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UCHWAŁA Nr l48l20l7
ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia

1,0

kwietnia201,7 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków PFRON w 2017 roku
w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt7, ust. 2 pkt 1 ustawy zdniaL7 sierpnia1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oruzzatradnianiu osób niepełnosprawnych (t.l.Dz.U. z2016r.,poz.2046
ze zm.), przepisów Rozporządzeńa Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dńa 25 czerwca 200ż
powiatu, które mogą być finansowane ze środków
roku w sprawie określenia rodzajów
Pństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r., poz. 926) oraz
§ 5 ust. 11 i ust. 12, § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 listopada2}}7 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z2007t Nr 230, poz.1694 ze
Zm.),

zńń

Zarząd Powiatu w składzie:
Przewodniczący
2. wicestarosta
a
J.
Członek Zarządu
1.

- Marek Boryczka
- Wojciech Kuryłło
-Krzysztof Olczyk

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady przyznawarlia dofinansowń ze środków PFRON w 2017 roku w zakresie
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, stanowiące zŃącznik do niniejszej uchwĄ.
§ 2. Wykonanie

Wschowie.
§ 3.

uchwĄ powierza

się Kierownikoń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

§"8
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Załącznik do Uchwały Nr 148/2017
Zarządu Powiatu Wschowskiego
z dnia 10 kwietnia 2017r.

Zasady udzielania dofinansowań ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r.
w zakresie rehabilitacji społecznej

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2046 ze zm.)

oraz

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w
sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2015r., poz.
926.)
●

O

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w
sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.)

dofinansowanie

ze

środków

finansowych

PFRON

mogą

ubiegać

się

osoby

niepełnosprawne posiadające aktualne:
● orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza
orzecznika ZUS, o którym mowa w art. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016r.,
poz. 2046 ze zm.) lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w
gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. (jeżeli

nie straciło

ważności) oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

1. Zasady udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

do

likwidacji

barier

w

komunikowaniu się i technicznych.
1) O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych ze środków
PFRON, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie
niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów
z otoczeniem mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami
wynikającymi z niepełnosprawności.
2) Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje
osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały
odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.
3) Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu i
technicznych, będą rozpatrywane przez komisję, powołaną przez Kierownika Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie. Z posiedzenia Komisji sporządzony jest protokół,
który będzie zawierał wykaz osób, wytypowanych do dofinansowania wraz z uzasadnieniem.
4) Z uwagi na ograniczone środki finansowe PFRON na realizację zadań w zakresie
likwidacji barier w komunikowaniu i technicznych, w pierwszej kolejności dofinansowywane
będą wnioski osób niepełnosprawnych, które nigdy nie otrzymały dofinansowania do w/w
zadania lub w okresie ostatnich 6 lat nie otrzymały dofinansowania na w/w zadanie.
5) Maksymalna kwota dofinansowania w 2017 roku w ramach likwidacji barier w
komunikowaniu i technicznych będzie wynosiła do 60% realizowanego zadania.
6) Podczas

rozpatrywania wniosków

o dofinansowanie do likwidacji

barier

w

komunikowaniu i technicznych powołana przez Kierownika PCPR komisja, może wskazać
propozycje, co do wysokości dofinansowania, w zakresie limitów maksymalnych
dofinansowań do poszczególnych grup wnioskowanych sprzętów.
7) Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed
przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków
PFRON.
8) Wnioski o dofinansowanie można składać w ciągu całego roku kalendarzowego w PCPR
we Wschowie.
9) Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przydzielonych na
realizację zadań za zakresu likwidacji barier w komunikowaniu i technicznych w 2017r.

10) Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu ograniczonych
środków finansowych PFRON przeznaczonych na likwidację barier w danym roku, może
wystąpić o dofinansowanie ponownie, z nowym wnioskiem, w roku następnym.
11) W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
Jeżeli zgon Wnioskodawcy nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie, powyższa
umowa wygasa z mocy prawa, a przyznane dofinansowanie nie podlega wypłacie.
12) Wysokość przyznanego dofinansowania, sposób jego wypłaty oraz zasady rozliczania
określa umowa.
13) Pozostałe uwarunkowania i

wymogi

określa

rozporządzenie Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu,
które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 r. poz. 926)

2. Bariery architektoniczne

1) O dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych mogą
ubiegać się osoby niepełnosprawne, posiadające trudności w poruszaniu się, jeżeli
likwidacja tych barier umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi im wykonywanie
podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
2) W związku z ograniczonymi środkami finansowymi PFRON na realizację zadań z
zakresu likwidacji barier architektonicznych, maksymalna wysokość dofinansowania w
2017r. do likwidacji barier architektonicznych będzie wynosiła do 7 000 zł brutto, jednak
nie więcej niż do 80 % kosztów przedsięwzięcia.
3) W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski osób niepełnosprawnych
o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, które uzyskały kolejno największą
liczbę punków według kryteriów i punktacji określonych w poniższej tabeli:
1. Stopień niepełnosprawności wnioskodawcy:
Lp.

Stopień niepełnosprawności

Punktacja

1

Znaczny

4

2

Umiarkowany

3

3

Lekki

1

2. Ograniczenia sprawności wnioskodawcy:
Lp.

Ograniczenia sprawności

Punktacja

1

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, leżące, protezowane
w zakresie kończyn górnych i dolnych, z niedowładem kończyn,
całkowicie niewidome

15

2

Osoby poruszające się przy pomocy innych przedmiotów
ortopedycznych niż wózek inwalidzki

10

3

Osoby posiadające dysfunkcje narządu ruchu, poruszające się bez
pomocy przedmiotów ortopedycznych

5

3. Sytuacja rodzinna wnioskodawcy:
Lp.

Sytuacja rodzinna

Punktacja

1

Osoby samotnie zamieszkujące lub z niepełnosprawnymi
członkami rodziny

3

2

Osoby zamieszkujące z pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi
członkami rodziny

2

3

Osoby zamieszkujące z pełnosprawnymi członkami rodziny

1

4) Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę sumę uzyskanych przez
wnioskodawcę punktów i tworzy się listę rankingową. Do dofinansowania przyjmuje się
wnioski z najwyższą liczbą punktów, do wyczerpania środków finansowych PFRON. W
sytuacji, gdy liczba punktów nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania, o
wyborze decyduje wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, w
ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których
dochód jest najniższy.
5) Wnioski wstępnie rozpatrzone pozytywnie zostaną zakwalifikowane do wizji lokalnej,
która przeprowadzana jest w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
6) Po wizji lokalnej wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorys, w którym
zostanie określony zakres prac do wykonania i ich koszt.

7) Po pozytywnym zweryfikowaniu przez PCPR kosztorysu i zaakceptowaniu zakresu
prac do wykonania oraz ich kosztu z wnioskodawcą zawierana jest umowa na
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.
8) Po wykonaniu prac będących przedmiotem umowy dokonywany jest odbiór
wykonanych prac w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
9) Po dokonaniu odbioru robót ogólnobudowlanych wnioskodawca dostarcza do PCPR
we Wschowie oryginał faktury wraz z dokumentem potwierdzającym wpłatę udziału
własnego.
10) Po pozytywnym zweryfikowaniu przez PCPR we Wschowie faktury w odniesieniu
do postanowień umowy następuje przekazanie dofinansowania w sposób i formie
określonej w umowie.
11) Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych
przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie
ze środków PFRON.
12) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
13) Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania środków PFRON na likwidację
barier architektonicznych w 2017r.
14) Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu
niewystarczającej wysokości środków PFRON przeznaczonych na likwidację barier
w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie ponownie, z nowym wnioskiem, w roku
następnym.
15) W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
Jeżeli zgon Wnioskodawcy nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie, powyższa
umowa wygasa z mocy prawa a przyznane dofinansowanie nie podlega wypłacie przez
PCPR (również w sytuacji, jeżeli została rozpoczęta realizacja zadania).

3. Zasady udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury i
rekreacji.
1) O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej jeżeli:

- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat
przed dniem złożenia wniosku,
- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych
warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na
sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków
PFRON.
2) Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do PCPR we Wschowie, w terminie do 30
listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
3 ) Z powodu ograniczonych środków PFRON wysokość dofinansowania organizacji
sportu, kultury, rekreacji i turystyki w 2017r. wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.
4) Wnioski w ramach tego zadania będą rozpatrywane przez komisję powołaną przez
Kierownika PCPR we Wschowie.

4. Zasady udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

do

uczestnictwa

osób

niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych w 2017 roku.
1) Wysokość dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach
rehabilitacyjnych uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności oraz dochodu. Ponadto
kwota dofinansowania wyliczana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni kwartał w następujący sposób:
• 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym
stopniem niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku do 16
roku życia i osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, uczącej się i
niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
• 27%

przeciętnego

wynagrodzenia

-

dla

osoby niepełnosprawnej

z

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
• 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim
stopniem niepełnosprawności,
• 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej i
osoby zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej
2) W przypadku przekroczenia dochodu:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej
„przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
wysokość dofinansowania jest pomniejszana o kwotę jego przekroczenia.
3) Z uwagi na ograniczone środki finansowe PFRON na realizację zadania dotyczącego
dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
wysokość dofinansowania, o którym mowa w pkt 1, będzie obniżona w 2017r. o 20% oraz
przyznawana wyłącznie:
-

dzieciom

niepełnosprawnym

do

16

roku

życia

posiadającym

orzeczenie

o

niepełnosprawności lub równoważne,
- osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności lub równoważne, które nie korzystały z dofinansowania do
turnusu rehabilitacyjnego w przeciągu ostatnich trzech lat,
4) Wnioski będą dofinansowywane według kolejności wpływu, do czasu wykorzystania
środków przeznaczonych na realizację w/w zadania.

5. Zasady udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.

1) O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do
potrzeb wynikających

z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w

rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we
wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia
wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej
„przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
W przypadku przekroczenia w/w dochodu, o którym mowa powyżej wniosek jest
rozpatrywany negatywnie.
2) O dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać
się również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z
rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia
wniosku oraz posiadają środki własne lub pozyskane z innych źródeł na sfinansowanie
przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu – jeden raz
w roku.
3) Wniosek o udzielenie dofinansowania należy złożyć w siedzibie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, na obowiązujących w PCPR drukach wraz z
kompletem wymaganych dokumentów.
4) Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym czasie.
5) Wniosek w imieniu Wnioskodawcy może złożyć przedstawiciel ustawowy, prawny
opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie.
6) Jeden Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek na przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze.
7) Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków
przewidzianych na ten cel.
8) W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
9)W przypadku wątpliwości, co do wysokości oświadczenia o dochodach, Kierownik PCPR
może zobowiązać Wnioskodawcę do udokumentowania dochodu. Nie wywiązanie się z
udokumentowania dochodu w określonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia.
10) Dofinansowanie nie przysługuje osobie, która nabyła sprzęt lub przedmiot ortopedyczny,
środek pomocniczy przed dniem uzyskania stosownego orzeczenia tj. przed dniem uznania
danej osoby za niepełnosprawną.
11) Dofinansowaniem ze środków PFRON objęte są wyłącznie przedmioty i środki
pomocnicze wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013r. w
sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych, wysokości udziału własnego
ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów
użytkowania a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie.

12) Wnioski nie zrealizowane w 2017r. z powodu braku środków PFRON nie przechodzą do
rozpatrzenia na rok 2018.
13) Do wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze należy dołączyć:
•

kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub inny równoważny
dokument potwierdzający niepełnosprawność,

•

fakturę z wyodrębnioną kwotą

opłacona przez Narodowy Fundusz

Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału
własnego

i całkowitą ceną przedmiotu ortopedycznego lub środka

pomocniczego lub inny dokument poświadczający zakup,
•

kopię

zrealizowanego

zlecenia

na

zaopatrzenie

w

przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność przez
świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
•

pełnomocnictwo lub postanowienie sądu (jeśli ustanowiono pełnomocnika lub
opiekuna prawnego),

14) Z uwagi na ograniczone środki

finansowe PFRON

w 2017r. dofinansowanie do

przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ustalane będzie w wysokości:
- do 70 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie
przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie
wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013r,. poz. 1565), jeżeli
taki udział jest wymagany.
- do 70 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego
osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa
niż ustalony limit.
- do 60 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego
osoby niepełnosprawnej w zakupie aparatów słuchowych, wkładek usznych, systemu fm,
jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
15) O dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby
niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

16) Wnioski dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego rozpatrywane są w związku z
indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej.
17) Wysokość przyznanego dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, sposób jego
wypłaty oraz zasady rozliczania określa umowa.
18) Z uwagi na ograniczone środki finansowe PFRON w 2017r. ustala się dofinansowanie
do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości do 60% jego wartości (zweryfikowanej
przez PCPR), nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego
wynagrodzenia.
Pozostałe warunki w zakresie przyznawania dofinansowań ze środków PFRON do
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, nie określone w niniejszych zasadach, znajdują
się w:
- Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 ze zm.),
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie
określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2015r., poz. 926.),
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie
turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).

