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Załącznik Nr 1 

Do Zarządzenia Nr 4 

z dnia 28.02.2018 r. 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Nowym Mieście Lubawskim. 

 

 

Zasady przyznawania dofinansowania w ramach pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd” w 2018 roku w powiecie nowomiejskim. 

 

 

§1 

Ogólne postanowienia programu 

 

1. Pilotażowy program „Aktywny samorząd” zwany dalej Programem realizowany jest 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,            

w zwane dalej „Realizatorem”. 

2. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 

przyznawane będzie zgodnie z : 

1)  zasadami programowymi pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, 

2) „Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 r. (załącznik do uchwały     

nr 5/2018 Zarządu PFRON z dnia 31 stycznia 2018 r.), zwane dalej „Kierunki 

działań”, 

3) „Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków              

o dofinansowanie  w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd” (załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2014 Zarządu PFRON z dnia            

21 lutego 2014 r.), 

4) „Zasadami przyznawania dofinansowania w ramach pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd” w 2018 r. w powiecie nowomiejskim. 

 

 

§ 2 

Termin , miejsce przyjmowania i rozpatrywania wniosków 

 
1. Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie            

w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3, 13-300 Nowe Miasto 

Lubawskie. 

2. O dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd” mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których miejscem 

zamieszkania jest teren powiatu nowomiejskiego. Przez miejsce zamieszkania 

rozumie się miejscowość, w której Wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego 

pobytu, będącą ośrodkiem życia codziennego Wnioskodawcy, w którym 
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skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych                                

i majątkowych interesów), o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt 

przebywania w określonym miejscu, ale również zamiar stałego pobytu i chęć 

skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu: można mieć tylko 

jedno miejsce zamieszkania. 

3. W ramach Modułu I wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym od dnia                 

3 kwietnia 2018 roku do dnia 30 sierpnia 2018 roku, z tym, że przyjmuje się              

w danym roku dwa cykle rozpatrywania wniosków pozytywnie zweryfikowanych 

pod względem formalnym i merytorycznym: 

 wnioski złożone od 03.04.2018 roku do dnia 30.06.2018 roku będą rozpatrywane 

w ramach I cyklu, 

 wnioski złożone od 01.07.2018 roku do 30.08.2018 roku będą rozpatrywane         

w ramach II cyklu. 

4. W ramach Modułu II przyjmuje się w danym roku dwa cykle realizacji wniosków 

pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym, adekwatnie do organizacji 

roku akademickiego/szkolnego: 

1)  w pierwszym cyklu wnioski przyjmowane będą w od dnia  01.03.2018 roku do dnia 

30.03.2018 roku (wnioski dotyczące roku akademickiego 2017/2018 – semestr letni), 

2)   w drugim cyklu wnioski przyjmowane będą od dnia 01.09.2018  roku do dnia 

10.10.2018 roku (wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019 – semestr 

zimowy). 

5. Przyjmuje się, że okres trwania półrocza/semestru objętego dofinansowaniem to : 

1) data rozpoczęcia półrocza/semestru – zgodna z wystawionym zaświadczeniem 

szkoły/uczelni, 

2) data zakończenia półrocza/semestru – zgodna z wystawionym zaświadczeniem 

szkoły/uczelni: 

 w przypadku zakończenia sesji egzaminacyjnej przed zakończeniem 

semestru/półrocza przyjmuje się datę zakończenia semestru/półrocza, 

 w przypadku zakończenia semestru przed zakończeniem sesji egzaminacyjnej 

przyjmuję się datę zakończenia sesji egzaminacyjnej, 

3) data zakończenia obowiązkowych praktyk. 

6. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora,                       

a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego. 

 

§ 3 

 Formularz wniosku 

 
1. Podstawą podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania jest wyłącznie wniosek wraz 

z załącznikami sporządzony przez Wnioskodawcę na formularzu aktualnym dla 

bieżącego naboru wniosków o dofinansowanie. Za kompletny uważa się wniosek 

zawierający wszystkie, wymagane dane wraz z załącznikami.  

2. Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje 

aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków Wnioskodawców 

zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych. W takim przypadku podstawą 

podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne           
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na dzień uzupełnienia wniosku. 

3. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie do Realizatora wszelkie 

zmiany dotyczące danych zawartych we wniosku. 

4. Ustala się wzory wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w powiecie nowomiejskim w 2018 

roku, załączniki do wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach 

realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz wykaz niezbędnych 

dokumentów, które muszą być złożone wraz z w wnioskiem o dofinansowanie w 

poszczególnych modułach, obszarach i zadaniach pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd”: 

1) załącznik nr 1 do niniejszych zasad stanowi wzór wniosku o dofinansowanie          

ze środków PFRON w ramach Modułu I (wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu) 

wraz z załącznikami, 

2) załącznik nr 2 do niniejszych zasad stanowi wzór wniosku o dofinansowanie          

ze środków PFRON w ramach Modułu I (wypełnia Wnioskodawca na rzecz 

podopiecznego) wraz z załącznikami, 

3) załącznik nr 3 do niniejszych zasad stanowi wykaz niezbędnych dokumentów, które 

muszą być złożone wraz z w wnioskiem o dofinansowanie w poszczególnych 

modułach, obszarach i zadaniach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 

 

§ 4 

 Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków 

 

MODUŁ I 

 
1. Wnioski złożone przez osoby niepełnosprawne w wyznaczonym terminie podlegają 

weryfikacji formalnej oraz merytorycznej. 

2. Ocena formalna wniosku będzie dokonywana w ciągu 21 dni od daty wpływu wniosku 

do Realizatora programu.  

3. Ocenie formalnej podlega: 

- spełnienie przez Wnioskodawcę/podopiecznego Wnioskodawcy wszystkich 

kryteriów uprawniających do złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania, o których 

mowa w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” oraz w dokumentach 

określonych przez PFRON związanych z realizacją programu, 

- dotrzymanie przez Wnioskodawcę terminu na złożenie wniosku, 

- zgodności zgłoszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadami 

wskazanymi w programie, 

- kompletność i poprawność danych zawartych we wniosku, zgodność wniosku oraz 

wymaganych załączników określonych przez Realizatora, 

- posiadanie środków na wniesienie udziału własnego (o ile dotyczy), 

- ocena, czy wniosek zawiera wszystkie wymagane podpisy, czy jest poprawnie 

wypełniony we wszystkich rubrykach. 

4. Jeżeli w trakcie dokonywania oceny formalnej wniosku pracownik zauważy 

uchybienia we wniosku, takie jak min.: niekompletny wniosek, niepoprawnie 

wypełniony, wypełniony na niewłaściwym formularzu, nie zawierający wszystkich 

wymaganych podpisów zobowiązany jest wezwać osobę niepełnosprawną w formie 

pisemnej do usunięcia braków formalnych we wniosku, wyznaczając tym samym      

14 dniowy termin (liczony w dniach kalendarzowych od dnia odebrania pisma w tej 

sprawie) na uzupełnienie wskazanych braków we wniosku. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach na pisemną prośbę Wnioskodawcy Realizator programu 
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może wyznaczyć osobie niepełnosprawnej dodatkowy termin na uzupełnienie braków 

formalnych we wniosku.  

5. Po usunięciu przez Wnioskodawcę wskazanych braków/uchybień we wniosku 

ponowna ocena formalna odbywać się będzie w ciągu 14 dni od daty 

uzupełnienia/korekty wniosku.  

6. Osoby niepełnosprawne, ubiegające się o dofinansowanie w ramach Modułu I Obszar 

B Zadanie 1, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności oraz zawarty           

w orzeczeniu symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O nie są zobowiązane           

do dostarczenia wraz z wnioskiem zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego 

dysfunkcję narządu wzroku określoną dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki 

brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”   

w 2018 roku ust. 31 pkt 4, a także nie wymagają dodatkowego badania przez eksperta 

– lekarza specjalistę w dziedzinie chorób oczu. 

7. W sytuacji, gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest podstawą wydania orzeczenia       

o znacznym stopniu niepełnosprawności, wówczas osoba niepełnosprawna 

zobowiązana jest do dostarczenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza okulistę, 

potwierdzającego dysfunkcję narządu wzroku. W takim przypadku wymagane jest 

również przeprowadzenie badania przez eksperta (lekarza okulistę), którego celem jest 

potwierdzenie, czy osoba niepełnosprawna spełnia warunki uczestnictwa w programie. 

8. W przypadku zaistnienia konieczności powołania eksperta wyznacza się dodatkowy 

30 – dniowy termin na ocenę formalną wniosku. O terminie badania przez eksperta 

Wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej. 

9. Jeżeli w trakcie oceny formalnej wniosku nasuwa się wątpliwość, co do możliwości 

pozytywnej weryfikacji pod względem spełniania warunków programu przez osobę 

niepełnosprawną, a do podjęcia decyzji wymagana jest opinia wydana przez eksperta 

– lekarza specjalisty o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności osoby 

niepełnosprawnej wniosek można skierować na dodatkowe badanie, którego celem 

będzie określenie, czy osoba niepełnosprawna spełnia warunki programu. 

10. Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia wniosków, 

które maja największe szanse na realizację celów programu i które zmieszczą             

się w limitach środków finansowych przekazanych przez PFRON na realizację 

programu. W związku z tym Realizator będzie stosował punktowy system oceny 

wniosków, wyznaczając minimalny próg punktowy umożliwiający bieżącą realizacje 

wniosków. 

11. Ocena merytoryczna wniosku dokonana będzie w ciągu 21 dni od daty przekazania 

wniosku do ww. oceny.  

Weryfikację merytoryczną wniosku przeprowadza się przy użyciu „Karty oceny 

merytorycznej wniosku” -  Karta oceny merytorycznej dla wydatków bieżących, 

inwestycyjnych (osoba dorosła), inwestycyjnych (podopieczny) stanowi załącznik nr 5 

do niniejszych zasad;  

12.  Ustala się skalę punktową do oceny merytorycznej, gdzie: 

1) maksymalna liczba punktów w ramach wydatków inwestycyjnych oraz 

bieżących wynosi 190 pkt., 

2) minimalna liczba punktów umożliwiających bieżącą realizację wniosków 

to: 

 60 pkt  w ramach wydatków inwestycyjnych, 

 60 pkt w ramach wydatków bieżących, 

 50 pkt w ramach wydatków inwestycyjnych – wniosek złożony           

na rzecz dziecka/podopiecznego. 
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     13. W 2018 r. preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które: 

 są zatrudnione – suma punktów preferencyjnych nie może stanowić 

mniej niż 40%; 

 w 2017 lub w 2018 roku zostały poszkodowane w wyniku działania 

żywiołu lub innych zdarzeń losowych – suma punktów preferencyjnych 

nie może stanowić mniej niż 10%.  

  14. Ocenione merytorycznie wnioski szeregowane będą na liście rankingowej, według 

kolejności wynikającej z uzyskanej oceny, odrębnie dla limitów  środków bieżących 

i inwestycyjnych. 

15. Wnioskodawcy, których wnioski w ramach Modułu I otrzymały pozytywną ocenę 

formalną i w wyniku oceny merytorycznej zostały umieszczone na liście 

rankingowej zostaną poinformowani pisemnie o zaszeregowaniu na liście 

rankingowej z uzyskana ilością punktów.  

16. W sytuacji, gdy w trakcie oceny merytorycznej, pracownik ustali, że Wnioskodawca 

nie spełnia kryteriów formalnych (a na etapie oceny formalnej uchybienia te nie 

zostały zidentyfikowane), wniosek zostanie przekazany do ponownej oceny 

formalnej, bez przeprowadzenia oceny merytorycznej. We wniosku pracownik 

zamieści adnotację o jego przekazaniu do ponownej oceny formalnej wraz z 

informacją, które braki spowodowały niemożliwość przeprowadzenia oceny 

merytorycznej. Ponowna ocena formalna odbywać się będzie w terminie 7 dni 

roboczych od daty przekazania wniosku do ponownej oceny formalnej. 

17. Jeżeli w ww. przypadku wniosek zostanie przekazany do ponownej oceny formalnej 

w wyniku której zostaną zidentyfikowane uchybienia bądź braki we wniosku 

Realizator wezwie Wnioskodawcę do uzupełnienia zaistniałych uchybień w terminie 

7 dni kalendarzowych od dnia odebrania wezwania. 

18. Ponowna ocena merytoryczna odbywać się będzie w terminie 7 dni od daty 

przekazania wniosku do ww. oceny. 

19. W przypadku osób, które są jednocześnie zatrudnione oraz zarejestrowane w PUP, 

jako osoby poszukujące pracy, punkty w ocenie merytorycznej przyznawane są za to 

kryterium, które przewiduje większa liczbę punktów. 

 

 

MODUŁ II 

   

    

1. Wnioski złożone przez osoby niepełnosprawne w wyznaczonym terminie podlegają  

weryfikacji wyłącznie weryfikacji formalnej. 

      2. Ocena formalna wniosku będzie dokonywana w ciągu 21 dni od daty wpływu wniosku 

do Realizatora programu.  

      3.  Ocenie formalnej podlega: 

- spełnienie przez Wnioskodawcę/podopiecznego Wnioskodawcy wszystkich 

kryteriów uprawniających do złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania,                 

o których mowa w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” oraz                          

w dokumentach określonych przez PFRON związanych z realizacją programu, 

- dotrzymanie przez Wnioskodawcę terminu na złożenie wniosku, 

- zgodności zgłoszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadami 

wskazanymi w programie, 

- kompletność i poprawność danych zawartych we wniosku, zgodność wniosku oraz 

wymaganych załączników określonych przez Realizatora, 

- posiadanie środków na wniesienie udziału własnego (o ile dotyczy), 
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- ocena, czy wniosek zawiera wszystkie wymagane podpisy, czy jest poprawnie 

wypełniony we wszystkich rubrykach. 

4. Jeżeli w trakcie dokonywania oceny formalnej wniosku pracownik zauważy uchybienia 

we wniosku, takie jak min.: niekompletny wniosek, niepoprawnie wypełniony, 

wypełniony na niewłaściwym formularzu, nie zawierający wszystkich wymaganych 

podpisów zobowiązany jest wezwać osobę niepełnosprawną w formie pisemnej do 

usunięcia braków formalnych we wniosku, wyznaczając tym samym 14 dniowy 

termin (liczony w dniach kalendarzowych od dnia odebrania pisma w tej sprawie) na 

uzupełnienie wskazanych braków we wniosku. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach na pisemną prośbę Wnioskodawcy Realizator programu może 

wyznaczyć osobie niepełnosprawnej dodatkowy termin na uzupełnienie braków 

formalnych we wniosku.  

 5. Po usunięciu przez Wnioskodawcę wskazanych braków/uchybień we wniosku 

ponowna ocena formalna odbywać się będzie w ciągu 14 dni od daty 

uzupełnienia/korekty wniosku.  

 6. Zgodnie z ust. 13 i 21 dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe 

obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku 

dodatek na pokrycie kosztów kształcenia określony w ust. 10 pkt 1 ww. dokumentu 

Realizator programu zwiększy o: 

a) 500 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki 

poza miejscem zamieszkania, 

b) 300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej 

Rodziny, 

c) 300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub 

więcej kierunkach studiów, 

d) 300 zł - w przypadku, gdy Wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2017 lub          

w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, 

e) 400 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, 

f) 200 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada orzeczenie o umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, 

g) 200 zł –  w przypadku, gdy Wnioskodawca porusza się przy pomocy wózka 

inwalidzkiego. 

     7. Osoba niepełnosprawna, która została poszkodowana w 2017 lub 2018 r. w wyniku 

działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych (wyjaśnienie pojęcia w dokumencie 

pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego 

programu „Aktywny samorząd” w 2018 r. ust. 31 pkt. 18), ubiegająca się                     

o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia z tego tytułu zobowiązana jest 

udokumentować/potwierdzić zaistniałe zdarzenie losowe, skutkujące startami 

materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie). Sytuacja taka 

powinna zostać udokumentowana/potwierdzona przez właściwą jednostkę                 

(np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję). 

  

POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

 

      21. Wniosek Wnioskodawcy, któremu odmówiono przyznania środków finansowych             

w wyniku uchybień ze strony Realizatora programu przy weryfikacji formalnej    

wniosku, podlega dalszemu rozpatrzeniu.  

      22. Prawidłowo zaadresowana korespondencja do Wnioskodawcy mimo dwukrotnego   

awizowania nie została odebrana, uznana jest za dostarczoną.  
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      23. Realizator programu na pisemną prośbę Wnioskodawcy ma prawo dwukrotnie 

przywrócić bądź przedłużyć Wnioskodawcy określony termin (np. termin złożenia 

wniosku lub dokumentów rozliczeniowych). Ewentualna kolejna prośba 

Wnioskodawcy o przywrócenie/przedłużenie terminu będzie rozpatrzona, jeśli 

Wnioskodawca udokumentuje, że uchybienie terminu nastąpiło z przyczyn od niego 

niezależnych (np. stan zdrowia, zdarzenia losowe). 

 

§ 5 

 Decyzja o przyznaniu dofinansowania 

 
1. Decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania wnioskowanej pomocy podejmuje 

Realizator, zgodnie z posiadanym zaświadczeniem i wiedzą oraz na podstawie zasad 

określonych w programie i dokumencie dotyczącym kierunków działań programu oraz 

warunków brzegowych obowiązujących Realizatora w danym roku. 

2. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest podstawą zawarcia umowy 

dofinansowania. 

3. Kwota dofinansowania przyjmowana jest w pełnych złotych, zaokrąglonych               

na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku przyznania dofinansowania realizacja dofinansowania następuje po 

podpisaniu umowy pomiędzy Realizatorem i Wnioskodawcą, na warunkach 

określonych w umowie. 

5. Wnioski będą realizowane zgodnie z możliwościami finansowymi Realizatora, 

począwszy od wniosków, które otrzymały najwyższą liczbę punktów w tabeli 

rankingowej. Pozostałe wnioski, dla których nie starczyło środków oraz te z oceną 

merytoryczną poniżej ustalonego progu minimalnego realizowane będą w ramach 

drugiej transzy środków PFRON przeznaczonych na realizację programu – w miarę 

dostępności otrzymanych środków, w kolejności według ustalonej listy rankingowej. 

6. Postanawia się, aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, których wnioski 

zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, Realizator ma prawo 

obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości 

kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty 

przeznaczonej na realizację programu. 

§ 6 

 Umowa dofinansowanie i jej rozliczenie 

 
1. Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest spełnianie przez Wnioskodawcę 

lub jego podopiecznego warunków uczestnictwa w programie, także w dniu 

podpisania umowy. 

2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów zakupu lub wykonania usług przed 

podpisaniem umowy z wyjątkiem: 

 Modułu I – Obszar A zad. 2, Obszar C zad. 2, Obszar C zad. 4, Obszar D, 

Moduł II. 

3. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania        

w przypadku Modułu I może dotyczyć wyłącznie kosztów poniesionych do 180 dni 

przed dniem złożenia wniosku. 

4. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania        

w przypadku Modułu II może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesne) dotyczących 

bieżącego roku szkolnego/akademickiego, niezależnie od daty poniesienia. Umowa 
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może być zawarta także po zakończeniu roku szkolnego/akademickiego, którego 

dotyczy wniosek. 

5. Postanowienia dotyczące realizacji umowy i jej rozliczania będą uwzględnione           

w umowach zawieranych pomiędzy Wnioskodawcą a Realizatorem. 

6. W przypadku, gdy beneficjent pomocy w ramach Modułu II posiada czasowe 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego ważność kończy się w trakcie 

trwania danego półrocza/semestru objętego dofinansowaniem, zobowiązany jest 

przedłożyć kolejne orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności nie później niż 14 dni      

od dnia odebrania tego orzeczenia.  

7. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie w ramach programu zobowiązana jest 

przedłożyć dowód osobisty tylko do wglądu.  

8. Jeżeli Wnioskodawca w Module II jest osobą bezrobotną zarejestrowaną                     

w Urzędzie Pracy przedkłada do wniosku stosowne zaświadczenie o statusie osoby 

bezrobotnej wystawione przez Powiatowy Urząd Pracy. 

          10.  W sytuacji, gdy do rozliczenia przyznanego dofinansowania/refundacji w ramach 

Modułu I Obszar A Zadanie nr 2 Wnioskodawca przedstawia koszty: 

1) dojazdu pociągiem – do rozliczenia dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany jest 

przedłożyć bilety kolejowe kl. II z uwzględnieniem przysługujących ulg 

Wnioskodawcy oraz harmonogram kursu i egzaminów na prawo jazdy, 

2) dojazdu samochodem prywatnym - do rozliczenia dofinansowania Wnioskodawca 

zobowiązany jest przedłożyć wystawione na Wnioskodawcę faktury VAT za zakup 

paliwa, harmonogram kursu i egzaminów na prawo jazdy oraz oświadczenie,             

w którym należy wskazać trasę przejazdu (od-do), liczbę kilometrów, zużycie 

paliwa/100 km. W przypadku braku faktur rozliczenie dofinansowania nastąpi             

na zasadach opisanych w pkt 3. 

3) dojazdu publicznymi lub prywatnymi środkami transportu innymi niż wymienione      

w pkt 1 i 2 – na podstawie zaświadczenia od przewoźnika o cenie biletu od miejsca 

zamieszkania do miejsca, w którym odbywa się kurs z uwzględnieniem 

przysługujących ulg wnioskodawcy oraz harmonogram kursu i egzaminów na prawo 

jazdy, 

4) zakwaterowania – do rozliczenia dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany jest 

przedłożyć umowę najmu wraz z potwierdzeniem opłat z tytułu najmu lub przedłożyć 

wystawione na Wnioskodawcę pomocy faktury VAT lub rachunki (jeżeli nie jest 

możliwe przedłożenie faktury VAT) za usługi w zakresie zakwaterowania, 

5) wyżywienia – do rozliczenia dofinansowania Wnioskodawca pomocy zobowiązany 

jest przedłożyć wystawione na Wnioskodawcę pomocy faktury VAT lub rachunki 

(jeżeli nie jest możliwe przedłożenie faktury VAT) za usługi w zakresie całodziennego 

wyżywienia. 

11. Wnioskodawca do rozliczenia przyznanego dofinansowania/ refundacji w ramach 

Modułu I Obszar D zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie potwierdzające pobyt 

dziecka w przedszkolu/żłobku w miesiącu objętym dofinansowaniem/refundacją. 

Zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka w żłobku/przedszkola stanowi 

załącznik umowy o dofinansowania. 

12. W przypadku Modułu I Obszar A zadanie 1. do wniosku należy dołączyć kserokopię 

dowodu rejestracyjnego pojazdu. 

13. Przyjmuje się, że datą uznania danej osoby za niepełnosprawną jest data wydania 

orzeczenia. 
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14. W przypadku Wnioskodawcy studiującego na więcej niż jednym kierunku studiów 

przyjmuje się, że dodatek na pokrycie kosztów kształcenia przysługuje do kierunku, 

który rozpoczął wcześniej. 

15. W przypadku, gdy Wnioskodawca w Module II jednocześnie pobiera naukę w ramach 

dwóch i więcej form kształcenia na poziome wyższym, kwota dofinansowania opłaty 

za naukę (czesne) może być zwiększona zgodnie z ust. 12 dokumentu pn. Kierunki 

(...), przy czym Wnioskodawca deklaruje na piśmie, do którego kierunku chce 

otrzymać 100% dofinansowania. Dofinansowanie powyżej kwoty 1500,00 zł jest 

możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu 

Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę. 

16. Umowę w przypadku Modułu I Obszar D oraz Modułu II zawiera się na czas ustalony 

przez Realizatora i określony w umowie. 

17. Rozliczenie umowy odbywa się na podstawie dostarczonych oryginałów faktur VAT 

lub innych dokumentów księgowych podpisanych przez beneficjenta pomocy.                 

W ramach Modułu II i Modułu I Obszar D możliwe jest rozliczenie w formie 

zaświadczenia wydanego przez uczelnię, szkołę, przedszkole, żłobek lub inną 

placówkę pod opieką, której znajduje się dziecko beneficjenta pomocy. 

18. Zwrot oryginałów faktur VAT następuje na pisemny wniosek beneficjenta pomocy. 

 

§ 7  

Kontrola 

 

1. Realizator i PFRON ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dofinansowania, 

prawidłowości i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach 

stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania a także umów            

o dofinansowanie. 

2. Kontrola dokonywana przez Realizatora programu może zostać przeprowadzona         

w ciągu trzech lat, liczonych od roku następującego po roku zawarcia umowy 

dofinansowania. 

§ 8  

Postanowienia końcowe 

 

1. Dopuszcza się wprowadzanie zmian do zasad weryfikacji wniosków                             

i podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania osobom   niepełnosprawnym     

w przypadku: 

 zmian dokonanych przez Zarząd PFRON, wyznaczających kierunki działań 

programu oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu           

w danym roku, 

 interpretacji zamieszonych na stronie PFRON, dotyczących realizacji 

programu „Aktywny samorząd”.  

2. Wszelkie kwestie nieuregulowane powyższymi zasadami rozpatrywane będą zgodnie 

z zasadami programowymi pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, Kierunkami 

działań oraz warunkami brzegowymi obowiązujących realizatorów pilotażowego 

programu „Aktywny samorząd” w 2018 r., Zasadami dotyczącymi wyboru, 

dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy   

i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań powiatu, 

które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych . 

 


