Zarządzenie Nr 5/2019
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie
z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania/refundacji ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego
programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002
r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków
PFRON (Dz. U. z 2015, poz. 926), tekstu jednolitego pilotażowego programu „Aktywny
Samorząd” przyjętego Uchwałą nr 11/2018 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Osób
Niepełnosprawnych z dnia 10 grudnia 2018 r., Kierunków działań oraz warunków
brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
w 2019 r., stanowiących załącznik do uchwały nr 4/2019 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia
2019, pełnomocnictwa Nr 181/2012 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 14 sierpnia 2012
r., oraz § 11 ust. 2 pkt. 4 i § 18 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Koszalinie przyjętego Uchwałą Nr 34/15 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia
18 marca 2015 r., zmienionego uchwałą Nr 235/2016 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia
21 grudnia 2016 r., uchwałą nr 422/2018 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 14 sierpnia
2018 r. zarządzam, co następuje:
§1
1. Ustala się zasady przyznawania dofinansowania/refundacji ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku, stanowiące załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się obowiązujące wzory wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON
w ramach programu „Aktywny samorząd” stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
3. Ustala się skalę punktową stanowiącą kartę oceny merytorycznej wniosków
w zakresie Modułu I stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Ustala się harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
w 2019 r. stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Rehabilitacji Społecznej Osób
Niepełnosprawnych
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2019 Dyrektora PCPR w Koszalinie

Zasady przyznawania dofinansowania/refundacji ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego
programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.
Niniejszy dokument został opracowany na podstawie:
1) tekstu jednolitego pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” przyjętego
Uchwałą nr 11/2018 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Osób
Niepełnosprawnych z dnia 10 grudnia 2018 r.
2) „Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r., stanowiących
załącznik do uchwały nr 4/2019 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2019 r.
3) Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków
o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny
Samorząd”.
1. Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku dla
mieszkańców Powiatu koszalińskiego, jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie.
2. Terminy składania wniosków:
a) Moduł I – od 20 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
b) Moduł II dla roku akademickiego 2018/2019 – od 7 marca 2019 r. do 30 marca
2019 r.
c) Moduł II dla roku akademickiego 2019/2020 – od 2 września 2019 r.
do 10 października 2019 r.
3. Rozpatrywanie wniosku. Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami następuje weryfikacja
formalna wniosku w ramach, której bierze się pod uwagę następujące czynniki:
a) spełnienie przez wnioskodawcę/podopiecznego wnioskodawcy wszystkich
kryteriów, uprawniających do złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania,
wynikających z „Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących
realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 r.,
b) dotrzymanie terminu złożenia wniosku,
c) deklaracja posiadania środków na wniesienie udziału własnego (jeśli dotyczy),
d) zgodność zgłoszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadami
wskazanymi w programie „Aktywny Samorząd” oraz zgodność wniosku
i załączników z formularzami udostępnionymi przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Koszalinie,
e) kompletność i poprawność danych zawartych we wniosku i załącznikach,
złożenie wymaganych podpisów,
4. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku Realizator informuje wnioskodawcę
o
występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte
w wyznaczonym terminie. Nie usunięcie braków we wniosku przez wnioskodawcę
w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

5. Pracownik dokonujący formalnej weryfikacji nie może być zaangażowany w proces
przygotowywania umowy o dofinansowanie zawieranej do tego wniosku.
6. Ocena merytoryczna wniosku, dokonywana jest na karcie oceny merytorycznej wniosku,
która zawiera wagę punktową poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej,
z uwzględnieniem punktów preferencyjnych wskazanych przez PFRON.
7. Ocena merytoryczna przeprowadzona jest w celu wyłonienia wniosków, które mają
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 przeprowadzał punktowy system oceny, w Karcie merytorycznej oceny
wniosku, uwzględniając kryteria wynikające z diagnoz dotyczących mieszkańców
powiatu.
8. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w trakcie oceny merytorycznej
wniosku wynosi 100 punktów.
9. W 2019 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są
zatrudnione - punkty preferencyjne nie mogą stanowić mniej niż 40 % maksymalnej liczby
punktów możliwych do zdobycia w ramach oceny merytorycznej wniosku oraz wnioski
dotyczące osób niepełnosprawnych, które w 2018 lub w 2019 roku zostały
poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych - suma punktów
preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 10% maksymalnej liczby punktów
możliwych do zdobycia w ramach oceny merytorycznej wniosku.
10. W 2019 roku minimalny próg pozwalający na przyznanie dofinansowania wynosi
35 punktów.
11. Wnioskodawcy, którzy otrzymają mniej niż 35 punktów w ocenie merytorycznej wniosku
mogą uzyskać dofinansowanie w przypadku, gdy zostaną niewykorzystane środki
finansowe przeznaczone na ten cel.
12. Wnioski w ramach modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej.
13. O przyznaniu lub odmowie dofinansowania Wnioskodawca zostanie poinformowany
w formie pisemnej.
14. W przypadku pozytywnej decyzji oraz potwierdzenia przez wnioskodawcę (lub jego
podopiecznego) spełniania warunków uczestnictwa określonych w programie, następuje
zawarcie umowy o dofinansowanie.
15. Na podstawie ust. 9 Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących
realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. W Module I
ustala się, iż maksymalna kwota dofinansowania w tym refundacji 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 –2.100 zł,
- dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii –3.500 zł,
- dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza
miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z
zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800
zł,
- dla kosztów usług tłumacza migowego–500 zł,
c) w Zadaniu 4 – 4.000 zł;
2) Obszaru B:
a) w Zadaniu 1:
- dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie
15.000 zł,
- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

b) w Zadaniu 2:
- dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
- dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu –3.000 zł,
- dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł z możliwością zwiększenia
kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach,
c) w Zadaniu 3 – 6.000 zł,
d) w Zadaniu 4 – 2.500 zł,
e) w Zadaniu 5 – 1.500 zł;
3) Obszaru C:
a) w Zadaniu 2 – 3.500 zł,
b) w Zadaniu 3 dla protezy na III 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) – 20.000 zł,
- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł, z możliwością
zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie
wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności
do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
c) w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b,
d) 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 kosztów,
nie więcej niż 200 zł,
e) w Zadaniu 5 – 5.000 zł;
4) Obszaru D – 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą
zależną.
16. W Module II przyznana kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących
semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego– do 4.000
zł;
3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej,
aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)
- niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty
3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego
miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
17. Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w Module II w zakresie kosztów czesnego:
1) 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa
w ust. 10 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają
z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym
kierunku),
2) 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa
w ust. 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie
korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie
wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form
kształcenia
na poziomie
wyższym
(drugiego
i kolejnych
kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w Module II
zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego
dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
18. W przypadku, gdy wnioskodawca w Module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej
form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania
opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów
czesnego na kolejnym/ kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej
kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego
miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Wymagany udział własny w kosztach opłaty za naukę (czesne) na drugim i kolejnych
kierunkach wynosi co najmniej 50% kosztów opłaty z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 2.
19. Realizator przyjmuje zasadę zgodną z ust 13 Kierunków działań (...) a w pkt 1 ustala,
że dodatek z na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż
o 700 zł w przypadkach, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier
w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się. Każdy wniosek jest
rozpatrywany indywidualnie, biorąc pod uwagę kwotę wnioskowaną.
20. Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny
i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona poziomu
nauki oraz od jego postępów w nauce i wynosi:
1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji
na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok do 75%
wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form
edukacji na poziomie wyższym;
3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji
na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów
doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie
nauki.
21. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 16 i ust. 19 nie
przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię
w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie
(semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.
22. Z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy którzy po otrzymaniu
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.), w tym również w ramach programów zatwierdzonych
przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
naruszyli/naruszyły warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub
nienależyte wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy) i nie doprowadzili do
usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku.

