
Uchwała nr 14/2014 

Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 

z dnia 21 lutego 2014 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd”. 

 

 

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 3, w związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego tekst jednolity stanowi 

załącznik do uchwały nr 2/2013 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 17 stycznia 2013 r. 

uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 

 

W uchwale nr 15/2013 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie realizacji 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 do uchwały: 

a) w rozdziale I „Zasady ogólne” ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) wyliczania wysokości dofinansowania, przy czym w Module II 

obligatoryjne jest różnicowanie wysokości dofinansowania 

w zależności od wysokości czesnego, wprowadzenie innych sposobów 

różnicowania wysokości dofinansowania, zależy od decyzji 

Realizatora,”, 

b) w rozdziale II „Wniosek o dofinansowanie” ust. 4 pkt 5 otrzymuje 

brzmienie:  

„5) oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, 

w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,”,  

c) w rozdziale II „Wniosek o dofinansowanie”  ust. 4 pkt 6 otrzymuje 

brzmienie:  

„6) zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji 

adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, zawierające opis rodzaju 

schorzenia /niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej, której 

wniosek dotyczy, wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione 

nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku – Realizator 

może zwolnić z obowiązku złożenia zaświadczenia, gdy rodzaj 

schorzenia/niepełnosprawności ma charakter stały oraz został 

potwierdzony zaświadczeniem wystawionym w terminie 

wcześniejszym (lub w innym dokumencie),”, 
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d) w rozdziale III „Terminy przyjmowania wniosków” ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: 

„2. W ramach Modułu II Realizator przyjmuje w danym roku dwa cykle 

realizacji wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem 

formalnym, adekwatne do organizacji roku akademickiego/szkolnego, 

wyznaczając dwa terminy przyjmowania wniosków: do dnia 30 marca 

oraz do dnia 30 września.”, 

e) w rozdziale IV „Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków” ust. 6 

otrzymuje brzmienie:  

„6. Wnioski wnioskodawców będących pracownikami Realizatora, mogą 

być zrealizowane tylko w takim przypadku, gdy zgodność oceny 

formalnej oraz, o ile dotyczy - merytorycznej wniosku, z zasadami 

przyjętymi przez Realizatora, zostanie potwierdzona przez właściwy 

terytorialnie Oddział PFRON. Powyższy tryb dotyczy także innych 

sytuacji budzących wątpliwość co do bezstronności Realizatora. 

O konieczności zastosowania wskazanego trybu, rozstrzyga Oddział 

PFRON na podstawie zgłoszenia Realizatora.”,   

f) w rozdziale V „Decyzja o przyznaniu dofinansowania” dodaje się ust. 9 

w brzmieniu:  

„9. Wypłata kwoty dofinansowania, dotyczącej kosztów nauki pokrywanych 

w ramach I transzy środków finansowych PFRON przekazanych 

na realizację Modułu II, następuje nie później niż do dnia 31 maja 

każdego roku realizacji programu.”,    

g) w rozdziale VI „Umowa dofinansowania i jej rozliczenie” ust. 1 pkt 10 

otrzymuje brzmienie:  

„10) termin i sposób rozliczenia środków przekazanych wnioskodawcy (o ile 

dotyczy),”, 

h) w rozdziale VI „Umowa dofinansowania i jej rozliczenie” ust. 3 pkt 2 lit. a 

otrzymuje brzmienie:  

„a) w przypadku Modułu I: Obszar A - Zadanie nr 2, Obszar B - Zadanie 

nr 2, Obszar C - Zadania nr 2 - 4, Obszar D,”, 

i) w rozdziale VI „Umowa dofinansowania i jej rozliczenie” ust. 5 otrzymuje 

brzmienie:  

„5) Faktury VAT (lub inne dowody księgowe, a także potwierdzenie 

poniesienia kosztu w formie zaświadczenia wydanego np. przez 

uczelnię, szkołę, przedszkole lub żłobek, gdy wystawienie faktury VAT 

nie jest możliwe), przedłożone w celu rozliczenia dofinansowania, 

muszą być sprawdzone przez Realizatora pod względem  

merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz  opatrzone klauzulą: 

„opłacono ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd” w kwocie: .... - umowa nr:  ...”.”, 

j) w rozdziale VI „Umowa dofinansowania i jej rozliczenie” ust. 6 otrzymuje 

brzmienie:  

„6) W przypadku, gdy wnioskodawca przedłoży dokumenty, o których 

mowa w ust. 5  wystawione w języku innym niż język polski, w których 
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walutą rozliczeniową jest waluta inna niż polski złoty (PLN), 

zobowiązany jest do przedłożenia tłumaczenia tych dokumentów 

na język polski przez tłumacza przysięgłego (PFRON nie refunduje 

kosztów związanych z tłumaczeniem tych dokumentów). Płatność przez 

Realizatora kwoty dofinansowania może nastąpić wówczas według kursu 

sprzedaży danej waluty w Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 

dokonania płatności.”, 

k) w rozdziale VI „Umowa dofinansowania i jej rozliczenie” ust. 16 otrzymuje 

brzmienie:  

„16. Umowa dofinansowania wygasa w przypadku śmierci beneficjenta 

pomocy oraz wskutek wypełnienia przez Realizatora i wnioskodawcę 

zobowiązań wynikających z umowy. Umowę zawiera się na czas 

określony: 

1) w przypadku Modułu I: Obszar A, Obszar B, Obszar C – Zadanie 

nr 1 i Zadanie nr 3 – na trzy lata, licząc od początku roku 

następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania,  

2) w przypadku Modułu I: Obszar  C – Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4 – 

do czasu upływu okresu gwarancji udzielonej na przedmiot objęty 

dofinansowaniem,  

3) w pozostałych przypadkach – zgodnie z decyzją Realizatora,  

z koniecznością rozliczenia  udzielonego dofinansowania (o ile 

dotyczy), w terminie wskazanym przez Realizatora.”,  

l) w rozdziale VI „Umowa dofinansowania i jej rozliczenie” ust. 25 otrzymuje 

brzmienie:  

„25. W sytuacji, o której mowa w ust. 24, pomoc finansowa może być 

przyznawana wyłącznie do czasu ukończenia przez wnioskodawcę 

nauki w ramach tej formy kształcenia, w trakcie której nastąpiła zmiana 

stopnia niepełnosprawności na lekki oraz na poziomie wyznaczonym 

dla stopnia niepełnosprawności wnioskodawcy, który uprawniał 

do uczestnictwa w programie.”, 

m) w rozdziale VI „Umowa dofinansowania i jej rozliczenie” dodaje się ust. 28 

w brzmieniu:  

„28. W przypadku śmierci beneficjenta pomocy, niezbędne jest przedłożenie 

odpisu skróconego aktu zgonu.”, 

n) w rozdziale VIII „Zobowiązania” dodaje się ust. 8-10 w brzmieniu:  

„8. W ramach rozliczenia środków finansowych PFRON, Realizator 

programu może wyrazić zgodę na niedochodzenie należności, której 

kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł (sto złotych). 

9. Oddział PFRON powiadamia Realizatora o rozliczeniu środków 

finansowych PFRON przekazanych na realizację programu w danym 

roku, nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, 

w którym środki te zostały przekazane. 

10. W przypadku zwrotu przez beneficjenta pomocy części dofinansowania 

(kwoty niewykorzystanej lub niewłaściwie wykorzystanej), kwoty 
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przeznaczonej dla Realizatora na obsługę, promocję i ewaluację  

programu - nie pomniejsza się.”, 

o) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały;  

2) w załączniku nr 4 do uchwały: 

a) w § 2 ust. 10 otrzymuje brzmienie:  

„10. W ramach środków przekazanych przez PFRON na realizację 

wydatków bieżących, Realizator może dokonać przeniesienia środków 

finansowych z Modułu I do Modułu II (lub odwrotnie) – jednak nie 

wcześniej niż po przekazaniu przez PFRON drugiej transzy środków 

finansowych na realizację programu w danym roku, oraz jeśli: 

1) wszystkie wnioski pozytywnie zweryfikowane pod względem 

formalnym w ramach Modułu, z którego Realizator przenosi środki 

finansowe, zostały lub zostaną w danym roku zrealizowane poprzez 

wypłatę dofinansowania, 

2) Realizator zawiadomi PFRON o zamiarze przeniesienia środków 

pomiędzy modułami (pisemnie lub drogą elektroniczną na adres 

o którym mowa w § 11 ust. 2), a PFRON w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania tego zawiadomienia nie wniesie sprzeciwu wobec 

zgłoszonego zamiaru.”, 

b) w § 5 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) do dnia 31 stycznia roku następującego po zakończeniu danego roku 

realizacji programu - w zakresie całości środków przekazanych 

w danym roku, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7-9.”, 

c) w § 5 ust. 2, w pkt 3 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem 

i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:  

„4) w przypadku rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – sprawozdanie 

z przeprowadzonych kontroli wykorzystywania przedmiotu 

dofinansowania przez beneficjentów pomocy, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, w zakresie dotyczącym 

wniosków zrealizowanych w roku poprzedzającym rok złożenia  

sprawozdania.”, 

d) dodaje się załącznik nr 4 do umowy, w brzmieniu określonym w załączniku 

nr 2 do niniejszej uchwały, 

e) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Zwrot środków finansowych PFRON, o którym mowa w ust. 1, 

wraz z odsetkami bankowymi powstałymi na wydzielonym dla środków 

PFRON rachunku bankowym Realizatora, nastąpi na rachunek bankowy 

wskazany przez PFRON, w terminie do dnia 31 stycznia roku 

następującego po roku realizacji programu, którego dotyczy zwrot 

środków.”, 
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f) § 8 otrzymuje brzmienie:  

„§ 8 W sprawach nieuregulowanych w programie i przez PFRON 

w dokumentach obowiązujących w ramach realizacji programu, 

dotyczących trybu postępowania i zasad dofinansowania osób 

niepełnosprawnych, stosuje się odpowiednio przepisy określone 

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, 

które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 

roku, poz. 1190).”,  

g) w § 11 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) w przypadku PFRON, korespondencja będzie kierowana na adres: 

..............,6 a w przypadku drogi elektronicznej - na adres: 

..................................................”, 

h) w § 11 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) w przypadku Realizatora, korespondencja będzie kierowana na adres: 

.............., a w przypadku drogi elektronicznej - na adres: 

..................................................”. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


