto, w przypadkir ograniczonych środków w ramach Modułu II realizatot
udzielac dodatku na pokrycie kosztów kształcenia lub zmniejszyć jego wysokośó.

kwota dofinansowani!ip przilmowana jest w peĘch ńotych, zaokrąglonych na
ogólnych.vóvrrrJ vlr.

W terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji a ptzyznaniu dofinansowania bąd:ż o od
ptzyznania dofinansowania, nastąpi przygotowanie i obustronne podpisanie
o przyznarliu dofi ia lub wysłanie pisnra informującego o decyzji

9. Wypłata kwoty dofi ia, dotyczącej kosźów naŃi pokrywanych w
I transzy środków fi PFRON przekazanych na rca\izację Modułu II,
nie później niż do d 31 maja roku realizacji programu

10. Wramach Modułu II:
1) dofinansowanie

doktorskiego ma
za navkę (czesne) oruz opłńy za przwtowadzenie
r obligatoryjny,

2) decyzjaw sprawie ia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów ksźałcenia
do kompetencji

3) aby wsparciem
zweryfikowane

wnioskodawców, których wnioski zostńy
względem formalnym, Realizator ma prawo obńżyć

i wysokośó ia do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wni
we wszystkich
programu.

(zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na izację

12. R:ealizŃor programu ma prawo w zwtązka z ograniczonymi środkami finansowymi <1o

obniZenia przy znanelo dofi nansowania:
t) w przypadku Mpdułu I dla osóI dla osób nierealizujących ksźałcenia na wsz},|stkicha) w przypadku

ze znacznym
d) w przypadku

iem niepełnosprawności do 80%, 
l

ułu II dodatki: z tytułu pomocy thxnacza migowego lub asl|sbnta
lwnej, kosźów pobierania naŃi poza miejscem
j (waznej) Karty Dużej Rodziny, pobierania nauki j

dwóch ki dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności do
e) w przypadku il (dodatek na pokrycie kosźów ksźałcenia) dl

em niepełnosprawności do 70Yo,z umiarkowanym
f) w przypadku ułu II dodatki: ztyttlłtt pomocy thxnacza migowego lub

objąó
pod

osób

IX. Umowa dofinansow ia i jej rozliczenie

1. Szczegółowe warunk
umowach zawi
warunkiem zawarcia
jego podopiecznego
podpisania umowy.

realizacji dofinansowan ia zo staną określone w indywiduPlnych
z beneficjentami pomocy w kaZdym obszatze realizacji progfamu.
rrmowy dofinansowania jest spełnianie ptzęz wnioskodawPę lub
varunków uczestnictwa określonych w progranie także vi aniu

J. Przekazarie prz,, środków finansowycłr następuje:
1) na rachunek

przedstawionej i
wcy przedmiotu zakupu / usługodawcy, * r"]u"*,.

l1

j przez beneficjenta pomocy faktury VAT, lub

na



2) na wskazany rachunek bankowy beneficjenta pomocy - do na waruŃach
określonych wumowie dofinansowania (wskazanie
ptzekazanychśrodków),codotyczyvlyłącznie:

sposobu tozliczenia

) Moduł I Obszar C zadanie nr 2 - refundacja uttzymanta sprawności
,lektrycznym,
na poziomie wyższym
zależną

technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
Modułu II - refundacja kosztów uzyskania wy
Moduł I Obszar D - refundacja kosźów opieki nad

Modułu I Obszar C Zadańe 3 możliwa jest wypłata finansowania w formie

ramach Modułu I Obszar D i Modułu II dopuszcza się
eficjenta poniesienia kosźów w formie zńwińczenia l

mentowanie przez
ptzez uczelnięl

Iub przez przedszkolel żĄóbęk czy iwtą placówkę pod której znajduje się

sprzedawcy przedmiotu dofinansowania lub
ficjenta pomocy.

,, należy vlyłącznie

pomocy,

ńożenia

b)
c)

6.

do
7. W

w

W
za
W

3)

4)

5)

9.

ku, gdy beneficjent pomocy przedłoży dokumenty iczeniowe wystawione
innym niż język polski, w których walutą rozli jest waluta inna niZ

złoty (PLN), zobowiązany jest do przedłożeńa tłamaczę tych dokumentów na
kosztów związanychpolski przęz tfumacza przysięgłego (PFRON nie re

iem tych dokumentów). Płatnośó przez Reali kwoty dofinansowania
nastąpió wówczas według kursu sprzedńy danej waluty w BaŃu Gospodarstwa

z dnia dokonania płatności.
wanie nie moze obejmowaó kosztów zakupu lub wy ia usług zakupionych

lu! wkonanych pt ze d przy znaniem środków fi nansowyc h i za
pońOocy rrmowy z Realizatorem. z vwłaczeniem ritzyui ; uwzględniających

przez beneficjenta
po{oocy umowy z Realizatorem, z vlyłączeniem
mdZ[wość refundacji kosźów o których *Ó*u powyżej w ust.3
U$owa dofinansowania wygasaw przypńku śmierci
rvypełnieni a ptzez Realizatora i benefi cj enta pomocy,
UĄowę zawieta się na czas określony, w przypadku:

pomocy oraz wskutek
wypełnieniapruez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowi wynikających z umowy.

Modułu I: Obszar AZńanię nr 1 - natrzy lata,Iicząc od
po roku zawarcia umowy dofinansowania,

roku następującego

Moduł I: Obszar B Zadanię 1 - na trzy lata,|icząc od
roku zawarcia umowy dofinansowania

roku następującego po

Modułu I: Obszar C Zadanie nr 3 - natrzy lńa,Iicząc od
po roku zawarcia umowy dofinansowania,

roku następującego

Modułu I: Obszar C - Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4 - [o
gwarancj i udzielonej na przedmiot obj ęty dofinansowaniem,

czasut upływu okresu

Modułu I Obszar D i Modułu II - do dnia 31 grudnia roku, w ltórym została zawarta, z
koniecznościąrozliczenia udzielonego dofinansowania (nid dotyczy kwoty dodatku
na pokrycie kosźów ksźałcenia), w terminie wskazanym prz9z Realizatora.

W famach programu nie mogą być dofirransowane:
pożyczki i spłaty rń oraz odsetek,
koszty poniesione na przy gotowanie wniosku,
opłaty związane z r ealizaĄ ą umowy za,w artej z b ene fi cj entem
koszty nieudokumentowane.

Zmiany treści umowy Wmagąą forrny pisemnej w postaci a

rygorem niewazności.
Przy zawteraniu umów z beneficjentatni pomocy, którzy nie m
podpisu i dokonują odcisku palca należ,.y:

sprawdzić istnienie w dowodzie osobistym klauzuli ,,podpis n

do umowy pod

1)

2)

10.

t1.

1ż.

iemożliwy",

12
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14. Osoba nie mogąca pi|aó, lecz mogąca czytaó może ńożyć oświadczenie woli w
pisemnej bądź w ten §posób , że uczyń na dokumencie tuszowy odcisk palca, a ob tego
odcisku inna osoba
sposób, że zamiast

jej imię i nazwisko vrcieszczĄąc swój podpis, bądźteZ w ten

ącego oświadczenie podpisze się inna osoba, a jej podpis
poświadczony przez iusza lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), lub
marszałka z zaznaczeniem, że zostaŁ ńożony na życzenie nie
pisać, lecz mogącego czytac.

1 5. W przypadku podpisywania umowy plzęz:
1) osoby reprezentujące beneficjenta pomocy,
2) pełnomocników
- informacja o tym powinna byó zawarta w treści umowy

sęrii i nrrmeru dokumentu
tożsamośó oraz

16. Realizator rozlicza względem finansowym i merytorycznym przekazywane |środki
finansowe PFRON, rv ramach tego procesu Realizator dokonuje weryfikacji ti
i merytorycznej w tozliczeniowych przedłożonych przez wni
z wyjątkiem dodatku na pokrycie kosztów ksźałcenia w ramach Modufu II.

17. W ramach Modułu I|, osoby z orzęczonym lekkim stopniem niepeł
uzyskaó pomoc wyłączniewtedy,gdyspełniająłącznienastępujące
1) uczestnicząc w pilotażowym programie ,,Aktyvmy samorząd" lub w

,,STUDENT II _,
lub umiarkowany

ie ustawiczne osób niepełnosprawrych" - posiadali

2) w trakcie w programie, o którym mowa w pkt |, orzeczenie o
i uzyskały nie wczęśniej niż po zaliczeniu pi

nauki, a w
nauki.

form ksźałcenia trwających jeden rok - pierwszego se

18.Wsytuacji,októrej w pkt. 17, pomoc finansowa możebyó przyznawana
do czasu Ńończeni{ przęz wnioskodawcę nauki w ramach tej formy nia,
w trakcie której nastąpiła zmiana stopnia niepełnosprawności na lekki.

19. W przypadku, gdy Boneficjent pomocy w ramach Modułu II posiada czasowe otzĄczenie
o niepełnosprawności, którego wżność kończy się w trakcie trwania danego pĘŁrocza

niepełnosprawności, nie później niZ Łącznie z dokumentami rczliczĄ1cymi

otzeczony lekki stopień niepełnosprawności ale nie spełnia waruŃu wskazanego |w pkt.

nrępęlnosprawllo§Ul, Illę POZnręJ IILZ Iączlllę Z uol(ulllęIltłilIu rOZLLvząąr.jylIrL

dofinansowanie przyznane na dane półrocze.
20. Jężeli z treści oruecżenia, o którym mowa w pkt. 19, będzie wynikaó, iż BenQficjent

pomocy nie spełni]a warunku uczestnictwa w programie doĘczącego ftopnia
niepełnosprawności (Pr_zesJał byó osobą niepełnosgrawną w sęnsie_ prawrym lub {osiada

w tląllul§ §tur9J lIa>L:qPLaa LLlrrixrrą §LUPur.l rrrtiP§iluu§PrąWrrU§9I llax lg§t\I.
W przypadku, gdy Bęneficjent pomocy w ramach Modułu II posiada czasowe orzĄczenie
o niepełnosprawności, którego wżność kończy się w trakcie trwania danego pĘłrocza
objętego dofinansowini:-, zobowiązany jest przedłożyć kolejle orzeczenie.o 

$.tonnir1

otzeczony lekki stop|eń niepełnosprawności ale nie spełnia warunku wskazanego w pkt.
17 wysokośó dofindpsowania_ obniża się proporcjonalnie do liczby dni, w {tórych
Beneficjent pomocy Ąie spełniał tego waruŃu.

I

21. Koszty dojazdu

sprawdzió, czy Ąożone dotychczas dokumenty (wniosek, zńączniki,
podpisane za pom$cą odcisku palca,
przy odcisku palc{ wpisać imię i nazwisko strony umowy.

13. Po dokonaniu czyĄości, o których mowa w pkt 12, na egzemplaruu
pozostającym u Realizatora składają swoje podpisy pracownicy Realizatora, w
których beneficjent pomocy podpisał umowę - wtaz z dńą i pieczątką
adnotacji ,,umowę zĄarto w obecności;",przy czymptzy zawieraniu umowy
jest obecność dwóch flracowników Realizatora.

programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub koszty
eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu będą rozliczane rla

13



Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia r. w sprawie zwrotu
przejazdu osób wezwanych do osobistego sta nictwa przęz Zal<ł,ad

poz.1 61).ięczeń Społecznych(Dz. U. 2005 Nr 6, poz. 47, 2009 Nr
śmierci beneficjenta pomocy, niezbędne jest nie odpisu króconego

bądź konie czna załniana przedmiotu dofinansowania okresie obowiąywania
dofinansowania wymaga kżdorazowo zgody reali Ewentualna zarniana
otu dofinansowania odbywa się bez zaangńowania dodatkowych środków

,ON. Postanowienia rrmowy dofinansowania mEą ie również do
dofinansowania uzyskanego w wyniku zamiany.

zobońązany jest dostarczyć do realizatoru:
w przypadku wszystkich wnioskodawców - pisemnej i ji w zakresie ewaluacji
progrź}mu, odzwierciedlającej stan faktyczny w efektów udzielonego
dofinansowania, w tym w odniesieniu do celów programu,
w przypadku Modułu I Obszar C - pisemnego odbioru przedmiotu
dofinansowania odpowiadającego przedstawionej fakturze V Ę w terminie do 30 dni

dnia wydania przedmiotu dofi nansowania przez usługodawcę,
w przypadku Modułu I: Obszar B - Zńanie nr 2
ukończenia szkolenia,

potwierdzenia

24.w
1)

2)

a
a)
b)
c)

3)

4)

5)

w przypadku Modułu I: Obszar A - Zadanie nr 2 -
szkoleniaiegzalrinulówdotyczącychprawa jazdy,
w przypadku ModŃu I: Obszar D - pisemnego
w żłobku lub przedszkolu w okresie objętym dofinansowani

nicja pojęć

w niniejszych zasadach mowa jest o:
zawodowej - na\eży przez to rozumieó :

zatrudnienie, lub
rejestrację w urzędzie pracy jako osolla bezrobotna, lub
rejestrację w urzędzie pracyjako osrlba poszukująca pracy i
nieniu,
aktywności zawodowej w ramach ww. mogą się

nie dłaższym niż 30

macji o wyniku

pobytu dziecka

pozostająca w zatrud-

jeśli następują po sobie
nie wlicza się w okres

x.

1. ]

1)

okresy
w okre

2)

3)

dni, przy czym ozas przetry
)

eficjencie - należy przez to rozumieó adresata programu, uzyskał dofinansowa-

,atku na pokrycie kosztów kształcenia
iczania kwotę przeznaczoną na wydatki

- należy ptzezto nie w;imagającą
wnioskodawcy ązane zpobieraniem na-

nkcji narządu ruchu (w pr:zypadku Obszaru A) - nal przez to rozumieć dys-
.cję stanowiącą podstawę otzeczęnia o znacznym lub umi stopniu niepeŁ

osób niepełno-:,wności (także otzęczęnia o niepełnosprawności), w
z dysfunkcj ą narządu ruchu, która nie jest ptzyczy wydania orzeczęnia dot.

" schorzeń (np.o charak-wności, ale jest konsekwencją ujętych w
neurologiczrlp - symbol otzeczeńa: 10-N lub zńvrzof. rozwojo-
- symbol orzeczenia: l2-C), wnioski mogą zostać ie zweryfikowane pod

do wniosku zaświad-formalnym pod waruŃiem, że wnioskodawca
, Iekarza specjalisty potwierdzaj ące, iż następstwem
otzeczęniaj e st dysfu Ń cj a nuządu ruchu ;

stanowiących pod-

I4

22.w

ZJ.



5) dysfunkcji narządu (w prrypadku Obszaru B) - należy przezto
funkcję wzroku powód wydania otzeczenia o znacznym stopniu
sprawności, atalźe w przypadku:

niepełnosprawna, j dotyczy wniosek, ma ostrośó wzroku (w korekcji) w oĘu lep-
szym równą lub pQniżej 0,1 illub mazvłężenie pola widzenia do 30 stopni,

przy czym osoby wne posiadające dysfunkcje narządu wzroku
w lit. a i lit. b, są

6) dysfunkcji obu
wane jak osoby niewidome;

górnych (w przypadku Obszaru B) - należy przez
mieć stan zaświadczęniem lekarskim: wrodzony brak lub
kończyn górnych - cp najmniej w obrębie przedramienia, atakżę dysfunkcję c I,y-

.wzującą się znacznie Qbniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn
stopniu z-rncznię ącym korzystanie ze standardowego sprzętu

rozv-
: obu

wynikająca ze sc
śniowe);

o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromię-

3 lat,
bądż
Pan-

7) ekspercie Pańs Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (
padku Obszaru C nie nr 3 i nr 4) - m\eży przęz to rozumieó
wódzkiego z dzi rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii albo
specjalistę w tych
który prowadzina

inach, wskazanego ptzezjednego z w;rmienionych specj
: danego województwa długotrwałą opiekę protetycznąr.

bami po jacĄkończyn; wyboru ekspertów Państwowego Funduszu Reha
Osób Ni dokonuje Państwowy Fundusz Rehóilitacji Osób Ni
sprawnych; nie może byó osoba, która aktualnie oruz w ciągu

prawrym lub handlowyffi, członkiem organów
zarządzających lub

dzielnie i moze
lvych instytucji,

kumentować, że z własnych dochodów lub przy wsparciu
wszelkie opłaty ztego tytułu,

przy czym
ani nie korzysta wsparcia właściwych instytucji, zalicza się do ws!ólnego

przy,
woje-
nnego

oso-
itacji
ełnn_

8)

zarydanię opinii do wniosku zakwalifikowanego do dofinansowania, w zakresie:
a) stabilności procesu chorobowego wnioskoclawcy,
b) rokowań co do zdolności wnioskodawcy <1o pracy w wyniku wsparcia udzi

w programie,
oraz o ile dotyczy:
c) celowości zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnio-

skodawcy) i zwiększenia kwoty dofinansovania;
gospodarstwie dolĄorvym wnioskodawcy - na|eży Wzez to rozumieó, w zalĄżności
od stanu faktycznego: ,

a) wspólne gospodarstwo - gdy wniosko,darvca ma wspólny budZet domowy z innyni
osobami, wchodzącymi w skład jego rodzirry,

lub
b) samodzielne gospodarstwo - gdy wnioskodawca mieszka oraz utrzymuje się samo-

15

gospodarstwa rodzicówl opiekunów;

a) gdy dysfunkcja nlrządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o
stopniu niepełnosPrawno ści, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie
wystawione przez \ekarza okulistę potwierdzaj ące, że osoba niepełnosprawna,
dotyczy wniosek, ma ostrośó wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub 1

0,05 illub mazwęĄeńe pola widzenia do 20 stopni,
b) osób niepełnospraWnych w wieku do 16 roku życia - gdy wnioskodawca

który ukończył 25 tok $cia i nie osiąga własnych

dys-

której



11)

12)

14)

U.z20l7 r., poz. 1832) lub inny dokument, napodstawid którego wnioskodawca
jest dzińaniami/ulgami adresowanymi do rodzin wie nych, ujętymi w ramy

ramów, które pod ńżnymi nazwami funkcjonują w Polsc|, bądź wprowadzonymi
samodzielny instrumerrt nieobudowany programem;

- należy przez to rozumieó kolegium dzińĄące z ustawą z dnia
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z2017 t.,poz. 59, późn. zm.);

kursu i egzaminów (w przyparlku Obszaru A nie nr 2) - na|eży przez
koszty zwiryane zuczestńctwem osoby ni wnej wkursie iprze-

egzarinu, w tym także wszelkie opłaty z nimi ięane oraz jazdy do-
aJące;

utrrymania §prawności technicznej posiadanej końcryny (Obszar
ie nr 4) - należy ptzęz to rozumieć kosży związane z aruem sprawnoscl
j ptotezly kończyny górnej i/lub dolnej, w któĘ nowoczesne

m{ejscu zamieszkania- należy przez to rozumieó, zgodnie z rlprmą kodeksu cywilnego
(ał, ZS KC) miejscowość, w której wnioskodawcaprzebywa z stałego pobYu,

ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym]skoncentrowane są jego
życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interedów); o miejscu zamiesz-

kairia nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym midście, ale również zamiar
st{łego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życio]ryych w danym miejscu;
m{zna mieó tylko jedno miejsce zatnieszkatia;
_^]--^^ --. ^-l-^l^ -----Ł^-^: _^l^!-- L^ -^^_--,^^:^! ,^-__1_^ ___ ,_^_[____,:_ ____1_ ć_ ____, _ _1, ,lnduce w szkole wyższej- należy przezto rozumieó naukę w następujących formach edu-

za naukę (czesne) - należy przez to rozumieć opłatę po zanavkę w szko-
policealnej lub wyższej w okresie objętym umową a; opłata zanaukę

) nie obejmuje innych opłat ztytułu usług edukacyj (przykładowo: opłaty
iązanej zpowtaruaniem określonych zajęć z powodu ni jących wyników
tauce, zazajęcia nieobjęte planem studiów, zaiwrc niż filo|ogia studia realizowane
ęzyku obcym) ani innych opłat przewidzianych przepisami lrawa powszechnie obo-
pującego (przyl<ładowo zawydanie: legitymacji studenckiej |i jej duplikatu, dyplomu
ficzenia sfudióą jego duplikńu oraz dodatkowego odpisu d/plomu w tłumaczeniu na
k obcy, iĘ.), które to kosźy mogą być pokrywanę przęz beneficjenta pomocy zo
ków dofinansowania przyznanęgo w formie dodatku na po|rycie kosztów kształcę-

)wane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposdpenie samochodu, które
iwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawrlą z dysfunkcją ruchu lub

15)

I6

o zaliczeni a przezwnioskodawcę semestru/półro{za objętego dofinanso-
naIeży przez to rozumieó kńdą udokumentowaną informację potwierdzającą,
pobierał naukę w semestrze objętym dofinansowaniPm (np. wpis na kolejny

w tym warunkowy, informacja o dopuszczeniu do sesji potwier-
zdania egzaminu w trakcie sesji egzaminacyjnej, np.w formie oceny ttp.); źró-

informacji możę być np. indeks, lyydruk z USOS, uczelni, itp.);
Dużej Rodziny - na|eży przez to rozumieó dokument człoŃa ro-

1

techniczne;

przez szkoły vryższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lqb niestacjonarnym (wie_
)row)łn, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również z{ pośrednictwem Intemę-

'rządowaniu samochodu - należy przęz to rozumieó dosfosowane do indywidual-
potrzeb związanychzrodzajem niepełnosprawności adresbta programu utządzenia



l

ptzewożelie samochpdem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu reh{bilita-
cyjnego; do mobilny{h przedmiotów można zaliczyó przykładowo: specjalny fote{ pasa-
żera,w tym fotelik d{iecięcy, podnośnik lubnajazdlpodjazilrumpę podjazdową do ]rvózka---- -T----z-J' r--"--^' r--J---* l" --_^*
inwalidż<iego, dodĄowe pasy do mocowaniawózkainwalidzkiego itp.; 

i

18) osobie głuchoniewidomej - na\eży przez to rozumieć osobę niepełnosprawną,| która
na skutek uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo dtfie
w wymianie info orv w komunikowaniu się, stan ten musi byó
w odpowiednim lub zaświadczeniu lekarskim;

19) osobie niepełnosprawnej -należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. I usta-
vly z dńa27 1997 roku o rehńilitacji zawodowej i społecznej orazzatruddnianiu

(Dz.U. z2016 r.,poz.2046 zpóźn. zm.)
20) osobie poszkodowanej w wyniku działania Ąrwiołu lub innych zdarzeń

należy przezto
a) osobę zamieszk na terenie gminy umieszczonej w wykazie

w rozpotządzeniu _

11 sierpnia 2001 r.

Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 2 ustawy z dnia
szczegolnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek

budowlanych zń
(Dz.U. z2016 r. 1067 z późn.zm), wobec której (lub wobec

lub uszkodzonych w wyniku działania iołu
jej

gospodarstwa ) podjęta zostŃa decyzja o ptzyznaniu zasiłku
w zwiryku z iem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej d
lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych
mieszkalnych,
ust.2iust.3usta

,owym wyposazeniu gospodarstw domowych) na podstawie
z dnia 72 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z'.

poz. 1769 zpóźn. ), atakże,
b) osobę, którą inne zdarzenie losowe, skutkujące stratami materi nymi

w gospodarstwie (np. pożar, kładzież, zalanie),
/potwierdzone właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej

r osób
nkach
art.40
0I7 r.

pożarną, Policję);
21) osobie zależnej (w prrypadku Obszaru D) -naLeży przęzto rozumieó dziecko

pod opieką wni y i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod iĄ tego
typu opieką (dzi opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu|przed-
szkolnego, zespołu nia przedszkolne go, o ddziału przedszkolne go w szk{ l e) ;

22) posiadaczu u (w rozumieniu programu)- na\eży ptzez to rozumieó jelo wła-
ściciela lub współwlaściciela; w przypadku osób niepełnoletnich i zdol-
ności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca; w
ku, gdy ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętufurządzeń
nych (: w samocho dzie na stałe), posiadanie samochodu może
kumentowane
itd.);

umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia,

23) poziomie jakości tezkończyny górnej -należy przezto rozumieó:
a) pozioml-prosta o funkcji głównie kosmetycznej ewentualnie z

elementami ustawiania pozycji łokcia i nadgarstka; do
w ramach limitu FZ; nie ptzywtaca nawet podstawowych funkcji utraconej

b) poziom II - z prostymi ęlemęntami mechaniaznymi oraz stan m
zawieszeniem kikucie; w zasadzie mozliwa do wykonania w NFZ
z niewielką ; nie uniezalężnia pacjenta od otoczenia w stopniu
czającym dla lj ęcia aktywności zawodowej,

c) poziom III - z pr ecy zyjnymi ęlemęntami mechanic znymi oruz
owej)

losowych -

snym zawi ęm kikuta (także z wykorzystaniem technologii sili
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bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; ia pacjenta od
ia w stopniu umozliwiającym podjęcie i zawodowej,

poziom IV - proteza z ęlęmęntami bioelektrycznymi (
ne bioelektrycznę i mechaniczne - tzw. hybrydowa);

elementy kombinowa-
w części bioęlek-

trycznej sterowana impulsami zzachowanych grup ; w znaczfiym
stopniu pozwalanaunięzaleznienię się od otoczenia, jed k nie zawszęjest ak-
ceptowana przęzpacjentów, w szczególności z powodu ! wagu

jakości protez końcryny dolnej -należy przezto lec:
poziom I - proteza wykonana w ramach limitu NFZ; posi a najprostsze elementy
mechaniczne; nie daje mozliwości lokomocyjnych dla
pacjenta,

funkcjonowania

iom II iom podstawowy umożliwiający w miarę sprawne poruszanie siępozlom lI - poztom podstawowy umożliwiający w mi

]pacjenta; ptoteza taka jednak nie daje rzeczywistych
bezpiecznego jej uzytkowania potrzebnego do codziennej

iwości intensywnego,
i zawodowej,

w leju, takżę na elementach silikonowych; w tej grupib protez pacjent moze
otrzymaó zaopatrzenie zapewniające takie mozliwości lbkomocyjne, aby mógł
podjąć lub kontynuowaó ak§wność zawodowąo
poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecię takżę z elementami
sterowanymi cyfrowo, z więlowarstwowymi lęj i oraz najlzejszymi
ęlęmentami nośnymi; umozliwiają w niektórych
sportową i rekreacyjną pacjentów;

takżę aktywność
] 
ul/vr 9v vl (ż r rvluvavJJrl? l/avJvlrl

25) póiroczu/semestrze - należy ptzęz to rozumieó okres, na

c) ]poziom III - poziombatdzo dobry; proteza taka wyk
]elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadającabl

po|noc finansowa na pokrycie kosztów nauki, obejmujący zajęc,,
zaĘnnacy.lną:'

26) prPtezie końcrynyn w której zastosowano nowoczesne rozrvj
sz{r C Zadanie nr 3 i nr 4) - należy ptzez to rozumieć protezę
i/l|b dolnej na III lub IV poziomie jakości protez;

27) prĘeciętnym miesięcznym dochodzie wnioskodawcy - należy 
1

w Przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnio
w ilstawie z dńa 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodz
pofu.1952 z późn.zm), obliczony za kwartń poprzedzający kv
wriiosek; dochody zróżnych żródeł sumują się; w przypadku dz
chPd ten oblicza się na podstawie wysokóści przeciętnógo doch
alr|rch gospodarstwach rolnych z t ha przeliczeniowego w 201
zeia Głównego Urzędu Statystyczn ego z dnia 22 wrzęśnia 2017
w$dług wzoru: IQ.577 ńxliczba hektarów)/12]lliczbaosób w 

1

Loc finansowa na pokrycie kosztów nauki, obejmujący zajęc
inacyjną;

26) prPtezie końcrynyn w której zastosowano nowocze§ne
sz{r C Zadanie nr 3 i nr 4) - należy ptzezto rozumieó
i/l1lb dolnej na III lub IV poziomie jakości protez;

d)

na nowoczesnych
dobre zawięszenie

może zostać przyznana
dydaktyczne i sesję eg-

techniczne (Ob-
kończyny górnej

to rozumieó dochód
; o jakim mowa

(Dz. U. z2017 r.,
wktórym złożono

i rolniczej - do-
zpracy w indywidu-

r. (Obwieszczenię Pre-
- M.P. 2017, poz. 884),

29)
30) s

domowym

przerwę w kon-
ponosi kosźów naŃi,

-należy ptzezto rozumieć Powiatowe Centrum Rodzinie w Nysie;
organizację studiówtoku studiów- należy przezto rozumieć indywi

indywidualny tok studiów, przyjęty na podstawie decyzji ni, umożliwiający lvy-
ie okresu trwania studiów (np. jeden semestr w ciągu akademickiego). Zgod-

1u

z § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 25 wtześnia

28)

urlop dziekński, urlop zdrowotny;

4 roku w sprawie waruŃów, jakim muszą odpowiadać póstanowienia regulaminu
liów w uczelniach, waruŃi odbywania studiów określają rdgulaminy studiów. O ile
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decyzjao spowolni.r{i., toku studiów nie jest decyzjąo powtarzaniu roku, wnioskldawca
może korzystaó z pońocy w Module llnazasadach ogólnych; 

l

31) sprzęcie elektron
zumieó komputer
i dedykowane o ie, umożliwiające ograniczanię skutków rcdzaju
niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji vządzeńbraj lowskich); kryte-
rium uznania k i danego kosźu są indywidualne i specyficzne dla
rodzĄu dysfunkcji - zwtązane zrchabilitacją zawodową i społeczną
nego beneficjenta,

32) studiach w trybie- na\eży Wzezto rozumieó indywidualną orgadizację
studiów lub indyw tok studiów, przyjęty na podstawie decyzji uczelni,

lub jego elemencie lub oprogramowaniu - na|eży ptzeĄto ro-
mrny lub mobilny) orazllń współpracujące znim vrzfizenia

ial-

jący skrócenie
trybie (np. trzy
mi standardami
nem ogóln;rm
szego zdniaż5

trwania studiów, przy czym program studiów w
w ciągu roku akademickiego) musi byó zgodny z
fa dla danego kierunku studiów i zgodny z obow

,. Zgodnie z § 1 rozpotządzenia Ministra Nauki i Szkolnict
;,nia2014 roku w sprawie warunków, jakim muszą odpowi

tym

ący-
pla-

Wyż-
po-

stanowienia studiów w uczelniach, waruŃi odbywania ww. studiów o
ją regulaminy studi

33) szkole policealnej - przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę
z ustawą zdnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświ

(Dz. U. z2077 r.,

34) szkole wyższej -
59,zpóźn. zm.);

przez to rozumieć pńliczną lub niepubliczną szkołę
utworzoną zgodnie ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
(Dz. U. z20l7 r. 2183 zpóżn. zm.) lub uczelnię zagraniczną, atakże szkołę
lwzszę semlnarl duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne
izwiązki

35) urządzeniach - należy przez to rozumieó elektroniczne urządzenia,
tworzyć łvypukłą
zmysfu dotyku;

36) wnioskodawcy -nalĄży przeto rozumieó wnioskującego o dofinansowanie ztym,Ęe:
a) wprzypadkuni ch adresatów programu (dzieci irŃodzież do lat 18),|wnio-

skodawcą jest j z rodziców sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawfirą lub
opiekun pramy,

b) wprzypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynnośc

37) wniosku - należy przez to rozumieć pisemny ,lrniosek wnioskodawcy o przyznanie dofi-
nansowania;

3 8 ) wym a galnych zob ow, iązaniach - należy pr zez to rozumieó :

a) w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym - wszystkie

przedawnione an! umorzone,
b) w odniesieniu do zobowięń publicznoprawnych, wynikających z 1

administracyjnycłr wydawanych na podstawie przepisów k.p.a. - zobowiązani
wynikające z ddcyĄi ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzlmane
z upływem dni którym decyzja stała się ostateczna - wptzypadku decyzji,
w których nie ws|azano terminu płatności,
wynikające z decyzji ostatecznych, ktćlrych wykonanie nie zostało wstrzymane
z upływem teĄinu płatności oznaczonego w decyzji w przypadku {ecyzji

1

z oznaczonym te*minem płatności,
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wynikające z decyzji nieostatecil:nych, którym
wykonalności;

nadano natychmiastowej

39) za
a)

nieniu -należy przezto rozumieó:
stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej
określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

czas nieokreślony lub

b)

c)

d)

e)

0

stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, m oraz spółdzielczej
umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów h pracownik został
powołany naczas określony; okres ten nie może być krótszy iż 3 miesiące,
działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dńa20
społecznym rolników (Dz. U. z201,7 t.,poz.2336),

1990 r. o ubezpieczeniu

działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 l 2004r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz.U. z20l7 r.,poz.2168 z ,Zm),
zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, na okres nie krótszy niż
6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po ie, sumują się),
stń zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwi . 2004 r. o promocji

zm.),
zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z20l7 r.,poz. 1065,z

zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się jeśli następują
sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym przerry nie wlicza się

rzeniach losowych - należy przęz to rozumieć przęz właściwe j edno st-
ia, nieprzewidziane i niezawini one przez podopiecznego wnio-

; które były nie do uniknięcia nawet przy u należytej staranności,
ące utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przedmiotu finansowania w stopniu

iwiającym użytkowanie i naprawę.

§prawowania kontroli nad wykorzystaniem środków
ch na dofinansowanie zadań, o których mowa w n iejsrym Zasadach

i PFRON mają prawo kontroli wykorzystania dofinansowania oraz
danych zawartychi, rzetelności i zgodności ze stanem faktyczn

stanowiących podstawę rozliczenia dofi ia. Kontrola może byó
w całym okresie na który zostńa zawarta umowa, podstawie której środki

zośńyptzyznanę,przekazanebenefi cjentompomocyi

40)

zasady wchodzą w życie ;z clniem podpisania Uchwały Zarządu Powiatu

Załącznik Nr 7

do Zasad pr zy znaw ani a dofi nans owań ramach pilotaźowego
,r.progfttmu o'Aktywny 

Samorządoo w 201
w Powiecie Nyskim

SKALA PUNKTOWA OCENY MERYTOR
dla wniosków złożonych w ramach prog

cZNEJ

20

ooAktywny samorządo'w 2018 r. Mod
u

zatrudnienia;



NIEPEŁN

1. STOPIEŃ NI
1. znaczny (lub inne
2. umiarkowany (lub

wNoŚCr:
równowazne) 15 pkt

12 pkt
5 pkt3. lekki (lub inne

I7rIe orzeczenie równo w ńne)
równowazne)

2. RODZAJ sCHo
1. osoba z

się na wózku i idzkim lub osoba niewidoma lub głuchoniewidoma.
10 pkt

2. osoba z dysfunkc obu nóg i jednej ręki lub z dysfunkcją otu .r,iljlo*: n{gi lub
ze znacznym obu kończyn górnych lub osoby niedowidzące

3. Osoby przy
- 8pkt

ji w zakresie ręki, przedramienia, ramienia i wyłuszczęnia w sta-
wie barkowym, poziomie podudzia, na wysokości uda (także ptzez staw {olano-
wy), uda i iu w stawie biodrowym lub osoba głuchoniewidoma -

WYSTĘPOWANIE
przyczyna niepeł
samodzielnośó - inne
1. tak
2. nie

4. AKTYWNoŚc zn DOWA WNIOSKOD.Ą\ilCY:
l. osoba zatrudniona
2. osoba poszukująca

5. AKTUALNIE REALIZOWANY ETAP KSZTAŁCENIA:

- Spkt
- 0pkt

- 60pkt
- 8pkt

5. AKTUALNIE REALłZOWANY ETAP KSZTAŁCENIA:
1. osoba studiująca - 10 pkt
2. osoby tozpoczynĄące i kontynuujące naukę w szkole ponadgimnazjalnej

S pki

6. MIEJCE Z AI/III0SZIŁłNIł,
1. wieś/ miasio do 5 tys. mieszkńców S pil
2, miasto pow. 5 tys. mieszkańców<ańców 

'nU]
7. DOTYCHCZASOĘ ronzysTANIE ZE ŚRoDKow pF,RoN nazakupprze[miotu
dofi nansowania obj ętego wnioskiem :

1. nie ls
pkt

2. tak - 2pkt

8. WYKAZANIE OSIICNIĘĆ - wnioskodawca posiada wyróżnienia lub udzięIas|ę jako
wolontariusz

2I

- 6pkt

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SPRZĘZONEJ (więcej niż jed:aa

;prawności w orzecz,ęniu. kilka schorzeń ograniczających
niż wymienione w pkt 2):



1.

2.

nie
0 pkt

tak

ĘCZNY DOCHOD NA CZŁ()N_KA RODZINY - obliczony

osoby samotnie gospodarującej :

5 pkt

w rozumieniu

A)w
1.

2.
700,00 ń
700,01 zł do l400,00
1 400,01 i więcej

600,00 ń
600,01 ń do 1300,00
1 300,01 i więcej

10 pkt
8 pkt
6 pkt

10 pkt
8 pkt
6 pkt

B)w
1.
1

J.

IESZKIWANIE
ie lub zinną osoba niepełnosprawną

rodziną

NIENIE WNIOSKU - w odniesieniu do posiadanych
uzasadnienie wskazuj ące, ze wnioskowany dofinansowania podnie-

jakośó wykonywanej pracy lub poziom wyksźałcenia 5 pkt
przedmiot dofinanso-brak uzasadnięnia potwierdzającego, ze wni

podniesie jakość wykonywanej pracy lub poziom
0 pkt

LUB INNE ZDARZENIE IOSOWE - w 2017 lub 18 roku
wca został poszkodowany w wyniku dzińania iołu lub innych zdatzeń

15 pkt
0 pkt.

2018 r. wznacza się minimalny próg puŃtowy udzielenie
ia wynoszący nie mniej ńż 40 pkt,

Udzielenie dofi nansowania wnioskodawcom, których uzyskały ocenę poniżej
ustalo minimalnego progu punktoweg o, uza|eżnione będzie od iwości wynikających
Z puli przekazanych środków PFRON.

oSPRA\ryNYCH

PIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
(lub inne otzeczęnie równoważne) - 15 pkt

- 12 pkt
- 15 pkt

iarkowany (lub inne orzeczenie równoważne)
ie o niepełnosprawności

NIEPEŁNosPRA\ilI\oŚct PoDoPIEcZNEGo ńIor*oDAWCY

pkt
pkt

v:

5
2

1.

2.
3.

ż2

o świadczeniach rodzinnych:



1. osoby przy
w stawie
nowy), uda i

2. osoby z dysfunkcj
Znacznym

3. WYSTĘPOWANIE
ptzyczyna
samodzielność -
1.

)

AKTUALNIE REA
1.

2.

3.

5. MIEJCE ZA

;ji w zakresie ręki, przedramienia, ramienia i wyłus|czenia
na poziomie podudzia, na wysokości uda (także pruez stŃ koh-

1.

pkt.
2.

pkt.

szczeniu w stawie biodrowym lub głuchoniewidome - 10 pkł
l

obu nóg i jednej ręki lub dysfuŃcją obu rąk i jednej nogi|lub ze
tadem obu kończyn gómych, osoby niedowidzące - S |tt
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SPRZĘZONEJ (więcej niz jedna
prawności w otzeczeńl, kilka schorzeń ogranicz{jących
niż wymienione wpkt. 1):

5 pkt

IA OSOBY REALIZUJACEJ OBOWIĄ ZEK SZKO]
wieś/ mi do 5 tys. mieszkańców

miasto 5 tys. mieszkańców

6. DOTYCH
objętego wnioskiem (

1. nie

7. OSIAGNIĘCIA
1.

uce i wychowani
szkolnych, wy
ksźałcenia

8. MIESIĘCZNY
przepisów o świ

1. do 600,00 zł
2. od 600,07 ń do l

NA CZŁONKA RODZINY

pkt
2. tak

pkt

)

)LNE:
loby realizujące obowiązek szkolny wykazujące osiągnięcia w na-
(średnia ocen powyżej 4,00 lub udział konkursach albo olimp[adach
niełrie rxrnlnnfąriof\ cforaiono .:^ l^^:^: ą*a-,ł^ł^--.^A -1^ -r^h^-^^^ienia, wolontariat) starające się lepiej przygotowaó do da|lszego
;m.in. dodatkową naukę języków obcych
5 pkt

0 pkt

rodzinnych:
- obliczony w rozulnieniu

- 10 p4t
- 8pkf
- 5pkt

23

,.01zł
3. od 1300,0I ńi

-5

-3

_5

-,,

podopieczny pobiera niruk.ę w szkole ponadgimnazjalnej
- 55 pkt

podopieczny pobiera niruk,ę w gimnazjum
- 40 pkt
podopieczny pobiera niruk,ę w szkole podstawowej
- 35 pkt



10.

RA GOSPODARSTWA DOMOWEGO:
Wnioskodawca samotnie wychowuje

- 5pkt

IESZKIWANIE WRAZ Z WNIOSKODAW
PEŁNOSPRA\łNEJ:

tak- 1 osoba
5 pkt

tak - więcej niz 1 osoba
10 pkt
nie

0 pkt

NIENIE W\IOSKU - w odniesieniu do posiadanych
ienie wskazujące, że wnioskowany przedmiot do

lub poziom wykształcenia

uzasadnienia potwierd zające go wnioskowany
lub poziom wykształcenia

12. Ż OŁ LUB INNE ZDARZENIE LOSOWE - w 2017 lub
W zostń poszkodowany w wyniku działaŃa żyvvl.

2018 r. .vqrznacza się minimalny próg punktowy
dla Wnioskodawców niepełnoletnich nie mniej niZ

Udzielenie dofinansowania wnioskodawcom, których
minimalnego progu punktoweg o, uzależńone będzie od
lj puli przekazanych środków PFRON.

1.

2.

przedmlot

,ko/podopiecznego

INNEJ OSOBY

podniesie ja-

- 10 pkt
dofinansowania podnie-

0 pkt

1 8 roku
lub innych zdaruęi

15 pkt
0 pkt.

udzielenie
pkt.

uzyskały ocenę poniżej
lżliwo ści wynikaj ących

24


