
uchwala Nrhłl*Qttg
Zarządu Powiatu w Nysie

z dnia 28 sierpnia "2OłŚ<

zmieniająca uchwałę nr 29178119 Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 23ma!a 20l9r w sprawie
PrzYjęcia Zasad Przyznawania dofinansowań oraz skali punktowej dla wniosków złoionych
w ramach PilotaŻowego Programu ,rAktywny Samorząd" i ZOtg 

"oi.,, 
* powiecie Nyskim.

Na Podstawie art.47 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia l997r. o rehabili tacji zawodowej
i społecznej oraz zattudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. IJ. z 20l9r. Poz.ll7z) oraz
uchwałY nr 49l20l9 Zarządu PĘRON z dnia I7 lipca 2019 t.,,Kierunki działańoraz warunki
brzegowe obowiązuj ące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samo rząd w 20t9
roku" Zaruąd Powiatu w Nysie uchwala, co następuje:

§1

W uchwalę rr 29l78ll9 Zarządu Powiatu w Nysie z dnia23 maja2Olc)r:
I)w załączniku nr 1, stanowiącym dokument pn. Zasady przyznaw.Lnia dofinansowń w ramach
Pilotazowego Programu ,,Aktywny Samorządi' w 20IÓr. w Powięcie Nyskim wprowadza się
następujące zmiany:

1.w § 2 Struktura programu:
'w ust, 3 Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się, dodaje siłi pkt. 5 w brzmieniu: ,,5)7,adanię 1 - Pomoc W zakupie wózka inwalidzkiego o 'nipędzie 

elekttyczny'm,
dofinansowanie/refundacja kosztów dojazdu adresata programu na r;potkanie z ekspeitemi,.

2.w § 3 Adresaci programu:
'w ust,3 dodaje się Pkt. 4 w brzmieniu: ,,4) znaczny stopień niLepełnosprawności lub w
PrzYPadku osób do 16 roku żYcia - orzęczenie o niepełnosprawnclścli, zatrudnienie lub nauka
lub Potwierdzone oPinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do
Podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie, v,,ięk do lat 18 lub wiekaktYwnoŚci zawodowej lub zatrudnienie, dysfunicje uniernc,żliwiające samodzielne
poruszanie się za pornocą wózka inwalidzkiego o napędiie ręcznym.''.

3.w § 5 Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu:
,w ust. 3 dodaje się pkt. e w brzmieniu: ,,e) w Zad,anti 1 - 10.000 z,[''.
'w ust. 6 dodaje się Pkt. 8 w brzmieniu: ,,8). Możliwość zwiększ:enia dodatku o 800 zł z
tYtułu Posiadania podpisu elektronicznęgo lub Profilu Zaufanego,na. platformie epUAp.
'w ust. 14 Pkt 1 lit a otrzYmuje brzmieniei ,,7a iO%ceny bńtto zakupu/usługi w ramach
Obszaru B -Zadania:1,4 i 5, Obszaru C - Zadania:7,3 i 4.

§2
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bęz zmian.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zaruąd:

1 .Andrzej Kruczkiewicz

2.Jaęęk Chwalenia

3.Joanna Burska

4.Adam FujarczŃ

S.Henryk Kamiński

§3



załącznikNr 1 do ucłrwały..ł łl..mltf

ZarząduPowiattu w Nysie z dnia .lK,§,/Sr

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH
PILOTAZOWEGO PROGRAMU ,,AKTYWNY SAMORZĄD" w 2019 r.

w Powiecie Nyskim

Na podstawie zńączńka nr 1 do uchwały nt 4912019 Zatząlu PFRON z dnia I7 lipca 20l9t oraz

załącznika nr 1 do uchwały nr 4l20I9 Zarządu PFRON z dńa 29 stycznia 2019 r. w sprawie

realizacji pilotazowego programu ,,Aktyvmy samorząd" określającego zasady dotyczące wyboru,

dofinansowania i rczliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotazowego

Programu ,,Aktywny sartorzqd" oraz na podstawie Kierunków działań oraz warunków brzegowych

obowiązującychrcalizatorów pilotazowego programu ,,Aktywny samorząd" w 2019 roku - zarządza

się, co następuje:

Powiat Nyski przystąpił do realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd"

finansowanego z9 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§1
Cele programu

1. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających

uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do

edukacji.

C ele szcze gółowe pro gramu :

przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do

pełnienia różnyclt ról społecznych poprzęz umożliwienie im wĄączenia się do tworzącego się

społeczeństwa informacyj nego ;

przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społec,,r,nlą, za,wodowej lub wsparcie w

utrzymaniu zatrudnienia poptzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oruz bariet

transportowych;

umozliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej p()ptzez zastosowanie elementów

wspieraj ących ich zatrudnienie ;

d) poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy

poprzez podwyzszanie kwalifi kacj i;

a)

b)

c)



e) wzrost komPetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

Pracowników lub PracującYch na rzeczjednostek samorządtr terytorialnego lub organizacji
pozarządowych.

§2
Struktura programu

ModułY, obszary i zadaniaprogramu, które będą ręali1,lowane w 2019 roku:

1, Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną.izawodową, dofinansowanie lub
refundacja:

1. ObszarA- likwidacja bariery transporlowej:

1) Zadanie 7 oraz Zadanię 4 - pomoc w zakupie i montażu clprzyrządowania do posiadanego
samochodu,

2) Zadanię 2 oraz Zadanię 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

1, Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczęniaw społeclzeństwie informacyjnym:
1 ) Zadanię 7 , Zadarlię 3 oraz Zadante 4 - pomoc w zakupie sprzętu elęktronicznego lub j ego elementów

oraz oprogramowania,

2) Zadanię 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nab.7te:go w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania,

3) Zadanie 5 - Pomoc w utrzYmania sprawności technicznej posiadanelgo sprzętu elektronicznego;
1. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

1) Zadanie 2 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej plosiadanego skutera lub wozka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

2) Zadanie 3 - Pomoc zakuPu Protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwią zania
techniczne,

3) Zadante 4 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiad anej protezy kończyny, w której
z asto s owano nowo c z e s ne ro zwi ą zania te chniczne,

4) Zadanie 5 - Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elr:ktryc znym lub oprzyrządowania
elektrycznego do wozkaręcznego;

5) Zadanie 1 - Pomoc w zakupie wózkainwalidzkiego o napędzie elek.tryc znym;
1, Obszar D * Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzę,z zapewnienie opieki dla osoby

zależnej.

2.Moduł II - dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

§3

Adresaci programu

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:



1. ObszarA:

1) Zadanie 7:

o ZfIdCZflY lub umiarkowanY stoPień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia _
or zeczęnię o ni ep ełno sprawno ści,

. wiek do lat i8 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

. dysfuŃcjanarząduruchu,

1) Zadanie2:

c zf|&QzTly lub urniarkowany stopień niepełnosprawnoŚci,

. wiek aktywności zawodowej,

. dysfuŃcjanarządutuchu,

1) Zadanie 3:

c zr^l&czfLy lub umiarkowany stopień niepełnosprawnoŚci,
. wiek aktywności zawodowej,

' dYsfunkcianarządu słuchu, w stopniu wymagającym korzyst aniazrrsług tłumacza języka migowego,
1) Zadanie 4:

o zf|dcztly lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
. wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

. dysfunkcja narządu słuchu;

2. Obszar B:

l) Zadanie l:

C ZTI&CZI7Y stoPień niePełnosprawnoŚci lub w przypadku osób clo 16 roku życia _ orzeczenie o
niepełnosprawności,

. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

. dysfunkcja obu kończyngórnych lub narządu wzroku,
1) ZadanięZ:

. pomoc udzielona w ramach Obszaru B.
l) Zadanie 3:

. umiarkowany stopieńniepełnosprawności,

. dysfunkcja narządu wzroku,

. wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

1) Zadanię 4:

o Zt|dCZt|Y lub umiarkowanY stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia _
orzeczenie o niepełno sprawności,

. dysfuŃcjanarządusłuchu,

. trudności w komutrikowaniu się zapomocą mowy,

. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
1) Zadanię nr 5:



. pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,

c ZIIZCZI^IY stoPień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia _ orzeczenie o

niepełnosprawności;

3. Obszar C:

1) ZadanięZ:

C ZIla,CZIlY stoPień niePełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia _ orzeczenie o

niepełnosprawności,

1) Zadanie3i4:

. stopieńniepełnosprawności,

. wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

, Potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilnośó procesu chorobrrrł,ęgo,

. potwierdzone opinią eksperta pFRoN rokowania uzyskania zdoln,ości do pracy w wyniku wsparcia
udzielonego w programie,

1) Zdanie 5:

C Zfl&CZfIY stoPień niePełnosprawności lub w przypadku osób dcl 16 roku życia _ orzeczenie o

niepełnosprawności,

. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

, dYsfunkcja narząduruchu powodująca problemy w samodzielnyrn przemieszczaniu się,

' Z9odalekarza sPecjalisty na użytkowanie skutera o napędzie eletritrycznym lub wózka tęcznego z
optzyrządowaniem elektrycznym;

1) Zadanię I:

c ZfIo,QZflY stoPień niepełnosprawności lub w przypadku osób drr 16 roku życia_ otzęczęnię o
niePełnosPrawnoŚci, zatrudnienie lub nauka lub potwierdl,1one opinią eksperta pFRoN
rokowania uzYskania zdolnoŚci do pracy albo do podjęciLa nauki w wyniku wsparcia
udzielonego w programie,

, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienjie,

' dYsfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanle się za plomocą wozka inwalidzkiego o

napędzie ręcznym,

4. Obszar D:

o zfldczfly lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

. aktywnośó zawodowa,

, Pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna plawneg,c rlziecka.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w rnodule II:

1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;

2, nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwafiy poza



studiami doktoranckimi.

§4
Częstotliwość udzielania pomocy

1.Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
1)ObszarAiObszar C-'-Zadania: 1i3 oruz5 -ponownapomoc możębyćudzielonapoupływie 3lat,licząc
od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;

Z)Obszar C-Zadanta2i4 oruzObszarB Zad,anię 5 -ponowna pomoc możebyć udzielona po zakończeniu
okresu gwarancj i na przedmiot/usługę wcześniej dofi nansowaną;

3)Obszar B, z wYłączeniem Zadania 5 - ponowna pomoc możę być urlzielona po upływie 5 lat,licząc od,
początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Z,Realizator możę PodjąĆ decYzję o przyznaniu dofinansowania z pomirrię,ciem okresów, o których mowa w
ust. 1 pkt 1, pkt 2ipkt 3 wobec wnioskodawcow,ktorzy wskutek:

1)Pogorszenia stanu zdrowia lub zmian w stanie ftzycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio
dofinansowanego ze środków pFRoN przedmiotu dofinansowania;

Z)zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków pIlRoN albo uległ on zniszczeniu w
stopniu uniemozliw iaj ącym uży.tkowanie i naprawę.

3.W programie nie mogą uczestniczyó wnioskodawcy:

I)kt&zY Posiadają wYmagalne zobowtązania wobec PFRON lub wobęc re:alizatoraprogramu ( w modułach
I i II),

Z)którzy mająprzerwę w nauce (w module II),

3)ktorzYubiegająsięodofinansowaniewObszarzeA,ObszarzeC-Zad,aniaIi3oraz5,awciągutrzęch

lat Przed złoŻenięm wniosku uzyskali odpowiednio na te cele pomoc ze środków pFRoN , LŃa karencji
liczy się od początku roku następującego po toku, w którym udzielono ponlocy,

4)którzYubiegająsięodofinansowaniewObszarueC-zadanla2i4orazobszarBzad,anię5,jeślinie

uPłYnęła gwarancja udzielona na użytkowany skuter, wozęk inwalidzki o napędzie elektrycznym lub jeżeli
nie uPłYnęła gwarancja udzielona na użytkowaną protezę oraz jeśli nir; rrpłynęła gwarancja udzielona na
uzytkowany sprzęt elektroniczny.

5)którzY ubiegają się o dofinansowanie w Obszarze B - zadania I,2,3 oraz 4, aw ciągu pięciu Iatprzed
złoŻęniem wniosku uzyskali odpowiednio na te cele pomoc ze środków pLĘRoN. Lata karen cji liczy się od
początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

§5
Formy i zakres pomocy udzielanej w ramzrclr programu

1.MaksYmalna kwota dofinansowania, w tym refundacji (w zadaniach, które ją przewidują) w ramach
modułu I wynosi, w przypadku:



1)Obszaru A:

a)w Zadaniu 1 - 10.000 zł,

b)w Zadaniu 2 lub 3 * 4.800 zŁ,w tym:

.dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B -2.700 zL,

,dla kosztów kursu i egzaminow pozostałych katego rii - 3.500 zł,

'dla PozostałYch kosztów uzYskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania
wnioskodawcY (kosztY związane z zakwaterowaniem, wyzywieniem i dojazdem w okresie trwania
kursu) - 800 zł,

.dla kosztów usług tłumaczamigowego - 50O zł,

c)w Zadaniu 4 - 4.000 zł;

2.Obszaru B:

a)w Zadaniu I:

'dla osobY niewidomej - 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
,dla pozostałych osób z dysfunkcją narząduwzroku - 9.000 zł,

.dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych - 5.000 zł,

b)w ZadaniuZ:

.dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,

.dla osoby z dysfuŃcj ą narządu słuchu - 3,O00 zł,

.dla pozostałych adresatów obszaru - 2.0OO zł,

z możltwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidual nych przypadkach, maksymalnie o 100%,
wYłącznie w PrzYPadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słur;hu wymaga zwiększeni a liczby
godzin szkolenia,

c)w Zadaniu 3 - 6.000 zŁ,

d)w Zadaniu 4 - 2.500 zł,

e)w'Zadaniu 5 - I.500 zŁ;

3.Obszaru C:

a) w Zadaniu2 - 3.500 zł,

b) w Zadaniu 3 dla protezy naIII poziomie jakości, przy amputacji:

.w zakresie ręki - 9.000 zł,

.przedramienia - 20.000 zł,

,ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym _ 26.000 zł,

.na poziomie podudzia - 14.000 zł,



.na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.00O zł,

.uda lub Włuszczeniu w stawie biodrowym -25.00O zł,

z moŻItwoŚcią zwiększenia kwoty dofinansowania wwyjątkowych przlrpadkach i wyłącznie wtedy, gdy
celowoŚĆ zwiększenia jakoŚci protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie
zarekomendowana plzęz eksperta PFRON,

a) w Zadanhl4 - do 300ń kwot, o których mowa w lit. b,

o W Zadaniu 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem

PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu - w
zależności od poniesionych kosżóq nie więcej niż200 zł,

w Zadaniu 5 - 5,000 zł;

d) w Zadaniu 1 - 10.000 zł;

4.Obszaru D - 200 złmtesięcznie - tytułem kosztów opieki nad jedną (kuż,dą) osobą zależną.

2.W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru lpółrocza objętego

dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

1)dodatku na pokrycie kosźów ksztŃcenia- do 1 .00O zł;

2)dodatku na

- do 4.000 zł;

uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

3)oPłatY za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ranrał;h jednej, aktualnie realizowanej
formY kształcenia na Poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezalę:Znie od daty poniesienia kosztów,

PIZY cZYm dofinansowanie powyzej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącilnie w przypadku, gdy wysokość

Przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty '764 zŁ (netto) na osobę.

 ,DecYĄa w sPrawie wyrażenta zgody na zwiększenie kwoty dofinans,owania kosztow opłaty zanaukę
(czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochod przektaczakwotę, o której mowa w ust.

2 Pkt 3 lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku nauiszczenie opłaty za przęprowadzęnte przewodu

doktorskiego może byĆ podjęta ptzęz Pełnomocników Zarządu w Biurze państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego
realizŃora Programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.

W oPinii tej realizator programu lub Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych.

5.W PrzYPadku, gdY wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia
na Poziomie vłYższYm (kieruŃów studiów), kwota dofinansowanta opłaty zanaukę (czesne) może byó
zwiększona o równowartoŚÓ połowy kosztów czesnego na kolejnym/ k,rlejnych kierunkach nauki, przy
czYm dofinansowanie powyżej kwoty I.500 zł jest możliwe wyŁącznie w przypadku, gdy wysokość

Przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekraczakwoty 764 zł (netto) na osobę.



6,Dodatek na PokrYcie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 możebyó zwięks zony, niewięcej
niż o:

1)700 zł - w PrzYPadkach, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się
lub z Powodu barier w komunikowaniu się - w szczegolności z tytulu pomocy tłumacza migowego lub
asYstenta osobY niePełnosPrawnej. Weryfikacja następuje na podstawię, orzeczęnia o znacznym stopniu
niePełnosPrawnoŚci lub orzeczęnia równoważnego oraz dodatkowego uilasadnienia. Zwiększenie dodatku
do kosztów kształcenia ma charakter dobrowolny, w przypadku braku uzasiadnienia zwiększenie nie zostanie
przyZnane.

2)500 zł ' w PrzYPadku, gdY wnioskodawca ponosi koszty ztytułll pobierania nauki poza miejscem
zamieszkania;

3)300 zł - w PrzYPadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
4)300 zł - w PrzYPadku, gdY wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach
ltudióilnauki;

5)200 zŁ - w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym try§i".
6)300 zł - w PrzYPadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wvniku
dział ani a zywi o łu lub innyc h zdar zeń l o s owych ;

7)300 zł - w PrzYPadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza jl:zyka migowego.

8)MozliwoŚĆ zwiększenia dodatku o 800 zŁ z tytuŁu posiadania podpisu elektronic znego lub profilu
Zaufanego na platformie ePUAP.

6,Dodatek na PokrYcie kosztów kształcęnia, o którym mowa w ust. 2 1lkL 1nie przysługuje w przypadku,
gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię
w trakcie Pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/p ołrocze)
objętYm uPrzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych w ramach programu.

7.Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i
ust. 5, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla kazdego wnioskodawcy jest
uzalężntona od jego postępów w nauce i wynosi:

1)do 50% wYliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku -- \N przypadku pobierania nauki na

PierwszYm roku nauki w ramach wszystkich form edukacji napoziomie wyższym, w ptzypadku form
kształcenia trwających jeden rok - do 75Yo wyliczonej dla wnioskodawcy rnaksymalnej kwoty dodatku;
2)do 75% wYliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku -- w pIzypadku pobierania nauki na
kolejnYm, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na po:;domi e wyższym;
3)do 100% wYliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki w
kolejnYch latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na pozionli ę: wyższym, przy czym studenci
studiów II stoPnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymac rlo,catek w kwocie maksymalnej na
kńdym etapie nauki.



8.Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oriu dodatku na uiszczenie opłaty za

PrzeProwadzenie Przewodu doktorskiego następuje po zawalclu umowy dofinansowania.

9,Przękazanie dodatku na Pokrycie kosztów kształcenia następuje po zi,twarciu umowy dofinansowania i
Przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przęz rvnioskodawcę semestru/p ółrocza
objętego dofinansowaniem lub po złożentu zaśwtadczęnia ze szkołyluczelni, żewnioskodaw ca uczęszczał
na zaj ęcia, obj ęte planern/pro gramem studiów/nauki,

I},Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i
Przekazantu realizatorowi programu informacji o zaliczęniu przez r,łinioskodawcę semestru/p ółrocza
objętego dofinansowaniem lub po ńożęniu zaśwtadczenia ze szkołylu<>zt>lni, że wnioskodawca uczęszczał
na zajęcia, objęte Planem/programem studiów/nauki. Zwiększenie dodertku, o którym mowa w ust. 6 pkt 8

nie zostanie naliczone i przekazane, jeśli wniosęk nie zostń złclż<ny w formie elektronicznej w
ledykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

11.Wnioskodawca, którY w okresie objętym dofinansowaniem, zprzyczyninnych niżniezależnychod niego
(nP. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku

Przewodu doktorskiego - nie rcalizował przewodu doktorskiego zgodn.ie z przyjętym harmonogramem,

zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tynr semestrze/p oŁroczu.

l2.Dopuszczalnośó udzielania pomocy w ramach modułu II:

l)kńdy wnioskodawca

Niepełnosprawnych

moŻe uzYskaó pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
łącznie maksymalnie w ramach

20 (dwudziestu) semestrów lPołroczy różnych form kształcenia na poziornir: wyższym - warunek ten dotyczy
takŻe wsParcia udzielonego w ramach programów PaństwoweEio Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych:

a),,STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych'',

b),,STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych",

z uwzględnieniem pkt 2 i pkt 7 ;

2)wnioskodawcY, ktorzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc zę śirodków państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w ramach większej ltczby semestr,ódp ółroczy, niż wskazana w pkt
1, mogą uzYskaĆ Pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia
na Poziomie vłYŻszYm. jeŚli Są one ręalizowane zgodnie z planemlprograrnem studiów i zostŃy rozpoczętę,
gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;

3)decYzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego

semestru l Połrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kclmpetencji realizatora progfamu,
z zastrzęŻeniem Pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów / nauki nie .jest traktowane jako powtarzanie

semestru;



 )wYPłata dofinansowania w sytuacji, o ktorej mowa w pkt 3, jest do;łwolona w ramach dopuszczalnej,

łącznej liczbY semestród połroczy, o której mowa w pkt 7 - z zasttzezeniem, iż możęto nastąpić nie więcej
niŻ dwa taZY w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenLia na poziomie wyższym (szkoła

Policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwafi.y poza studiami doktoranckimi)
i tylko jeŻeli povńarzanie semestru lpołrocza/roku szkolnego lub al;arlemick tęgo pIZęZ wnioskodawcę
nastęPuje ZPrZYcZyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/,;,,amknięcie kieruŃu);

5)wnioskodawca, którY w okręsie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po

raz trzeci nie zalicza semestru/p ołrocza), zobowięany jest do zwrotu k.w<lty dofinansowania kosżów nauki
w tYm semestrze/Połroczu i do czasu ukończenia nauki narozpoczęl|yln poziomie, nie może korzystać
z pomocy w module II, zuwzględnieniem pkt 6;

6)na PisemnY wniosek ręalizatora programu, decyĄę o wyrazeniu zgcldy na ponowne dofinansowanie
kosztów nauki w PrzYPadku wnioskodawcy, ktoty ze względu na sta,n :zdrowia po raz trzęct nie zalicza
semestru/PÓłrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyzszym,

Podejmują Pełnomocnicy Zaruądu w Biurze Państwowego ]lunduszu Rehabilitac.ji osób
NiePełnosPrawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty rlofinansowania kosźów nauki,
o którym mowa w pkt 5 - nie ma zastosowania;

7)limit, o którYm mowa w pkt 1, nie d,otyczy osób ubieg ających się o dofinansowanie kosztów nauki
w ramach studiów III stoPnia, a także osób zamierząących otworzyć przewód doktorski poza
studiami doktoranckimi (III stopnia).

12.W PrzYPadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów
doktoranckich, PrzYsługuje wyłącznie dodatek nauiszczenie opłaty zap1zep1owadzenie przewodu
doktorskiego,

l3.DecYzję o wYsokoŚci pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizat<>r p1ogramu, który ustala własne
sposoby różnicowania wysokości dofinansowania,

l4,Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniac]r:

1)w module I wynosi co najmniej:

a)Ij% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B -Zad,anta:1,4 i 1i, tJ§52ąluC -Zadania:7,3 i 4,

b)I5% ceny brutto zakupr/usługi w ramach Obszaru A- Zad,ania: 1 i 4 ora;z Obszaru D.

c)25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach obszaru A- Zadania:2 i 3,

d)30% ceny brutto zakupu/usługi w ramach obszaru B - Zad,anię 3,

e)35% ceny brutto zakupu/usługi w ramach obszaru C - Zad,anie 5;

2)w module II - w zakresie kosztów czesnego:

a)I5% warloŚci czesnego - w przypadku przyznania dofinansowania, o ł<tórym mowa w ust. 2 pkt 3 dla



zatrudnionYch beneficjentów programu, ktorzy korzystają z pomocy w raLmach jednej formy ksźałcenia na
poziomie wy ższym (rra j ednym kierunku),

b)65% wartoŚci czesnego - w przypadku przy znanla dofinansowania, o którym mowa w ust. 4 dla
zatrudnionYch beneficjentów Programu, ktorzy jednocześnie korzystr,rją z pomocy w ramach więcej
niz -jedna forma kształcenia na poziomi e wyższym (więcej niz jeden kierr,lnek) - warunek d,otyczy drugiej i
kolejnYch form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kieruŃów) , z zastrzeżeniem, iż z
obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony ji:st wnioskodawca, gdy wysokość
jego Przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł(rLetto) na osobę.

17,Srodki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy mopią pochodzić z rożnych źródęł,
iednak nie mogą PochodziĆ ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych.

18,Dokumentem Potwierdzającym udzielenie pomocy zę środków państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób NiePełnosPrawnych jest umowa dofinansowania zawarta pomiędzy
wnioskodawcą i realizatorem Programu, Data jej zawarcia jest d.atą ud,zielenia pomocy; Jednakże,
.jeŚli w toku realizacji Programu umowa dofinansowania jest zawarta w roku następującym po roku
złoŻenia wniosku, to rokiem udzielenia pomocy jest ten rok, w któryr:n wniosek zostaŁ złożony.

19,MaksYmalnY koszt wYnagrodzenla zajedną opinię eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych wynosi :

a)w przypadku pierwszej wizyty - 300 zł brutto;

b)w przypadku kolej nej wizyty - 150 zł brutto,

§6
'Tryb składania wniosków o przyznanie dollinansowania

1,Dofinansowanie nastęPuje na pisemny wniosek zawierając,{ uzasadnienie dla Modułu Iwskazujące na zwtązek udzielenia dofinansowania z mozliwoilcią realizacji celów programu,
złoŻonY wraz Z niezbędnymi załącznikami. Wniosek należy złoż.yć ao po*iuiorr.go Centrumpomocy Rodzinie właściwego dla miej s ca zamieszkania wnioskoda.wc,y.
2,Za komPletnY wniosek uwaza się wniosek zawierający wszystkie iłrylnagane dane wraz z kompletem
załącznikow.
3,Podstawą Podjęcia decYzji w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej dofinansowania są informacje
aktualne na dzięi złożęnia wniosku, z wyjątkiem wnioików wnLiosiodawców zobowiązanych douzuPełnienia lub korektY danYch - w tym przypadku podstawą podjęcirr decyzji w sprawie przyznania
dofinansowania są informacje aktualne na dzięńuzupełnienia wniosku.
4,Wnioskodawca może bYĆ rePrezentowany przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie
Pełnomocnictwa PoŚwiadczonego notarialnie, Ltóre określa za1eŚ pełnomocnictwa do dokonania
PoszczegolnYch czYnnoŚci. WYżej wymienione pełnomocnictwo wniosl<o,cawca dołącza do wniosku wraz
z PisemnYm oŚwiadczeniem pełnomocnika, iz ńe jest on i w ciągu ostal,nich 3 lat nie był właścicielem,
wsPÓłwłaŚcicielem, Przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem) lub handlolvym, członkiem organów
nadzorczYchbądŹ zarządzĄących lub pracownikień firm(y), oferujący ch sprzedńtowaródusług będących
Przedmiotem wniosku wnioskodawcy o dofinansowanie ze środków pF]rCiN ani nie jest i nie uył * żad,en
innY sPosób PowiązanY z zarząd,em tych firm poprze z np: związki gospodarcze, rodzinne, osobowe itp.



S.Wnioskodawca zobowiązany jest bezzwŁocznię poinformować Realizatora o wszelkich zlnianach
doty czący ch danych zaw arty ch we wnio sku.
6.W PrzYPadku, gdY wnioskodawca przedstawia do wniosku dokumenty wystawione wjęzyku innym niz
jęzYk Polski, zobońązany jest do przedłożenia tłumaczenia tych dotumentów na :iivi polski przez
tŁumaczaPrzYsięgłego. Koszty związane ztłumaczeniem tych dokumentów nie są refunłówane ze środków
PFRON.
7.Wnioskodawca,. który ubiega się o ponowre udzielenie pomocy ze środków pFRoN na ten sam cel jest
zobowięanY wYkazaó we wniosku istotne przesłaŃi wskazujące napotrzebę powtórnego/kolejnego
dofinansowania ze Środków PFRON Do istotnych przesłanek'należą^okoliczności zńĘane przede
wszYstkim z aktYwnoŚcią zawodową i nauką wnioskodawcy/podopiec"nógo wnioskodawcy. 

'przesłanki 
te

należy vlykazaó w odpowiedniej rubryce wniosku (uzasadnienió wni,osku). 
-

l)PrzYjmowanie wniosków programu w ramach Modułu I następuje w Ębie ciągłym do dnia 31 sierpnia
2019 n
2)W ramach modułu II przyjmowanie wniosków odbywa się w 2 cyklach:
a)do 31 marca}}I9 r.,
b)do 10 pńdziernika2}I9 r.
8.Za datę złoŻenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizat ora, aw przypadku wniosków
składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

-9.Realizator Programu zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli prawidłowości wydatkowania
środków przekazanych w ramach programu wnioskodawcy.
10.W sPrawach nieuregulowanych w programie i ptzez Zarząd PFRON, dotyczących trybu
PostęPowaniai zasad dofinansowania stosuje się odpowiednio przepisy określone w rozporządzóniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerica 2002 r. w sprawie określen ia rodŹĄdw zadań
Powiatu, które mogą byó finansowane ze środków Państwo*.go Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 , z późn. zm.)

§7
Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków

l.Realizator Programu weryfikuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym na podstawie
dokumentów dołączonych przez wnioskodawcę do wniosku, danych i informacji w}nikających Źwniosku,
PosiadanYchPtzez Realizatora i PFRON zasobów oraz ustaleń dokonanych w tńci.-*..yniucji wniosku.
2.wnioski w ramach modułu II nie podlegają weryfikacji merytorycznej.
3.WerYfikacja formalna wniosku polega na sprawdzeniu przez pracownika Realizatota, czy wnioskodawca

^i/lub 
jego PodoPieczny spełnia obowiązujące warunki uczesńctwa wprogramie i ubiegania się w jego^ramach o wsparcie. Ocenió formalnej podlÓga:

l)sPełnianie Przez wnioskodawcę/podopiecznego wnioskodawcy wszystkich kryteriów uprawniających
do ńożeniawniosku i uzyskania dofinansowania,
2)dotrzymanieprzezwnioskodawcęterminuzłożeniawniosku,
3)zgodnoŚÓ zgloszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadaniwskazanymi w programie,
4)komPletnoŚÓ i Poprawnośó danych zawartych we wniosku, zgodnośó wniosku orźLz wymaganych
zŃączników,
S)wypełnienie wymagalnych rubryk we wnioskui załącznikach do wniosku,
6)zgodnoŚÓ rePrezentacji wnioskodawcy lub jego podopiecznego - w trakcie weryfikacji sprawdzane
jest czy wniosek zostaŁ podpisany ptzez osoby do tego up.a*rrione.
4.Realizator Programu w terminie do 10 dni od dnia ńożęnia niekompletnego wniosku, informuje
Wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, brakującyeh dokuńntach, któie powinny
zostaÓ usunięte w terminie do 30 dni od dnia odebrania wezwania _ pod rygorem pozostawienia wniosku
bez rozpattzenia.
S.Realizator zobowiązuje się do rozpatrywania wniosków bez zbędnej zwłoki. Rozpatrzenie
wniosku Powinno nastąpió nie później niż w ciągu 30 dni od dnia iego- złożęnia. Do terminów
okreŚlonYch PowYżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przópisach prawa dla dokonania
okreŚlonYch czYnnoŚci tj. uzupełnienia braków we wniosku, przedłożenia dokumentów wymaganych
dla kompletności złożonego wniosku albo z przyczyn niezal€znych od ręalizńora
6.Realizator programu zobowiązany jest sprawdzió w Oddziale pFRoN okresy karencji, o których



mowa Powyżej i powiadomiĆ wnioskodawcę o ewentualnym braku możliwości otrzymania
dofinansowania.
7.Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia wniosków, które mają
największe szanse na realizację celów programu i które zmieszczą się w limicie środków
finansowych przekazanych ptzez PFRON na rcalizację poszczególnych obszarów programu poprzęz
szeregowanie na liŚcie rankingowej. W związku z tym ręalizator programu będzie stosował
Punktowy system oceny wniosków. Udzielenie dofinansowania wnioskodawcom, których wnioski
uzyskały ocenę poniżej ustalonego minimalnego progu punktowego, uzależnione będzie od
możliwości wynikających z ostatecznej puli przekazanych środków PFRON.
8.W przypadku wniosku, który w trakcie jego oceny nasuwa wątpliwości co do możliwości
PozYtYwnej weryfikacji pod względem kryterium dotyczącego rodzaju niepełnosprawności adresata
Programu lub co do celowoŚci wnioskowanego dofinansowania, do podjęcia pozytywnej decyzji
wYmagana jest pozytywna opinia wydana ptzęz eksperta - Iekarua specjalisty o specjalizacji
zw iązanej z r o dzaj em niep ełno sprawno ś c i adre s ata pro gramu.
9.Preferencje Pństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługujące
wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu I:

1) w 2019 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

a) są zatrudnione - suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej ńż 40;

b) w 2018 lub w 2019 roku zostńy poszkodowane w wyniku dzińania żywiołu lub innych zdaruęń
losowych - suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż lO,maksymalnej Iiczby
puŃtów możliwych do udzielenia w ramach oceny merytorycznej wniosku;

2) w sytuacji, gdy limit środków finansolvych przekazany realizatorowi programu przęz Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie umożliwia udzielenia dofinansowania
wszystkim wnioskodawcom z równorzędnąoceną wniosku, o przyztaniu dofinansowania decyduje:

a) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób,
że w pierwszej kolejności rcalizowane będą wnioski doĘczące osób ze znaczrlym stopniem
niepełnosprawności, a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania Wrłżona w lit. a) nie
prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania:

b) wysokośó przeciętnego miesięcznęgo dochodu wnioskodawcy, w ten sposób, żew pierwszej
kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy.

1 0. Do datkowe wyma gania w zakre si e weryfi kacj i merytory cznej wnio sków :

11.ekspertem, o którym mowa wyżej nie może być osoba, która aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3lat,była
przedstawicielem prawnym lub handlowyffi, członkiem organów nadzorczych bądż zarządzających lub
pracownikiem firm oferujących sprzedażtowaródusług będących przedmiotem wniosku,
12.w celu rzetelnej oceny wniosku, ekspert powinien potwierdzió stan faktyczny związany zzaLłesęm
dysfunkcji i pottzebą wyposżenia potencjalnego beneficjenta pomocy we wnioskowany przedmiot
dofinansowania, o ile to możliwe z uwagi na sytuację zdrowotną osoby niepełnosprawnej - w trakcie
konsultacji z udziałęm potencj alnego beneficj enta pomocy.
l3.Czynności związane z weryftkacją wniosku będą rejestrowane w odpowiednich rubrykach formularza
wniosku. Zakończenie i efekt Ęch czynrlości potwierdzać będą pieczątki, daty i podpisy właściwych
pracowników.
l4.Wnioskodawcy, któremu odmówiono przyznania środków finansowych w wyniku uchybień ze
strony Realizatora przy weryfikacji formalnej wniosku, przysługuje prawo zwrócenia się
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
1 5. S zcze gółowe zasady doty czące weryfikacj i formalnej wnio sków :

l)opinia eksperta Pństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydana w 2018 roku do
wniosku, zachowuje wńnośó dla weryfikacji formalnej tego wniosku - do dnia 31 grudnia 2019 roku;

2)zaśńadczenie lekarskie złożone przez wnioskodawcę do wniosku w 2018 roku, zachowuje ważnośó dla
weryfikacji formalnej wniosku - do dnia 31 grudnia 2019 roku;

3)wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia rrmowy
dofinansowania, ale w okresie wskazanym w rozdziale VII ust. 3 programu, warunki uczestnictwa w
programie musi spełniaćtakże, w przypadku:



a)modułu I ObszarA-C (w zadaniach,które przewidują możliwośó refundacji, zgodnie zrozdziałem VII ust.
1 programu) - w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją, ' '

b)obszaru D i modułu II - w okresie objętym refundacją kosztów,
4)wnioskodawca ubiegający się o pomoc w ramach Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4 zobowiązany jest
dostarczYĆ wraz Z wnioskiem dwie niezależne oferty, dotycząceprzedmiotu dofinansowania;
S)oPinia eksPerta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych musi dodatkowo
zawieraĆ ocenę zgodnoŚci proponowanej do dofinansowania protezy (według specyfikacji)
z poziomem j akości według programu.

§8
Decyzja o przyznaniu dofinansowania

t.O PrzYznaniu lub odmowie ptzyznania dofinansowania wnioskowanej pomocy decyduje Realizator
zgodnie z PosiadanYm doświadczeniem i wiedzą oraz na podstawie ,urui prryrnawania dońnansowń w
ramach Pilotazowego Programu ,,Aktyvmy Samorząd" w 2019 roku oraz warunków brzegowych
obowiązujących Realizatorów programu w danym roku-

'--2.DecYĄę W sPrawie wYsokoŚci dofinansowania dla wnioskodawcy podejmuje Realizator, z zastrzeżeniem
ust.3.
3.WYsokoŚĆ Środków PFRON Przeznaczonych na rcalizację kżdego wniosku o dofinansowanie nie może
przelłoczyć:
l)maksYmalnej kwotY dofinansowania, okreśIonej ptzezPFRON dla danego przedmiotu dofinansowania,
2)wYsokoŚci okreŚlonego przez PFRON udzińu środków finansowych pF-RoN w dofinansowanym zakupie
lub kosztach usługi (o ile dotyczy),
3)kwoty wnioskowan ej przez wnioskodawcę.
 .DecYzja będzie rejestrowana w odpowiedniej rubryce formularza wniosku wraz z datą jej podjęcia,
pieczęciami i podpisami osób podejmujących decyzję.
5 .D ecYzja odmowna w sprawie dofinansowania wymaga pisemnego uzasadnienia.
6.DecYzja o przyznaniu dofinansowania jest podstawą zawarciaumowy dofinansowania.
7.Kwota dofinansowaniaptzyjmowana jest w pełnych złotych,zaokrąglonych na zasadachogólnych.
8.W PrzYPadku PrzYznania dofinansowania realizacja dofinansowania następuje po podpisaiiu dwustronnej
umowy dofinansowania pomię dzy Realizatorem i wnioskodawcą.
9.W ramach Modułu II:

- l)dofinansowanie oPłaty za naukę (czesne) oruz opŁŃy za ptzeprowadzenie przewodu doktorskiego ma
charakter obligatoryj ny,
2)decYzja w sPrawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów ksźałcenia należy do kompetencji
Realizatora, aby wsparciem objąó wszystkich wnioskodawców, których wnioski zosłały po"yty*ni.
zwerYfikowane Pod względem formalnym, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokośó
dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich
wnio skach (zaPottzebowania) i kwoty przeznaczonej na r ealizacj ę pro gramu.
ll.Realizator Programu ma prawo w związku z ograniczonymi sroafumi finansowymi do obniżenia
przy znanęgo dofi nansowania :

a)w PrzYPadku Modułu I dla osób nierealizującychkształcenia na wszystkich poziom ach do 95yo;
b)w przypadku Modułu I dla osób nieaktywnych zawodowo do 95%;

c)w PrzYPadku Modułu II (dodatek na pokrycie kosźów ksźałcenia) dla osób ze z;11aczrlym stopniem
niepełnosprawności do 7 0%o,

d)w PrzYPadku Modułu II dodatki: z tytllłu pomocy tłutnacza migowego lub asystenta osoby
niePełnosPrawnej, kosztów pobierania naŃi poza miejscetn zamieszkania, posiadania aktualnej (wazne)
KartY Dużej Rodziny, pobierania nauki jednocześnie na dwóch kierunkach dla osób ze z1acz1ymstopnień
niepełnosprawności do 7 0oń,

e)w PrzYPadku Modułu II (dodatek na pokrycie kosźów kształcenia) dla osób z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności do 80Yo,



|w PrzYPadku Modułu II dodatki: .z tytułu pomocy tłumacza nrigowego lub asystenta osobyniePełnosPrawne.j, kosztów pobierania nauki poza miejscem zalnieJkania, posiadania aktualnej(waŻnej) KartY DuŻej R-odziny, pobierania nuut l jednocześnie na dwóch kierunkach dla osób zumiarkowanym stopniem niepełnosprawności do 80%,
12,ponadto, w przypadku ograniczonych środków w ramach modulu II rcallzator moze nie udzielaćdodatku na pokrycię kosztów kształcenia lub zmni ejszyćjego wysokośó.

Umowa dofinanso§i"'" i jej rozliczenie

1, Szczegółowe warunki realizacji dofinansow ania zostaną określo,ne w indywidualnych umowachZawleranYch z beneficjentami Pomocy w każdym obszarze realiziłctriprogramu.2, WaruŃiem zawarcia umowY dofinansowania jest spełnienie 
" prr", wnioskodawcę lub jego

PodoPiecznego warunków uczestnictwa określonylh w program ie |akzę w dniu podpisania umowy.Realizator Zawleraz beneficjentami pomocy umowy dofi-nńowaniLa, określające w szczególności:
1) stronY umowY (w PrzYpadku wnioskodawcy - takżęnr PESEL, a ptzypadku braku nr pESEL - cechydokumentu potwierdzaj ącego tożsamość wnioskodawcy;
2) cel udzielenia dofinansowania - zgodnie z celamiprogramu;
3) Źrodło Pochodzenia środków finansowych przekazanych w l&m&ch umowy dofinansowania(PFRON);

4) kwotę dofinansowaniaze środków PFRON i jej przeznaczenie;
5) wysokość udziałuwłasnego wnioskodawcy (o ile dotyczy);
6) spo só b przekazania do fi nansowani a pr zez Real izatora;
7) sPosób zabezPieczenia udzielonego dofinansowania i prar,łridłowości realizacji umowy(o ile dotyczy);

8) terminY: wYkorzYstania dofinansowania i dostarczenia do Realizator:a dokumentó w tozliczeniowych,
w tym potwierclzenia odbioru dofi nansowanę go sprzętt/usługi ;

9) warunki i termin zwrotu dofinansowania w przypadku niedotrzyrnetnia zobowiązań wynikających zumowy;

10) termin i sPosób rozliczęnia środków przekazanych wnioskodawcy (o ile dotyczy);
7I) zasady przeprowadzanta kontroli przęz PFRON lub Realizatora;
12) zobowięania wynikające z otrzymania dofinansowania ze środkó.w pFRoN.
3 . p rzekazantę pr,y znanych środków fi nansowych następuj e :

1) na rachunek sPrzedawcY przedmiotu zakupu / usługodawcy, na podstawie przedstawionej
i podpisanej pTz,ezwnioskodawcę faktury VAT;
lub

2) na wskazanY rachunek bankowy wnioskodawcy do rozliczlenia na warunkach określonych
w umowie dofinansowania (wskazanie terminu i sposob u raz,liczenia przekazanych środków),
co dotyczyc może:

2a)w PrzYPadkuModułuI: Obszar A-Zad,antęnr2inr3,Obsizalr B-ZadaniewZ,obszarC-
Zadania nr 2 - 4, Obszar D,
2b) Modułu II,
zuwzględnieniem postanowień ust. 3a oraz ust. 3b.

3a, w PrzYPadku transakcji na odległość (zakupy w sieci/sprzedaż: internetowa), dokonanej przezwnioskodawcę z własnych środków w ramach Modułu I:

1) Obszar A- Zadanie nr 1 int 4.

2) ObszarB,Zadanienr l, nr3 i nt4orazObszarC -Zad,anienr 1 inr S,zwrotdokonanej zapłaty _ d,o



wYsokoŚci Przlznanlch Środków, następuje na rachunek bankowy wnioskodawc y, jeżeli:

zaPłŃazostńadokonana Przęzwnioskodawcę po dacie zawuciaumowy dofinansowania;

wnioskodawca przedłożył fakturę vAT wraz z dowodem dokonania
uiszczęńa zapłaty jest wskazany w przypadku, gdy fakt uiszczenia
pobraniem, nie zostanie stwierdzony ,ra fakturze); 

- '

' od transakcji, której dotyczy zwrotzapłaty,upłynęło co najmniej 14 dni kalendarzolvych;

' wnioskodawca Potwierdził odbiór przedmiotu dofinansowania zgodny z waruŃami umowy
dofinansowania.

3b, W PrzYPadkach, o którYch mowa w ust. 3 pkt 2, Realizator, w zależności od posiadanych
moŻliwoŚci, może wYrazió zgodę naprzekazanie Srodtów w inn}, uzgodniony zwnioskodawcą
sPosób (Przekazem Pocztowym lub w kasie urzędu albo wypłata gotówki i, uunp" wskazanym prr",Realizatora), jeżeli wnioskodawca nie posiada rachunku barrkowelo.

WYbór sPrzedawcY Przedmiotu dofi nansowania lub usługodawc y, należy do wnioskodawcy.

Fakturl VAT (ub 
].nle lowody księgowe, gdy wystawienie fal(ury VAT nie jest możliwe np.:

Potwierdzenie Poniesienia kosźu w formiJ zaśńadczenia wydanego przez uczelnię, szkołę,
Przedszkole lub żłobek), przedŁożone w celu rozliczenia dofinansowńu,'-u.rąbyć sprawdzone
Przez Realizatora Pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz opatrzone
klauzulą" ,,oPłacono ze środków PFRON w ramacń pilotazowego proyramu ,,Ahywny ,o*iiqi;, ,hłocie: "" - umowa nr: ...". Faktura VAT Qub inny dowóa r<sńgówy]gdy w}stawienie faktury VAT
nie jest moŻliwe) Przedstawionaprzezwnioskodawcę do dofinńo**]u * ramach programu, może
obejmowaĆ wYłączńe te Pozycjelelementy (koszty), ktO.. są dofinansowane ze środków pFRoN wramach zawartej umowy dofinansowania.

! rlzYPadku, gdY.wnioskodawca przedŁoży dokumenty, o których mowa w ust. 5 wystawione wj_qZYt" innYm niz jęzYk Polski, w których walutą tozliczeniową jest waluta inna niz polski złoty
(PLN), zobowiązanY jest do ptzedłożeńa tłumaczenia tych dotumentów na język polski przeztłllnacza PrzYsięgłego (PFRON nie refunduje kosziów związanych .tłń*i"niem 't}ch
dokumentów). PłatnoŚĆ Ptzez Realizatora kwoty dofinansowania mozó nastąpió wówczas według
kursu sPrzedńY danej waluty w Banku Gospodaistwa Krajowego z dnia dokonania płatności.

zwrotowi, na wskazany przęzRealizatora rachunek bankowy, podlega:

kwota dofinansowania Przekazana na rachunek bankowy wnioskodawcy w części, która nie zostałauznana Przęz Realizatora Podczas rczliczenia przyznanęgo dofinansowania(w PrzYPadku wykorzystania całości lub częsói 
' 

dofiiansowania niezgodnie
zPrzeznaczeniemlzawartą umową), wraz z odsetkami w w}sokości określonej jak dla zalJgł;;ci
PodatkowYch liczonYmi od dnia przekazania dofinansowania przęz Realizatora na rachunekbankowy wnioskodawcy w terminie wskazanym w skierowanej
do_ wnioskodawcY Pisemnej informacji o konieczności zwrotu zakwestionowanej części
dofi nansowania (wezwan ie do zapłaty) ;
częŚĆ dofinansowania,niewYkotzystana ptzęz wnioskodawcę - w terminie wskazanym ptzęz
Realizatora w umowie dofinansowania.

Zwrot Środków finansowYch w terminie późniejszymnizokreślony zgodnie zust.7 pkt2,powoduje
naliczenie odsetek w wysokości określonej jak dla' zaległości podńoiych.
Odsetek, o których mowa w ust. 8 nie nabicza się w przypadku gdy wystąpienie okoliczności
powodujących obowi%ek zwrotu środków było niezaiezne oówniost o-aawcf
Dofinansowanie nie może obejmowaó kosźów zakupulub wykonaniausług przedzawarciem puez
wnioskodawcę umowY zRealizatotem, zwyłączenie* p."ypubków, o któryJh mowa w rozdziale VII
ust. 1 -3 progrźrmu, uwzględniaj ących możliwość refundacj i kosaów.

zapłaty (odrębny dowód
zapłaty przelewem/k artą/ za

4.

5.

7.

a

6.

7.

8.

a

a



9. Umowa dofinansowania możę zostac rozwiązana w trybie rratychmiastowym w przypadku:

' niewYkonania PrZęz wnioskodawcę zobowiązań ol,1reślonych w umowie,
a w SzczegÓlnoŚci: nieterminowego wykonywania umowy, wykorzystania przekazanego
dofinansowania na inne cele niż określone w umowie;

' złoŻenia We wniosku lub w umowie dofinansowirn,ia oświadczeń niezgodnych
z rzeczywistym stanem;

' odmowY Poddania się kontroli przeprowad,zanej przęz PFRO}.I lub Realiz atora.

12. W PrzYPadku rozwtązania umowy z przyczyn określonych w ust. 11, wnioskodawca zobowiązany
jest do zwrotu kwotY przekazanĄ przez Realizatora, z odsetkamiL w wysokości określonej jak dla
zaległoŚci PodatkowYch naliczonymi od dnia wykonania przez Realizatora płatności tych środkówdo dnia uregulowania całości włącznte w terminie określonym
w informacji o rozwiązaniu umowy.

13. JeŻęli Realizator Podejmie kroki w kierunku odzyskania udzielonego dofinansowania, zobowiązany
będzie do:

' r ozwiązania umowy dofi nansow ania zę wskazaniem powodu rozwii4zanta;

, okreŚlenia wysokoŚci roszczęnia, przy czym w sytuacjach, o któr,ych mowa w ań. 49e ustawy z dnia
27 sierPnia 1997 r, o rehabilitacji zawodowej i społe cznej oruz zain,ldnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2018 r. Poz. 5II, z Późn. zm.), poprzez wydanie decyĄi nakazującej zwiot wypłaconych
środkow;

. wznalzenia tęrminu zwrotu dofinansowania wrazz odsetkami;

. uysłania wypowiedzenia listem poleconym za zwrotnvm potwierdzeniem odbioru; na adres
beneficjenta pomocy ustalony w umowie dofinansowania.

14. ZmtanY treŚci umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem
nięwazności.

15. SPorY wYnikłe rra tle realizacji umowy, rozstrzygane będą ptzez Sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Realizatora.

16.Umowa dofinansowania wygasa wprzypadku śmierci beneficjenta pomocy oraz wskutek
wYPełnienia9rzęZ Realizatora i wnioskodawcę zobowiązańv,rynikających z umowy. Umowę zawięra
się na czas określony:

1) wPrzYPadku Modułu I Obszar B Zadania nr: I_ 4 - na pięl5 lat, licząc od początku roku
następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania;

2) wPrzYPadku Modułu I: Obszar A, Obszar C - Zadanie nr [, Zad,anie nr 3 i Zadante nr 5
- natrzY lata,Itcz,ąc od Początku roku następującego po roku zawaroia umowy dofinansowania;

3) w PrzYPadku Modułu I: Obszar B Zad,anie nr 5, obszar C _ Zadanię rt 2 i Zadanie nr 4
- do czasu uPływu okresu gwarancji udzielonej naprzedmtot/usługę wcześniej dofinansowaną;

4) w pozostałych przypadkach - zgodnie z decyzją Realizatora;
zkoniecznoŚcią rozliczęnia udzielonego dofinansowania (o ile dotyczy), wterminie wskazanym
pIzez Realizatora.

17. Umowa moŻebyc rozwtązanazazgodą stron, w przypadku wystąplienia okoliczności, niezależnych
od woli Stron, uniemożliwiających wykonanie umowy. W takim p-r:zypadku Realizator powiadamia
wnioskodawcę odrębnym pismem o rozliczeniu lub/i konieczności zwrotu przekaianej kwoty
dofinansowania.

18. W ramach programu nie mogą być dofinansowane:
. pożyczki i spłaty rat oraz odsetek;

. koszty poniesione naprzygotowanie wniosku;

. oPłatY związane zrealizacjąumowy zawartej pomiędzy Realizatoreln a wnioskodawcą;



. kosźynieudokumentowane.
18, Postanowienia dotYczące rcalizacji umowy i jej rozliczenia winny być uwzględnione wumowach

zańerunych pomiędzy wnioskod awcą aReahŻaiorem.
19. Wprzypadku podpisywania umowy przez:
. osoby reprezentujące beneficjenta pomocy;
. pełnomocników

informacja o tYm Powinna byÓ zawarta w treści umowy ze wskazaniem w szczególności: imienia inazwiska, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamośó oraz pełnionej fullkcji.
ZD,przy zawieraniu umowy z wnioskodawcą, który nie ma możliwości ńożeniapodpisu idokonuje

odcisku palca należy:
a) sPrawdziĆ, czY ńoŻone dotYchczas dokumenty (wniosek, załącznil<t, inne) były podpisane zapomocą odcisku palca;
b) przy odcisku palcawpisaó imię i nazwisko strony umowy.
21, Po dokonaniu czYnności, o których mowa w. ust. 2I, na egzemplarzu umowy pozostającym

u Realizator1 .składają swoje Podpisy pracownicy Realizatora,'* ot".rrości któryct beneficjent
PomocY PodPisał umowę - wraz z datą i pieczątką imienną przy adnotacji ,,uńowę zawartow obecnoŚci:", PrzY cZYm PrzY zawier*iu urno*y wymagana jest obecnosó"dwoch pracowników
Realizatora.

22,Realizator rczlicza Pod względem finansowym imerytorycznym przekazywane środki finansowePFRON, w ramach tego Procesu Realizaior dokonuje' weiyfikacji foimalnej i merytorycznej
dokumentów rozliczęniowych przedłożonyń przez wnioskoławców, z wyjątkiem dodatku napokrycie kosztów ksżałcenia w ramach Modułu iI.

23,W ramach Modułu II, osobY zotzęczonym lekkim stopniem niepełnosprawności mogą uzyskaó
Pomoc finansową wYłączńe wtedy, gdy spełniaj ą łącznie następującó warunki:

' uczestnicząc w Pilotazowym programie ,,Aktywny samotząd" lub w programie pn. ,,STUDENT II _ksŹałcenie ustawiczne osób niepełnosprawny"Ń' - posiadali ,nu"rny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności;

o W trakcie uczestnictwa wprogramie, o którym mowa w pkt 7, orzeczenie o1ekkim stopniuniePełnosPrawnoŚci uzYskały nie wcześniej niz po zaliczęńrl, pierwszego roku nauki,
a w PrzYPadku form ksźałcenia trwających jeden rok - pierwszego semestru nauki.

24,W sYtuacji, o której mowa w ust. 24, pomoc finansowa może byó ptzyznawana vlyłącznie do czasu
ukończenia Przez wnioskodawcę nauki w ramach tej formy ksztaicenia, w trakcie której nastąpiłazmiana stoPnia niePełnosprawności na lekki oraz na poziomie .v.qrzznaczonym dla stopnia
niePełnosPrawności wnioskodawcy, który uprawniał do uczeńictwa w programie.

25, W PrzYPadku, gdY beneficjent Pomocy w ramach Modułu II posiada czasowe orzeczenie
o niePełnosPrawnoŚci, którego ważność kończy się w trakcie trwania danego półrocza objętego
dofinansowaniem, zobowiązarly jest przedłozyó koie.lne orzeczenie o stopniriniepełnosprawności,
nie PÓŹniej ńZłączńe z dokumentarirczliczającymi dofinansowanieprzyznane na dane półrocze.

26, JeŻeli z tręŚci orzeczęnia, o którym mowa w ust. 26, będzie wynikać, iz beneficjent pomocy nie
sPełnia warunku uczestnictwa.w programie dotyczącego stopnia niepeinosprawno"ści (irzestał byó
osobą niePełnosPrawną w sensie prawnym lub posiada7rr""Źony teńi stopień niepełnosprawności,
ale nie sPełnia warunku wskazanego w ust. 24 pkt 2) wysokośó dofinansowania obniża się
ProPorcjonalnie do |iczbY dni, w których beneficjent pomocy nió spełniał tego warunku.

27.Przedłożenie odpisu skróconego
Informacje o śmierci beneficjenta
stanu cywilnego.

aktu zgonu potwierdza śmieró beneficjenta pomocy.
pomocy, Realizator możę potwierdzió także w urzędzie

§10
Zobowiązania

1 . Wnioskodawca j est zobowiązany do:



1 )wykorzystania środków dofi nansowania zgodn ie z ptzeznaczeniem,

2)umożliwienia PFRON i Realizatorowi przeprowa dzenia kontroli,
3)ptzekazywania nakażde wezwanie Realizatora lub PFRON
udzielonego wsparcia, odzwierciedlaj ącej stan faktyc zny oraz
uczestnictwem w programie,

 )niezwłoczne go zawi adomi enia
umowy np. o zmianie nazwiska,

informacj i doty czących efektów
innych informacji związanych z

Realizatora o wszelkich zmianach mających wpływ narealizację
adre su zamię szkania, utrac i e prz edmi otu do finans o wani a,

5)zwrotu Środków finansowych w przypadkach określonych w umowie dofinansowania (wskazanych
w tozdziale VI zasad programu),

6)dostarczenia do Realizatora:

a)w PrzyPadku wszystkich Wnioskodawców-pisemnej informacji, przygotowanej zgodnie z
wYtYcznYmi PFRON, w zakresie ewaluacji programu, odzwierciedlającej stan faktyczny w zakresie
efektów udzielonego dofinansowania, w tym w odniesieniu do celów programu,

b)w PrzYPadku Modułu I: Obszar A-Zadanie nr 1 i nr 4,}bszatB -Zadanie nr lotaz nr 3_5, obszarC Pisemnego potwierdzenia odbioru przedmiotu dofinansowania odpowiadającej
,^,Przed§tawionej fakturze VAT, w terminie do 30 dni od wydania przedmiotu dofinansowania pir"Ź

sprzedawcę/usługodawcę,

c)w Przypadku Modułu I: Obszar B-Zadanię nr 2 -pisemnego potwierdzenia ukończenia
szkolenia,

d)w przypadku Modułu I: Obszar A-Zadanie 2 i nr 3 -pisemnej informacji o wyniku szkolenia i
egzaminu/ów dotyczących prawa jazdy,

e)w przypadku Modułu I: Obszar D - pisemnego potwierdzenia pobytu dziecka w żłobku lub
przedszkolu w okresie obj ętym dofinansowaniem,

7)w PrzYPadku Modułu I: Obszar B-Zadante nt 1, nt 3 int 4, Obszar C-Zadania: nr 1 i nr S-umieszczeniana
zakuPionym przedmiocie dofinansowania, przekazanĄ ptzęz PFRON naklejki zawierającej informację o
dofinansowaniu zakupu ze środków PFRON fieżeli rozmtar przedmiotu dofinansowania to ńożfiwia).
8)w PrzyPadku Modułu I: Obszar AZadanie li nr 4 -dokonywanianawłasny kosż niezbędnych napraw i
konserwacji przedmiotu dofinansowania,

9)w przypadku Modułu I: Obszar A -Zadanie nt li Zadanie nr 4, Obszar B-Zadańe 1, nr 3 -5, Obszar C:
a)nieudostępniania, a takżę ńeprzekazywania przedmiotu dofinansowania w innej formie osobom trzecim,
w okresie obowiąywania umowy dofinansowania,

b)udostępniania przedmiotu dofinansowania w celu umozliwienia Rea]izatorowi lub PFRON jego oględzin,
c)wykorzystywania przedmiotu dofinansowaniazgodnie z jego przeznaczeniem.

Z.Sprzedń bądź konięczna zamtana przedmiotu dofinansowania w okresie obowiązywania umowy
dofinansowania wYmaga każdoruzowo zgody Realizatora. Ewentualna zarrianaprzedmiotu dofinansowania
odbYwa się bez zaangażowania dodatkolyych środków PFRON. Postanowienia umowy dofinansowania
majązastosowanie również do przedmiotu dofinansowania uzyskanego w wyniku zamiany.

3.Realizator rejestruje w formie elektronicznej dane w zakresie dotyczącym osób ubiegających się o
dofinansowanie w ramach programu, atakże stanu realizacji programu, zgodnie zrymaganiami PFRON.
4.W ramach rozliczenia środków finansowych PFRON, Realizator programu może wyrazió zgodę na
niedochodzenie od dłużnikanależności, której kwota wTazzodsetkami nie przekracza100 zł ( sto ńótych).

§11
Dane osobowe

1.Administratorem danych jest Realizatot programu oraz PFRON. Administrator zobowiązany jest
przestrzegaĆ zasad ptzetwarzania danych osobowych, zgodnie z tozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych



w Związku z Przętwatzarriem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchYlenia dYrektywy 95l46lWE ( Dz. IJru. UE L It9 z dnił ą- 
^uju" 

2016 r.) _ogólne
rozPotządzęnie o ochronie danYch -RODO,a także zgodnie zustawąo ochronie danych osobowJrch (Dz. U. z 20l8r. poz. 1000, z poźn. zm).
2,WYPełniając obowiązek informacyjny wynikająay z art. 13 RoDo, Realizator zobowiązarry jest
również do Poinformowania Wnioskodawc!, ze jęó dane osobo*. 

"ośtuną 
ptzekazane do pFRoN _

PFRON Przetwarza dane Wnioskodawców *..iu -onitorowania i kontroli prawidłowości realizacji
Programu PrZeZ Realizatora otaz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjny.t.

§12
Definicja pojęć

1.Ilekroć w niniejszych zasadach mowa jest o:
1) aktywności zawodowej - należy przęzto rozumieć:
a) zatrudnienie,lub
b) rejestracj ę w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub
c) rejestrację w urzędzie Pracy jaJ<o osoba poszukującapracy i nie pozostającaw zatrudnieniu,

okresY aktYwnoŚci zawodowej w ramach ww. -ogą ,ię ,.rr.ro*uć, jeślinastępują po sobie w okresie
nie dłuzszYm niż 30 dni, przy czym czas przeryvy,rió *ii."u się w o"kres aktyirvnósci;

1) dodatku na Pokrycie kosztów ksztalcenia - należy przezto rozumieó nió wym agającątozliczania
kwotę PrzęZnaczoną na wydatki wnioskodawcy związinez pobieraniem naukii l

2) dYsfunkcji narządu ruchu (w przypadku Obszaru A)^- naleĘ przez torozumieć dysfunkcję
stanowiącą Podstawę otzęczenia o znaaznym lub umiarkowanym stópniu niepełnosprawności (także
otzeczenia o niePełnosPrawności), w przypadku osób nieplłnosp.u*ry.h z dysiuŃcj ą narządu
ruchu, która nie jest PrzYczyną wydania orŻe:czenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekweĘą
ujętYch w otzęczeniu schorzeń (np.o charakterze neurologi."rry- - symbol orzóczęnia: 10_N lub
całoŚciowYch zablrzeń rozwojowych - symbol orzeczenia:-I2-C),wnióski mogą zostaópozytywnie
zwerYfikowane Pod względem formalnym pod waruŃiem, żeńrioskodawc ł dołą"ry do wniosku
zaŚwiadczenie lekarza sPecjalisty potwierdzaj ące, iżnastępstwem schorzeń, stanowiących podstawę
otzeczeniaj est dysfunkcj a nuządu ruchu;

3) dYsfunkcji narządu ruchu powodującej problemy w samodzielnym przemieszczaniu się (w
PrryPadku Obszaru C Zadanie 5) - należy przez to rozumieć sytuaóję, [i"ay stan zdrowiu orouy
niePełnosPrawnej oraz poziom dysfunkcji natządu ruchu wykluóza sńodzióhe poruszanie się i
Przemieszczanie się na zewnąttz; brak takiej 

. 
możliwośli powinien wynikaŁ z dysfunktji

charakteryzującej się znacznie obnizoną sprawnoŚcią ruchową w Żakresie końózyn dolnych; stan ten
moŻe wYnikaó ze schorzeń o różmej etiologii (m.in. amputacje, porużenia-mózgołe, choroby
neuromięŚniowe) i musi bYó Potwierdzony zaświadczenietn lelarza specjalisty, ńóry oceniając
zasadnoŚĆ wYPosżenia osoby niepełnosprawnej w przedmiot dofinansowania pońerdzi', iz:a) osoba niePełnosPrawna nie ma możliwości samodzielnego poruszania się i przemieszczania

się,

b) zakres i rodzaj ograniczeń ruchowych osoby ubiegającej się o pomoc, stanowi ą powłżne
utrudnienia w samodzielnym fuŃcj onowaniu osoby ńepeinosprawnej,

c) korzYstanie z Przedmiotu dofinansowania jest wskazane z punktu widzenia procesu
rehabilitacji (nie sPowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego proóesu),

d) korzYstanię zPrzedmiotu dofinansowania nie wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,
e) nie maPrzeciwwskazańmedycznych do korzystania zptzedmiofrr dofinansowania;
4a) dYsfunkcjach uniemożliwiających samodzielne poruszanie się za pomocą wózka

inwalidzkiego o napędzie ręcznym(w przypadku o-bszaru C Zadinie 1)^_należy przezto
rozumieó sYtuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oruz poziorn Óy.ru*.;i
naruądu ruchu wYkluc.za, samodzielne poruszanie się i przemiesr"rioi" przy pomocy
ręcznego wozka inwalidzkiego; brak takiej możliwości pówinien wynikaó z aysru*c;i
charakteryzującej się znaczńe obnizoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jedĘ
kończYnY dolnej i górnej; stan ten może wynikaó ze schorzeń o różnej etiologii im.in.amPutacje, Porńenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi ałe potńerdzony



zaŚwiadczeniem lekarskim; oceniając zasadnośó dofinansowania zakupu wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznymnależy braó pod u*ugę, 

"ry,a) korzYstanie z wozka o naPędzie elektrycznym jest wskazate z puŃtu widzenia procesu
rehabilitacj i (czY nie sPowoduje wstrzymanialub pogorszenia tego procesu),

b) korzYstanie zwózkao naPędzie elektrycznym wpłynie niekorzystnie na sprawnośó kończyn,
c) istnieją Przeciwwskazania do korzystania z wózka o napędzie elektrycznym (np. utratyprzytomności, epilepsj a),

d) zakres i rodzaj ogtaniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym fuŃcjonowaniu
osoby niepełno sprawnej ;

1) dYsfunkcji narządu słuchu (w prrypadku Obszaru AZadanie 4 orazObszaru B Zadanie. 4) - naleŻY PtzęZ to rozumieĆ dysfuŃcję nuządu słuchu stanowiącą powód wydania
orzeczenia 

,, o znacznlm lub umiarkowanym stopniu niepełnósprawności,
a w PtZYPadku, gdY otzeczenie jest wydane z innego powodu - ub}tek siuchu powyżej
70 decYbeli (db), stan ten musi być potwierdzon' ; odpowiednim dokumencie lub
zaświadczęniuwydanymptzezlekarzaspecjalistę;

2) dYsfunkcji narządu słuchu w_ stopniu wymagającym korąystania z usług tłumaczajęzyka migowego (w przypadku Óbsza",, A -Zadinie 
3) J nalęZy przez t rozumieó

dYsfunkcję naruądu słuchu stanowiącą powód wydania' orr""r"ńa o znacznym lub
umiarkowanYm stoPniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawra
komunikuje się z otoczeniem metodami wspomagaj ącymilaltemat}wnymi, a dla prawidłowejkomunikacji w trakcie kursui egzaminu na Prawo jazdy, zgodnie z oświadczeniem/ zapottzebowaniem wnioskodawcy,
niezbędne jest wsparcie w formie usługi tłvtrlaczamigowego;

3) dYsfunkcji narządu wzroku (w przypadku Obszaru B Zadanie 1) _ należy przęz
to rozumieĆ dYsfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania oruęczęnia o'znacznym stopniu
niepełnosprawności, atakżew przypadku: 

-

a) gdY dYsfunkcja naruądu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczęnia o znacznym stopniu
niePełnosPrawnoŚci, ale wnioskodawca prr"ńzy zńwińczenie lekarskie wystawi onę przezlekarza
okulistę Potwierdzaj ące, że osoba niepełnospra-wna, której dotyczy wniosek, ma ostrośó wzroku(w korekcji) w oku lepszym równą lub ponizej 0,05 i/lub 

^ir*ęŹ"nń 
pola widzenia do 20 stopni,b) osób niePełnosPrawnYch w wieku do iO roku zycia - gdy wnioskodawc a przedłoży zaświadczenie

lekarskie wYstawione Przez lękarza okulistę potwierdzaj ące, żeosoba niepełnosprawna, której
dotYczY wniosek, ma ostrośó wzroku (wkorekcji) w oku ĘrŹy-.o*n| lub-ponizej 0,1 iilub ma
zwężenie pola widzenia do 30 stopni,
PrzY cZYm osobY. niePełnosPrawne posiadające dysfunkcj e narząduwzroku wymienione w lit. a i lit.
b, są traktowane jak osoby niewidome;

8) dYsfunkcji narządu wzroku (w przypadku Obszaru B Zaćlanie 3) _ należy przez to rozumiećdYsfunkcję wzr9|u stanowiącą, powód wydania otzeczenia o umiarkowanym stopniu
niePełnosPrawnoŚci, a w PtZYPadku, gdy orziczenie jest wydane z innego po*od., _ także
dYsfuŃcję Powodującą obnizenie ostrośói wzroku 1w korekcji) w oku lepszym poniżej 0,1 (lub 0,1)illub zwęŻenie Pola widzenia do 30 stopni, potwieidzoną zaswiadczeniern lekarskim wystawionym
pr zez lękar za okuli stę ;

9) dYsfunkcji obu końcryn górnych (w przypadku Obszaru B Zadanie 1) _ nale ży przez
to rozumieĆ stan Potwierdzony zaŚwiadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obukończYn górnYch - co najmniej w obrębie przedramienia, atakże aysru*clę charakteryzującą sięznacznie obnizoną sprawnością ruchową wzakresie obu kończyn"górnyctr w stopniu łiacznię
utrudniającYm korzystanie ze standardowego sprzętu elektronióznóo, wynikająci zę schorzęń
o różnej etiologii (m.in. porużeniamózgowe, choróby-neuromięśniowe)i 

' J !-'--'

lo)eksPercie Państwowego X'unduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w przypadku
Obszaru C Zadanie 3 i 4) - należy przez to roŻumieć specjaiistę wojewódzkiego zdziedziny
rehabilitacji medYcznej lub ortopedii i traumatologii albo innego specjalistę w tyct dziedzinach,
wskazanego Przez jednego zwymienionych spócjalistóq ktŹry'prówadzi naterenie danego



wojewódżwa dfugotrwałą opiekę protetyczną nad osobami po amputacjach kończyn; wyboru
ekspertów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje Państwowy
Fundusz Rehńilitacji Osób Niepełnosprawnych; ekspertem nie może byó osobą która aktualnie oraz
w ciągu ostatnich 3lat, była przedstawicielem prawnym lub handlowyffi, człoŃiem organów
nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem protezowni (zat<łńu ortopedycznego);
eksPertom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

- 
przysłu§uje

wYnagrodzenie zawydanie opinii do wniosku zakwalifikowanego do dofinansowania, w zakresie: 
-

a) stabilności procęsu chorobowego wnioskodawcy,
b) rokowan co do zdolności wnioskodawcy do ptacy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
oraz o ile dotyczy:
c) celowości zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy) i

zwiększenia kwoty dofi nansowania;
l0a)ekspercie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych(w prrypadku

Obszaru C Zadanie 1) -na|eĘ ptzezto rozumiećIekaruaspecjalistę z dziedziny rehabilitacji
medycznej lub ortopedii i traumatologii albo innego lekarza specjalistę w dziedzinie
związanej z przedmiotem dofinansowania; funkcję eksperta Pństwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zleca właściwy terytorialnie Oddziń Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; ekspertem nie może byó osoba, któia
aktualnie oraz wciągu ostatnich 31at, była przedstawicielem prawnym lub handlowym,
członkiem organów nadzorczychbądź zarządzających lub pracownikiem firm(y), oferujących
sPtzedaż towaródusług będących przedmiotem wniosku ani nie jest i nie był w żaden iwty
sposób powipany zzarządemtych firm poptzeznp.: zńryl<t gospodarcze, rodzinne, osobowe
Ę.; w przypadku braku możliwości zlęcęnia na terenie działańa Oddziału funkcji eksperta
Pństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zlecenie na zaopatrzenie w
wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwietdzonę
Przez Narodowy Fundusz Zdrowia, możę byó traktowane jak pozytywna opinia eksperta
PFRON w zakresie rokowania uzyskania przęzpotencjalnego beneficjenta zdolności do pracy
albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie;

10b) ePUAP -należy przezto rozumieó Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
ll)gospodarstwie domowym wnioskodawcy - należy przez to rozumieć, wzależności odstanu

faktycznego:
a) wspólne gospodarstwo - gdy wnioskodawca ma wspólny budZet domowy z innymi osobami,

wchodzącymi w skład jego rodziny,
1ub

b) samodzielne gospodarstwo - gdy wnioskodawca mieszka oraz utrzymĄe się samodzielnie i może
udokumentowń, że z własnych dochodów lub przy wsparciu właściwych instytucji, ponosi wszelkie
opłaty ztego tytułu,
ptzy czw wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów ani nie
korzysta ze wsparcia właściwych instytucji, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego
rodzicówl opiekunów;

l2)informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestrulpółrocza objętego dofinansowaniem -
należy przez to rozumieć kńdą udokumentowaną informację potwierdzaj ącą, że student pobierał
naukę w semestrze objętym dofinansowaniem (np. wpis na kolejny semesĘ w tym warunkowy,
informacja o dopuszczeniu do sesji egzaminacyjnej, potwierdzenie zdania egzaminu w takcie sesji
egzarrinacyjnej, np. w formie oceny itp.); źródłem informacji moze byó np. indeks, wydruk z USOS
potwierdzonyprzezuczelnię/szkołę,zaświadczęnie:uczelnilszkoĘĘ.);

l3)Karcie Dużej Rodziny - należy przez to rozumieó dokument identyfikuj ący cńonka rodziny
wielodzietnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.IJ. z2017 t.
poz. 1832, z późn. zm.) lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca objęty jest
dziaŁaniarti/ulgami adresowanymi do rodzin wielodzietnych, ujętymi w ramy programów, które pod
różnymi nazwallri fuŃcjonują w Polsce, bąłż wprowadzonymi jako samodzielny instrument
nieobudowany pro gramem ;

l4)kolegium - nalezy ptzez to rozumieć kolegium dzińĄące zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016



r. Prawo oświatowe (Dz. U. z2018 r. poz.996, zpóźn. złn.);

l5)kosztach kursu i egzaminów (w prrypadku Obszaru A Zadanie 2 i Zadanie 3) _ tależy przęz
to rozumieó kosźY związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem
egzarinu, w tym także wszelkie opłaty zńmi związane oraz jazdy doszkalające; 

^

16)kosztach utrzYmania sprawnoŚci technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego (obszar B) _
nńeżY Przez to rozumieó koszty zńązane z uttzymani"m- rp.a*rrości teńiinej sprzętu
elektronicznego zakupionego w ramach rcalizacji programu, w tym koszt zakupu dodatkowych
elementów, służących rozbudowie posiadanego sprzętu lub dodatkowego wyposazenia lub
oProgramowania (w celu osiągnięcia minimalnych wymogów technicznych lub dokonania
koniecznYch aktualizacji, niezbędnych do zachowania funkcjonainości sprzętu lub oprogramowania),
atakże kosź niezbędnych nąraw, przeglądów czy konserwacji;

l7)miejscu zamieszkania - należy przezto rozumieó, zgodnie zftormąkodeksu cywilnego (art. 25 KC)
miejscowoŚÓ, w której wnioskodawcaprzebywazzamiarem stałego pobytu, będąca oŚrodki.. życia
codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany zyciowe (cechy ośrodka
osobistYch i majątkowych interesów); o miejscu zamieszfańa ,ri" łecyduje' jeĘnie fakt
PrzebYwania wokreŚlonym mieŚcie, ale również zamiat stałego pobytu i chęó-skoncerrtrowania
swoich interesów życiowych w danym miejscu; możmamieć tylko jednomiejsce zamieszkania;

l8)nauce w szkole rvyŻszej - należy ptzez to rozumieó naukę w następujących formach edukacji na
Poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego siopnia, jednolite studia
magisterskie, studia podyplomowe 1ń doktoranckie (trzeciego sioprria; prówadzóne ptzez szkoły
wYższe w systemie stacjonamym (dziennym) lub niestacjonamym (wieczorowym, zaocznym lib
eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Intemetu);

l8a)nauce (w PrzYPadku Obszaru C Zadanie 1) - należy ptzezto rozumieć naukę w ramach każdej z
form edukacjiprzeńdzianych w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Óś*iato*" (Dz.IJ. z
2019 r. Poz. 1148), atakże w szkole wyższej lub w ramach przewodu doktorskiego otwartego poza
studiami doktoranckimi;

12)oPłacie za naukę (czesne) - należy przęz to rozumieó opłatę pobieraną zanaŃę w szkole
Policealnej lub wyższej w okresie objętym umową dofinansowania; opłata zanarłkę (Ózesne) nie
obejmuje innych opłat ztytułu usług edŃacyjnych (przykładowo: opłati zwłązanej z powtaxzaniem
określonych zajęó z powodu niezadowalających wyników *rrauci, zazajęcia,ri.ÓU3ęt. planem
studiów, zaiwrc niż filologia studia realizowane w języku obcym) ani innych opłat przówidŻianych
PrzePisami prawa powszechnie obowiązującego (przykładowo zawydanie: legiiymĘi studenckiej ijej duPlikatu, dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego oópisu dyplomu
w tłumaczeniu na język obcy, itp.), które to koszty mogą być pokrywane ptzezbenefiójentu pÓ*o.y
ze Środków dofinansowaniaprzyznanego w formie dodatku na poĘcie kósźów kształóenia;-

I3)oPrryrządowaniu elektrycznym do wózka ręcznego (w prrypadku Obszaru C Zadanie 5) -
należy Ptzęz to rozumieó przystawne elementy'osprzęt (napęd elektryczny wraz zwyposźeniem,takżę dodatkowym) możliwe do zamontowania
w standardowym wózku inwalidzkim (ręcznym), gwarantujące maksymalne odciązenie przy jeżdzie,
Pchaniu lub hamowaniu wózkaotakże na nierównychnawieruchniach, nviększające moU]tnóse osoby
niepełnosprawnej i umożliwiające samodzielne przemieszczanie się;

l4)oPrzyrządowaniu samochodu (w przypadku Obszaru A Zadanf,e l) - należy ptzęz to rozumieć
dostosowane do indywidualnych potrzeb zwtązanych z todzĄem niepełnosprawności adresata
Programu wządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub równieżv,ryposażenie samochodu,
które umożIiwia użytkowanie samochodu ptzez osobę niepełnosprawną z-dysfunkcją ruchu lub
Przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego; do
mobilnych przedmiotów można zaliczyó przykładowo: specjalny fotel pasazera, w t}m fotelik
dziecięcy, podnośnik lub najazdlpodjazdlrarnpę podjazdową do wózka inwalidzkiego, dodatkowe
pasy do mocowania wózkainwalidzkiego Ę.;

|S)oPrzyrządowaniu samochodu (w przypadku Obszaru A Zadanie 4) - nateĘ ptzez to rozumieć
dostosowane do indywidualnych potrzeb zńryanych zrodzajemniepełnosprawności wnioskodawcy
wyPosżenie/technologie, sprzęty i utządzenia, montowane fabrycznie lub dodatkowo w
samochodzie, atakże inne np. mobilne sprzęty iurządzenia (atakże technologie i oprogramowanie),



które umożIiwiają użytkowanie samochodll. przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją słuchu, w
tym wspomagĄące poprawną komunikację z osobą niesłyszącą (komunikator, tablet ze specjalnym
oprogramowaniem), sygnalizatory i aplikacj e, zwyŁączeniem aparatów słuchowych;

16)osobie głuchoniewidomej - należy przez to rozumieć osobę niepełnospramą, która na skutek
równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duze trudności w wymianie
informacji otazw komunikowaniu się, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie
lub zaświadczeniu lekarskim;

l7)osobie poszkodowanej w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych - należy przez
to rozumieó:

a) osobę zamieszkuj ącą na terenie gminy umieszczonej w wykazie określonym w rczpotządzeniu
Prezesa Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 2 ustawy zdnia 11 sierpnia 2001 r. o
szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych
w wyniku działania żywiołu (Dz.U.z2018t. poz. 1345), wobec której (lub wobec człoŃa jej
gospodarstwa domowego) podjęta została decyzja o pruyznaniu zasiłku celowego w związku
z wystąpienięm zdatzęnia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które
poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym
wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z20I8 r. poz.1508, z późn. zm.), atakże,

b) osobę, którą dotknęło inne zdaruenie losowe, skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie
domowym (np. poża4hładzież, zalanie), udokumentowane/potwierdzone ptzęz właściwą jednostkę
(np. jednostkę pomocy społecznej, strńpożamą, Policję);

25) osobie zależnej (w prrypadku Obszaru D) - należy przęz to rozumieć dziecko będące pod opieką
wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego
opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania
przedszkolnego, oddzińu przedszkolnego w szkole);

26) posiadaczu samochodu (w prrypadku Obszaru A) (w rozumieniu programu) - należy przez to
rozumieć jego właściciela lub współwłaściciela; w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych
zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca (opiekun prawny lub
przedstawiciel ustawowy); w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłączńe
sprzętu/lxządzeh mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu
może byó udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, uĘczenia, dzierżawy
ffi,);

27)poziomie jakości protez końcryny górnej -należy przezto rozumieć:
a) poziom I - prosta proteza o funkcji głównie kosmetycznej ewentualnie z najprostszymi elementami

mechanicznego ustawiania pozycji łokcia i nadgarstka; do wykonania w ramach limitu NFZ; nie
ptzywraca nawet podstawowych funkcji utraconej ręki,

b) poziom II - proteza z prostymi elementami mechanicznymi oraz standardowym
zawieszeniem na kikucie; w zasadzię mozliwa do wykonania w ramach NFZ zniewielką
dopŁatą; nię uniezalężnia pacjenta od otoczenia w stopniu wystarczającym dla podjęcia
aktywności zawodowej,

c) poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym
zawięszęniem kikuta (także zv,rykorzystaniem technologii silikonowej) orazbardzo dobrym
wykończeniem kosmetycznym; unięzalężnia pacjenta od otoczenia w stopniu
umozliwiaj ącym podj ęcie aktywno ści zawodowej,

d) poziom IV - ptoteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowanę
bioelektrycznę i mechanicznę - trw. hybrydowa);protezaw części bioelektrycznej sterowana
impulsami zzachowanych grup mięśniowych; w zrracznym stopniu pozwala na
uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana ptzez pacjentów,
w szczególności z powodu znacznej wagi;

28) poziomie jakości protez kończyny dolnej - należy ptzez to rozumieć:



a) Poziom I - ptoteza wykonana w ramach limitu NFZ; posiada najprostsze elementy mechaniczne; nie
daj e możliwości lokomocyj nych dla codziennego fuŃcj onowania pacjenta,

b) poziom II - poziom podstawowy umożliwiający w miarę sprawne poruszanie się pacjenta; proteza
taka jednak nie daje rzeczywistych możliwości intensywnego, bezpiecznego jej użytkowania
potrzebnego do codziennej aktywności zawodowej,

c) poziom III - poziom bardzo dobry; ptoteza taka wykonana na nowoczęsnych elemęntach
(stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca batdzo dobre zawieszenie w leju, takżę
na elementach silikonowych; w tej grupie ptotez pacjent moze otrzymać zaopatrzenie
zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność
zawodową,

d) poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, takżę z ęlementami sterowanymi
cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraznaj|zejszymi elementami nośnymi; umozliwiają w
niektórych ptzypadkach takżę aktywność sportową i rekreacyjną pacj entów;

Z9)póNroczu/semestrze - na|eży ptzęz to rozumieć okres, na który może zostać ptzyznana pomoc
finansowa na pokrycie kosźów nauki, obejmujący zajęciadydaktyczne i sesję egzarninacyjną;

30) prawie jazdy - należy przez to rozumieó dokument łvydany przez odpowiednie organy pństwowe,
potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów mechanicznych, z
wyłączeniem kategorii:A, A1, A2 i AM; warunkiem uzyskania ptawa jazdy jest w myśl art. 11 ust. 1

ustawy o kieĄących pojazdami m.in. uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazń do
kierowania poj azdem określonej kategorii;

3Oa)Profilu Zaufanym należy przez to rozumieó sposób uwierzytelniania wnioskodawcy/
użytkownika dostępny na ePUAP;

31) protezie końcryny, w której zastosowano nowoczesne rorwiązania techniczne (Obszar C
Zadanie nr 3 i nr 4) - należy przęz to rozumieó protezęlprotezy kończyny górnej i/lub dotnej na III lub
IV poziomie jakości protez;

3Z)przeciętnym miesięcznym dochodzie wnioskodawcy - należy ptzez to rozumieó dochód
w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy,
o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. L]. z20I8
t. poz.2220, zpóźn. zm.), obliczorly za kwartał poprzedzający kwartał, w którym ńożono wniosek;
dochody zróżnychźródeł sumują się; wprzypadku działalności rolniczej - dochód ten oblicza się
na podstawie wysokości przeciętnego dochodu zpracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z
I ha ptzeliczeniowego w 2017 r. (Obwieszczenię Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
2l vłrzęśnia2018 r. - M.P. 2018, poz.91l), wedfug wzoru: [(3.399 złxlicńa hektarów)/l2]lliczba
osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy;

33) przerwie w nauce (w prrypadku modułu II) -na|eży ptzęz to rozumieć przerwę w kontynuowaniu
nauki, w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów naŃi, np. urlop dziekański, urlop
zdrowotny;

34) skuterze o napędzie elektrycznym - na|eĘ przęz to rozumieó czterokołowy lub trzykołowy
skuter/pojazd o napędzie elektrycznym, także składany/kompaktowy, pełniący funkcję wózka
inwalidzkiego przęznaczonego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo do poruszania się; skuter
wyposażony jest m.in. w oddzielną, nastawną kolumnę kierownicy;

35) spowolnienie toku studiów/nauki należy przez to rozumieó indywidualną organizację
studiódnauki lub indywidualny tok studiódnauki, ptzyjęty na podstawie decyzji uczelnilszkoły,
umożliwiający wydłużenie okresu trwania studiódnauki (np. jeden semestr w ciągu roku
akademickiego/szkolnego). O ile decyzja o spowolnieniu toku studiódnauki nie jest decyzją
o powtarzaniu roku, wnioskodawcamoże korzystaó z pomocy w module |Inazasadach ogólnych;

36) sprzęcie elektronicznym lub jego elemencie lub oprogramowaniu (w prrypadku Obszaru B
Zadanie 1 i 3) - należy przez to rozumieó komputer (stacjonarny lub mobilny) orazllub
współpracujące znim lrządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie
skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzei brajlowskich);
głównym kryterium vznania kwalifikowalności danego kosźu są indywidualne i specyficzne dla



|anego rodzaju dYsfunkcji - potrzeby zvviryane zrchabilitacją zawodową i społec zną potencjalnego
beneficjenta;

37) sPrzęcie elektronicznym lub jego elemencie lub oprogramowaniu (w prrypadku Obszaru B

i lxządzenia lub ich elementy, a także dedykowane oprogramowanie, umożliwiają.. og.*i. zanieskutków dysfunkcji nuządu słuchu, w tym przede wszystkiń iprzętyi utządzenia mobilne (np. laptop, tńlet, smartfon); głównym kryterium uznaniakwalifikowalności
danego kosźu są indYwidualne i specyficzne pótrzeby ,iiąr^" zrehabilitacją zawodową
i sPołeczną Potencjalnego beneficjenta, w tym potrzóba komunikowania się;

38)studiach w PrzYsPieszonym trybie - należy ptzeztorozumieć indywidualną organizację studiów
lub indYwidualnY tok studióq przyjęty na podstawie decyzji ,ucielni, umoztińa3ący'skrócenie
okresu trwania studiów, przy czym program studiów * pr"yŚpi.szonym trńie (np. tri-semestry w
ciągu roku akademickiego) musi być zgodny z obowiąująóy-i stanóardami kształcenia dla danego
kierunku studiów i zgodny z obowiązlljącym planem ogóln}m studiów;

39) szkole Policealnej - należy przez to rozumieó publiczną lub niepubliczną szkołę policealną,
dzińającą zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r., poz. 996, z późn. zm.);

40) szkole łvYŻszej - należy przęz to rozumieó publiczną lub niepubliczną uczelnię, w tym szkołę
doktorską, działającą zgodnie z ustawą z dńa 20 lipca 2018 r_ prawo o szkolniciwie ,i,.yzszym i
nauce (Dz.U. z2078L Poz.1668, zpóźn.zm.) lub uczelnię zagtaniczną, atakże szkołi wyższą
ivłYŻsze seminarium duchowne prowadzone przez Kościół katoticki lub inne kościoły 

"izńiąń
wyznaniowe;

4l)urządzeniach brajlowskich - należy przez to rozumieó elektroniczne urządzenia, zdolne tworzyó
wYPukłą formę informacji wyjściowej,możIiwądo odczytantaprzy pomocy zmysłu dotyku;

4})wózkaręcznYm z olrzyrządowaniem elektrycznym - należy ptzezto rozumieć wózek inwalidzki,w tYm aktYwnY, wYPosażony w przystawne elementy/osprzęt (napęd elektryczny wraz z
wYPosaŻeniem, także dodatkowym), zwiększające mobiinośó oróby niepeinosprawnej i
umożliwiaj ące samodzielne przemieszczanie się ;

42a)wózku inwalidzkim o napędzie elektrycznym - należy ptzęz to rozumieć wózęk
inwalidzki wYPosużony w napęd elekĘczny i akumul atory, przęznaczorly do
Przemieszczania się głównie wewnątrz, ale takżę na zewnątrz pomleszczeń, ńu, z
WYPoSaZęniem, takŻę dodatkowym; wózek poprawia lub utrzymuje wydolność osoby
niePełnosPrawnej ruchowo w zakręsię mobilności lżytecznej w czynnościach codziennych i
samoobsłudze, a takżę uczęstniczęnia społecznego (w szczególności uczestniczęnia w
edukacj i, wykonyw ania pracy zarobkowej )

3 2) rvy ma galnych zob ow iązaniach - należy pr zez to rozumieć :

a) w odniesieniu do zobońązań o charakterze cywilnoprawnym _ wszystkie bezsporne zobowi ązania,których termin Płatności dla dłużnikaminął,a które nle zosiały ani przedawnionó ani u*o.rorró,
b) w odniesieniu do zobowiryań publicznoprawnych, wynikających z decyzji administracyjnych

wydawanych na podstawie przepisów k.p.a. - zobowiryania:
- wYnikaj ąaę Z decyĄi ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem dnia, w

którYm decyĄa stała się ostateczna - wprzypadku decyzji, wktóryóh nie wskazano terminu
płatności,

- wYnikaj ące Z decYzji ośtatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem terminu
PłatnoŚci ozrraczonego w decyzji- w przypadku decyzj i z oznaczonym terminem płańsci,

- wYnikaj ące z decyĄi nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności;
44) zatrudnieniu - należy przez to rozumieó:
a) stosunek PracY na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże

nie krótszy niż 3 miesiące,
b) stosunek PracY na Podstawie powołania, wyboruo mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę,

jeżeli na Podstawie przepisów szczególnych pracownik został po*oł*y nu 
"ri, 

określóny;'okres



ten nie możę byó krótszy niż 3 miesiące,
dzińńność rclniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym

rolników (Dz. U. z20l7 r. poz.2336, zpóźn. zm.),
dzińalnoŚÓ gospodarczą w rozrrmieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.

U . z 2018 t. poz. 646, z późn. zm.)
zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż lmiesięcy

(okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),
stuż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i

instytucjach rynku ptacy (Dz.IJ. z20I8 r. poz. 1265, zpóźn. zm.),
okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumowaó, jeśli następują po sobie w
okresie nie dłuższym niż30 dni,ptzy czymczasprzerry nie wlicza się w okres zatrudńenia;

4l)zdarzeniach losowych - należy ptzez to rozumieć potwierdzone ptzęz właściwe jednostki
zdatzenia, nieprzewidziane i niezawinione przez wnioskodawcę/ podopiecznego wnioskodawcy,
które były.nie do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytĄ staranności, skutkujące ltratą,
zńszczeniem lub uszkodzeniem przedmiotu dofinansowania wstopniu uniemożliwiającym
uzytkowanie i naprawę;

46)zgodzie lekarza specjalisty na lżytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka
ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym (w przypadku Obszaru C zadanie 5) -
należy przęz to rozumieć pozytywną opinię lekarza w zakresie wskazanym w pkt 4lit. a-e.

§11
Zasady §prawowania kontroli nad wykorrystaniem środków X'unduszu plzekazanych na

dofinansowanie zadań, o których mowa w niniejszym Zasadach

Realizator i PFRON mają prawo kontoli wykorzystania przedmtotu dofinansowania oraz ptawidłowości,

rzetelnoŚci i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach, stanowiących podstawę

rozliczenia dofinansowania. Kontrola możę byó prowadzoua w cńym okresie na który została zawarta

umowa, na podstawie której środki PFRON zostały przyznane, ptzekazane beneficjentom pomocy i
rozliczone.

§12
Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem podpisania uchwały ',(,arząduPowiatu Nyskiego

c)

d)

e)

f)



Zńącznik do uchwały Nr.hI I.QP. l {.9
ZaruąduPowiatu w Nysio z dnia . . ,X. .".#,/ 3. r,

SKALA PUNKTOWA (OCENA MERYTORYCZNA)
dla wniosków złożonych w ramach programu

orAktywny samorządo' w 2019 r. w ramach Modułu I

A.

1 .sToPIEŃ NrnpnrNosPRA\ilNoŚcr :

l)znaczny (lub inne orzęczenie równoważne)
2)umiarkowany (lub innę orzęczenie równo w az4e)
3)lekki (ub inne orzeczęnte równoważne

^2.RODZAJ SCHORZENIA:
1) Osoby z dysfunkcj ą 4 kofrczyn lub brakiem obu kończyn górnych lub niewidome - 6 pkt,
2) Osoby z dysfunkcją obu nóg i jednej ręki lub z dysfunkcją obu rąk i jednej nogi lub

Ze znaczrLym niedowładem obu kończyn górnych, osoby niedowidzące, osoby z dysfunkcj ąnarządusłuchu - 3 pktn
3) Inna dysfunkcjanarząduruchu - 1 pkt
4) Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, osoby głuchoniewidome - 6 pkt,

3.WYSTĘPOWANIE NIEPEŁNOSPRA\ryIIOŚCI SPRZĘZONEJ (więcej niz jedna przyczyna
niepełnosprawności w orzeczeniu, kilka schorzeń ograniczających samodzielnośó - inne niż wymienione w
pkt2):

1) tak
2) nie

4.AKTUALNIE REALIZOWANY ETAP KSZTAŁCENIA:
1) osoby realizujące przewód doktorski - 12 pkt
2) osobastudiująca - 10 pkt
3) osoby rozpoczynające i kontynuujące naŃę w szkole ponadgimnazjalnej _ 5 pkt

5.AKTYWNOŚC ZA\iloDowA wNIoSKoDA\ilCY:
1) osoba zatrudniona - 40 pkt
2) osoba aktywna zawodowo, jednocześnie podnoszącakwalifikacje zawodowe lub dzińającanarzecz

środowiska osób niepełnosprawnych albo aktywnie poszukującapracy - 30 pkt

6.ŻYw|oŁ LUB INNE ZDARZENIE LoSoWE - w 2018 lub 2019 roku Wnioskodawca zostaŁ
poszkodowany w wyniku dzińaniażywiołu lub innych zdarzeń losowych

1) tak

7. MIEJCE ZANIIE,SZKANIA:
l)wieś/ miasto do 5 tys. mieszkńców
2)miasto pow. 5 tys. mieszkańców

8.DOTYCHCZASOWE KORZYSTANIE ZE
dofinansowania obj ętego wnioskiem:

1) nie
2) tak

- 6pkt
- 3pkt
- lpkt

- 10 pkt

-2pkt
-1pkt

ŚnOuroW PFIłON na zakup przedmiotu

-3 pkt
- 2pkt

-4 pkt
-0pk



9. ZAMIESZKIWANIE WRAZ Z WNIOSKODA\ilCĄ INNEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRA\ryNEJ:
a)w przypadku j ednej osoby
b)w przypadku więcej ńż jednaosoba

-1pkt
-2pkt

fi .sZCZEcÓr,Nn UTRDNIENIA W}[IosKoDA\ilCY
l)tak - 2 pkt
2)nie - 0 pkt

1I.UZASADNIENIE WNIOSKU -w odniesieniu do posiadanych zasobów:
1) uzasadnienie wskazujące, indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfuŃcji pottzeby

związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta - 2 pkt
2) uzasadńenie nie wskazujące indywidualnych i specyficznych dla danego rcdzajudysfunkcji potrzeb

związanychz rehabilitacj ązawodowąi społeczną potencjalnego beneficjenta - 0 pkt

1 2. KOMPLETNOŚC I ZŁOŻONEGO WNIO SKU
1) kompletny w dniu przyjęcia- 2 pkt
2) wniosek niekompletny w dniu przyjęcia - 0 pkt

^ 
1 3.MIESIĘCZNY DOCHÓD NA CZŁONKA RODZINY - obliczony w rozumieniu przepisów o
świadczeniach rodzinnych :

A)w przypadku osoby samotnie gospodarującej :

3) od1600,01 iwięcej -lpkt
B)w przypadku osoby prow adzącej wspólne gospodarstwo domowe :

1) do 764,00 zł
2) od764,0l ń do 1600,00

1) do 764,00 ń
2) od 600,01 ń do I300,00
3) od 1 300,01 i więcej

-3pkt
-2pkt

-3pkt
-2pkt
-1pkt

W 2019 r. wyznaaza się minimalny próg punktowy umoźliwiający u,dzielenie dofinansowania wynosi
nie mniej niż 40 pkt.

udzielenie dofinansowania wnioskodawcom, których wnioski uz1l5ftu1, ocęnę ponizej ustalonego
minimalnego progu puŃtowego, uzależnione będzie od możliwości v,ynikających z ostatecznej puli
or zekazanych środków PFRON.



1. sTopIEŃ Nrrpnł,No spRA\ryNoścr :
1) znaczny (lub inne orzęczenierównoważne)
2^) umiarkowany (lub inne otzeczenierównońazne)
3) orzeczęnie o niepełnosprawności

2,ZAKRE S NIEPEŁNOSPRA\ryNO ś Cr PODoPIE CZNEGo WNIo sKoDA\ilCy:1) OsobY z dYsfuŃcj ą4kończynbub brakiem obu kończyn górnych lub niewidome - 6 pkt2) osobY z dYsfuŃcją obu nóg i j.dn:J ręki_ lub dr;flrŁń 
"d" 

;ąkllednej nogi lub ze znacznymniedowładem obu kończYn górnycĘ osoby nńwidąÓ., orofiv-J'ayrrunłcją nuządu słuchu-3 pkt

-6pkt
-3pkt
-6pkt

i) !"t dysfunkcja narząduruchu - 1 pkt,
4) OsobY Poruszające się na wózku inwłia*im, osoby głuchoniewidome

3'WYSTĘPOWANIE NIEPEŁNOSPRA\ryNOśCI §PRZĘZONEJ (więcej niz jedna ptzyczynaniePełnosPrawnoŚci w otzeczeniu, kilka,.ho.r"R o graniczających sarnodzietnose _ inne niż wymienione w__ pkt. 1):

l)tak - 5 pkt
2)nie - 0 pkt

-6pkt

4.AKTUALNIE REALIZOWANY ETAP KSZTAŁCENIA:
1) podopieczny pobiera naukę w szkole ponadgimn Ątanei
]) nodonieczny pobiera naukę w gimnazjum J-

3) podopieczny pobiera naukę w Śzkole podstawowej

s.ZYwIoŁ LUB INNE ZDARZENIE LosowE - w 2018 lub 2019 roku
WnioskodawcazostałPoszkodowany w wyniku dzińaniażywiołu ń innycr, zdarzeń losowychl)tak - 10 pkt

6.MIEJCE ZAMIESZKANIA OSOBY REALIZUJACEJ OBOWIĄZEK SZKOLNY:l.wieś/miasto do 5 tys. mieszkańców - 2 pkt.
2.miasto pow. 5 tys. mieszkańców - r prt.

'-7'DOTYCHCZASOWE KORZYSTANIE ZE SRODKóW PFRON na zakup przedmiotu objętegownioskiem (dotyczy Wnioskodawcy i jego podopiecznego):a)nie _ 5 pkt
b)tak _ 3 pkt

8'OSIAGNIĘCIA SZKOLNE: - OsobY wY&azując e szczególne osiągnięcia w nauce (średnia ocen powyżej4,00 lub udziń konkursach albo olimpiabach ,imiŃ"łr, *vro^iEniu,-*olorr,uriat) starające się lepiejprzygotowaó do dalszego ksźałceniapoprzezm.in. dodatkó*ą *utę ję"irr.o* obcycha)tak - 2 pkt
b)nie - 0 pkt

g.STRUKTURA GOSPODARSTWA
dziecko/podopiecznego

1) tak-3pkt
2) nie-0pkt

- 40 pkt
- 35 pkt
- 30 pkt

DOMOWEGO: - Wnioskodawca samotnie wychowuje

IO,ZAMIESZKIWANIE WRAZ z wNIosKoDA\ryCĄ INNEJ osoBY NIEPEŁNOSPRA\ilNEJ:a)wprzypadkujednejosoby - lpkt
b)w przypadku więcej niż jedna osoba - 2 pkt



II.UZASADNIENIE wNIosKU - w odniesieniu do posiadanych zasobów:1) uzasadnienie,lskazujące indywidualn. i .ńń-le dla danego rodzaju dysfunkcji potrzebyzwiryane zrchabilitacjązawodowąi społeczni póńcjalnego beneficjenta - 5 pkt2) uzasadnienie nie wskazujące inaywiOuaryńi;;;;yń.r"1,".ł, Oi1 ffio rodzaju dysfunkcji potrzebzwiązanYchzrehabilitacjązawodowąi,pół".rn{potenc.latnegobeneficjenta-0pkt

I2,MIESIĘCZNY DOCHÓD NA cZŁoNKA RODZINY - obliczony w rozumieniu przepisów oświadczeniach rodzinnych:
I)do764,00il 3pkt2)od764,0lńdo1600,00ń ZiXt
3)od 1600,0l_złiwięcej r prc
l 3 .SZCZEGOLNE UTRDNIENIA WNIO S róołwcY I PODOPIECZNEGOl)tak - 5 pkt
2)nie - 0pkt

W 2019 L Wznacza się minima.lnv nrós punktowy umożliwiający udzielenie dofinansowania dla
_.Wnioskodawców niepełnoletnich nie mniej-nŁ :Ś pn.

Udzielenie dofinansowania wnioskodawc9m, których wnioski uzyskały ocenę poniżej ustalonegominimalnego Progu PuŃtowego, vzależnione będzie oi mozliwości wynikających z ostatecznej pulipr zekazanych śro dków PFRON.


