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Zarządzenie nr 12/2022 

kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

z dnia 14 marca 2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze rehabilitacji 

społecznej w 2022 roku” 

 

Na podstawie art. 35a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 

z późn. zm.), rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 926         

z późn. zm.) oraz § 12 pkt 8 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Śremie przyjętego uchwałą nr 62/417/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 24 

kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Śremie zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Wprowadzam do stosowania „Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze rehabilitacji 

społecznej w 2022 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 2. 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Agnieszce Kuźniak – zastępcy kierownika Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie. 

 

§ 3. 

 

Traci moc zarządzenie nr 11/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Śremie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków 

o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w obszarze rehabilitacji społecznej w 2021 roku” 

 

§ 4.  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 

 

                                                                                                   Kierownik  

                                                                 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie  

                                                                                            Karolina Gałuszka 
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Załącznik 

 do zarządzenia nr 12/2022 

Kierownika PCPR w Śremie 

z dnia 14 marca 2022 r. 

 

 

„Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze rehabilitacji społecznej w 2022 roku” 

 

I. Uregulowania prawne: 

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.),  

2. Rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie 

turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230, poz. 1694 z późn. zm.), 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu 

przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1605 z późn. zm.) 

 

II. Zasady ogólne 

 

1. W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej Funduszem biorą udział 

pracownicy Działu do Spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych                      

w składzie: 

1) Agnieszka Kuźniak – zastępca kierownika, 

2) Agnieszka Oleszak-Baczyńska – pracownik socjalny.   

Zadania osób rozpatrujących wnioski obejmują:  

1) ocenę złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz zasadność 

przyznania dofinansowania, 

2) przedstawienie oceny kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 

w Śremie, zwanego dalej Kierownikiem, w celu podjęcia ostatecznej decyzji                        

o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania. 
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2. W momencie powzięcia wątpliwości, co do prawidłowości informacji podanych przez 

wnioskodawcę, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, zwane dalej Centrum, 

może w każdej chwili zażądać dodatkowych dokumentów celem weryfikacji danych.  

3. Wnioski złożone w ramach zadania sport, kultura, rekreacja i turystyka osób 

niepełnosprawnych złożone do 30 listopada 2021 r. oraz wnioski w ramach pozostałych 

zadań złożone od stycznia 2022 roku rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia podjęcia 

uchwały Rady Powiatu w Śremie, w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku, 

pozostałe wnioski: w terminie 30 dni od dnia  złożenia kompletnego wniosku.  

4. Wnioski będą rozpatrywane aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na 

ten cel w 2022 roku.  

5. W przypadku niewykorzystania lub otrzymania dodatkowych środków Funduszu 

umożliwiających rozpatrzenie niezrealizowanych wniosków, Kierownik może podjąć 

decyzję o innych zasadach. 

6. W przypadku dysponowania przez Centrum dodatkowymi środkami Funduszu w 2022 r. 

wnioski, którym nie przyznano dofinansowania z powodu braku środków finansowych, 

mogą zostać ponownie rozpatrzone po dokonaniu aktualizacji danych zawartych we 

wniosku i jego załącznikach.  

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na indywidualną prośbę wnioskodawcy, 

Kierownik może podjąć decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu sprawy. 

8. Dofinansowanie w ramach realizowanych zadań nie może obejmować kosztów realizacji 

zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy             

o dofinansowanie ze środków Funduszu. Warunek ten nie dotyczy zadania na zaopatrzenie 

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

9. W ramach likwidacji barier wprowadza się zasadę przyznawania dofinansowania do 

jednego najbardziej niezbędnego przedmiotu w zakresie danej bariery. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, gdy zakup więcej niż jednego sprzętu lub adaptacji więcej niż 

jednego miejsca są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, 

kierownik może podjąć decyzję o dofinansowaniu dodatkowego przedmiotu wniosku.   

10. W przypadku śmierci wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie ze środków 

Funduszu: 

1) wniosek nie podlega rozpatrzeniu, a w przypadku przyznania dofinansowania ze 

środków Funduszu nie podlega wypłacie,  

2) zawarta umowa o dofinansowanie wygasa, nie podlega rozliczeniu i wypłacie 

przyznanej kwoty dofinansowania. 
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11. Centrum ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie objętym umową                                

o dofinansowanie w okresie trzech lat od daty przekazania środków finansowych. 

12. W przypadku osób ubiegających się o zakup sprzętu w zakresie likwidacji barier w 

komunikowaniu się lub technicznych , zaproponowane zostanie złożenie wniosku w ramach 

programu „Aktywny samorząd” pod warunkiem spełnienia przez te osoby warunków 

uczestnictwa w Programie. 

 

III. Zasady szczegółowe  

 

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych 

1) pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które 

posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo 

w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności, 

a w dalszej kolejności osoby które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego stopnia 

niepełnosprawności albo równoważne, 

2) przyznanie dofinansowania uzależnione jest od: 

a) posiadania ważnego orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności osób do 16 r. ż. albo 

orzeczenia równoważnego, 

b) stopnia i rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, 

c) oceny sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej i jej potrzeb w zakresie 

możliwości realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym 

funkcjonowaniu,  

d) faktu niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim, przy czym nie wyklucza 

to  uzyskania dofinansowanie w roku bieżącym,  

3) kolejność rozpatrywania wniosków odbywać się będzie według następujących 

kryteriów (na podstawie bazy danych prowadzonej przez Centrum): 

a) w pierwszej kolejności wnioski osób, które nie korzystały z dofinansowania do 

pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, 

b) następnie wnioski osób, które nie korzystały z dofinansowania w latach 2017-2021, 

c) następnie wnioski osób, które korzystały z dofinansowania ostatni raz w 2017 r. 

d) następnie wnioski osób, które korzystały z dofinansowania ostatni raz w 2018 r. 

e) następnie wnioski osób, które korzystały z dofinansowania ostatni raz w 2019 r. 
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f) następnie wnioski osób, które korzystały z dofinansowania ostatni raz w 2020 r. 

g) następnie wnioski osób, które korzystały z dofinansowania ostatni raz w 2021 r. 

4) wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym obniża się o 20% 

kwot dofinansowania obowiązujących w danym kwartale roku, 

5) w przypadku nieuzyskania dofinansowania, konsekwencje zarezerwowania miejsca na 

turnusie rehabilitacyjnym ponosi wyłącznie wnioskodawca.  

 

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

1) dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne                          

i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, 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 odpowiednio kwoty: 

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie 

domowym, 

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, 

2) dofinansowane ze środków Funduszu mogą być tylko przedmioty ortopedyczne                           

i środki pomocnicze, które zostały zatwierdzone i zrefundowane przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia, 

3) kwotę dofinansowania zgodnie z zasadami rachunkowości zaokrągla się do pełnych  

złotych, 

4) wnioskodawcy, którzy w 2021 r. otrzymali odpowiedź odmowną z powodu 

niewystarczających środków Funduszu, mogą ponownie ubiegać się o dofinansowanie           

w 2022 roku, składając nowy wniosek, 

5) ustala się priorytety w zakresie pierwszeństwa uzyskania dofinansowania zaopatrzenia            

w przedmioty ortopedyczne  i środki pomocnicze: 

a) dzieci i młodzież do 18 roku życia,  

b) osoby niepełnosprawne, które złożyły wnioski wraz z wymaganymi załącznikami                       

w 2021 roku i otrzymały odpowiedź odmowną z powodu niewystarczających 

środków finansowych, 

c) pozostałe osoby bez względu na stopień niepełnosprawności według kolejności 

wpływu kompletnych wniosków, do momentu wyczerpania limitu środków 

finansowych przeznaczonych na ten cel w 2022 roku, 

6)  wysokość dofinansowania obliczona zostaje według następujących zasad: 
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a) dla osób, których dochód przypadający na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 

600,00 zł oraz dla osób zamieszkujących samotnie osiągających dochód poniżej 

776,00 zł przysługuje dofinansowanie do wysokości określonej zgodnie                                 

z rozporządzeniem 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,  

b) dla osób osiągających dochód powyżej kwot wskazanych w pkt 1 dofinansowanie 

umniejsza się o 10%  

c) dla dorosłych osób w przypadku zakupu aparatu słuchowego dofinansowanie 

przysługuje w wysokości nieprzekraczającej 1.000,00 zł 

d) dla dorosłych osób w przypadku wkładki usznej dofinansowanie przysługuje                      

w wysokości nieprzekraczającej 50,00 zł 

e) dla osób których wysokość dofinansowania nie przekracza kwot wymienionych                         

w pkt c i d dofinansowanie wylicza się z uwzględnieniem punktów a – b, 

7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na indywidualną prośbę wnioskodawcy 

istnieje możliwość udzielenia większego dofinansowania zakupu przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych, jednak nie więcej niż: 

a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na 

podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, 

b) do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby 

niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest 

wyższa niż ustalony limit. 

 

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

1) o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą 

ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających                                            

z niepełnosprawności, jeżeli:  

a) 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 

odpowiednio kwoty: 

 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie 

domowym, 

 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, 
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b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu 

tego sprzętu, 

2) o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą 

ubiegać się osoby niepełnosprawne, które posiadają zaświadczenie od lekarza 

specjalisty, potwierdzające konieczność prowadzenia rehabilitacji w warunkach 

domowych przy użyciu określonego sprzętu. 

 

4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 

1) dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier architektonicznych mogą 

ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są 

właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo 

posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale 

zamieszkują, 

2) rozpatrzenie wniosku oraz wypłata dofinansowania poprzedzona będzie 

przeprowadzeniem wizji lokalnej miejsca, w którym występuje bariera - wizję dokonują 

pracownicy Centrum i/lub specjalista do spraw budowlanych, 

3) przyznanie dofinansowania uzależnione będzie od oceny wniosku dokonanej zgodnie                        

z kartą oceny wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych - ocena 

wniosków oparta jest na systemie punktowym, zgodnie z kartą oceny wniosku,  której 

wzór stanowi załącznik nr 1 do „Zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze 

rehabilitacji społecznej w 2022 roku”, 

4) w pierwszej kolejności dofinansowanie przyznawane będzie wnioskodawcom, których 

wnioski uzyskają największą liczbę punktów – w przypadku wnioskodawców, których 

wnioski uzyskały identyczną liczbę punktów, decyduje data wpływu kompletnego 

wniosku, 

5) do obowiązków wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii, kosztorysów, 

pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, pozwoleń na budowę,  

zapewnienia nadzoru inwestorskiego – w koniecznych przypadkach, a także pokrycie 

z własnych środków wymienionych kosztów, 

6) wnioskodawca obowiązany jest w zależności od rodzaju zadania powierzyć wykonanie 

budowy lub robót budowlanych wybranym przez siebie podmiotom z zastrzeżeniem 

udzielenia przez wykonawcę gwarancji na wykonywane prace oraz z zachowaniem 

terminu ich wykonania, określonego w umowie pomiędzy wnioskodawcą a Centrum - 

wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonawcy, 
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7) dofinansowaniem ze środków Funduszu likwidacji barier architektonicznych nie może 

być objęte dofinansowanie budynku nowo wybudowanego lub będącego w trakcie prac 

wykończeniowych, dofinansowaniu nie podlegają także prace o charakterze 

remontowo-wykończeniowym, które nie wpływają na poprawę funkcjonowania osoby 

niepełnosprawnej, lecz stanowią o podniesieniu estetyki pomieszczeń.  

 

5. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się 

1) dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier w komunikowaniu się mogą 

ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi 

z niepełnosprawności, a realizacja zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi 

osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub 

kontaktów z otoczeniem.  

2) ustala się, iż w zakresie dofinansowań do likwidacji barier w komunikowaniu się: 

a) wnioskodawcy lub osoby niepełnosprawne poniżej 18-tego roku życia powinni 

posiadać ograniczenia uniemożliwiające swobodne porozumiewanie się i/lub 

przekazywanie informacji, 

b) wnioskodawcy samotnie zamieszkujący, u których niepełnosprawność wynika                  

z dysfunkcji narządu ruchu, powinni posiadać ograniczenia związane z brakiem 

kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym (w szczególności wymienione 

okoliczności dotyczą osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim), 

c) rodzaj sprzętu, urządzenia winien uwzględniać przede wszystkim indywidualne 

potrzeby i możliwości osoby niepełnosprawnej oraz efekty powodujące 

sprawniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie. 

3) przyznanie dofinansowania uzależnione będzie od oceny wniosku dokonanej zgodnie                        

z kartą oceny wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się - ocena 

wniosków oparta jest na systemie punktowym, zgodnie z kartą oceny wniosku,  której 

wzór stanowi załącznik nr 2 do „Zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowania ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze 

rehabilitacji społecznej w 2022 roku”, 

4) w pierwszej kolejności dofinansowanie przyznane będzie wnioskodawcom, których 

wnioski uzyskają największą liczbę punktów - w przypadku wnioskodawców, których 

wnioski uzyskały identyczną liczbę punktów, decyduje data wpływu kompletnego 

wniosku. 
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6. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych  

1) dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier technicznych mogą ubiegać 

się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi 

z niepełnosprawności, a realizacja zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi 

osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub 

kontaktów z otoczeniem,  

2) rodzaj sprzętu, urządzenia, o którego dofinansowanie ubiega się wnioskodawca winien 

uwzględniać przede wszystkim indywidualne potrzeby i możliwości osoby 

niepełnosprawnej oraz efekty powodujące sprawniejsze funkcjonowanie                                          

w społeczeństwie, 

3) przyznanie dofinansowania uzależnione będzie od oceny wniosku dokonanej zgodnie                        

z kartą oceny wniosku o dofinansowanie likwidacji barier technicznych - cena 

wniosków oparta jest na systemie punktowym, zgodnie z kartą oceny wniosku,  której 

wzór stanowi załącznik nr 3 do „Zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowania ze 

środków Funduszu w obszarze rehabilitacji społecznej w 2022 roku”, 

4) w pierwszej kolejności dofinansowanie przyznane będzie wnioskodawcom, których 

wnioski uzyskają największą liczbę punktów - w przypadku wnioskodawców, których 

wnioski uzyskały identyczną liczbę punktów, decyduje data wpływu kompletnego 

wniosku. 

 

7. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki  

1) rozpatrywanie wniosków obejmuje: 

a) zapoznanie się z treścią wniosków, 

b) przyjęcie priorytetów w ocenie wniosków, 

c) podjęcie decyzji o wysokości dofinansowania, 

d) podjęcie decyzji o odmowie przyznania dofinansowania, 

e) sporządzenie protokołu z rozpatrzenia wniosków, 

2) rozpatrując wnioski bierze się pod uwagę:  

a) wysokość środków Funduszu przeznaczonych na realizację zadania w bieżącym 

roku,  

b) wcześniejsze korzystanie przez wnioskodawcę ze środków Funduszu na 

dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki lub inne cele 

ustawowe,  

c) rodzaj zadania,  

d) całkowity koszt zadania,  
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e) liczbę osób niepełnosprawnych, które skorzystają z dofinansowania w stosunku do 

liczby uczestników ogółem,  

f) liczbę dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, która skorzysta z dofinansowania,  

3) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca informowany jest                

o wysokości przyznanego dofinansowania i zobowiązuje się do poinformowania                       

o przyjęciu dofinansowania lub odmowie przyjęcia dofinansowania,  

4) w przypadku przyjęcia dofinansowania jeżeli zadanie ulegnie zmianie w zakresie: daty          

i i/lub miejsca realizacji zadania, liczby uczestników, w tym osób niepełnosprawnych 

oraz kalkulacji poszczególnych kosztów dopuszcza się możliwość złożenia korekty 

wraz z podaniem przyczyny dokonanej zmiany, 

5) szczegółowe zasady przekazywania, rozliczania i kontroli prawidłowości 

wykorzystanych dofinansowań określają indywidualne umowy zawarte                                                    

z wnioskodawcą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 11 z 13 
 

Załącznik nr 1 

do Zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków 

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

w  obszarze rehabilitacji społecznej w 2022 roku  

stanowiący załącznik do zarządzenia nr 12/2022 

kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie  

z dnia 14 marca 2022 r. 

 

Karta oceny wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 

 

Wniosek nr ………………….………………  

Imię i nazwisko wnioskodawcy ………………………………………….……………. 

Ocena formalna wniosku 

Warunki weryfikacji 

formalnej spełnione 

(zaznaczyć właściwe) 

uwagi 

Wnioskodawca spełnia wszystkie kryteria uprawniające do złożenia 

wniosku i uzyskania dofinansowania zgodnie z rozporządzeniem 

MPiPS w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 

finansowane ze środków PFRON 

 

□ TAK 

□  NIE 

 

Wniosek jest kompletny, zawiera wymagane załączniki, wypełniony 

poprawnie we wszystkich wymaganych rubrykach 

□ TAK 

□  NIE 

 

Ocena merytoryczna wniosku 
Liczba punktów 

możliwych do 

uzyskania 

Uzyskana 

liczba 

punktów 

Stopień ograniczenia sprawności w poruszaniu się:  

znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne oraz 

dziecko do 16 r. ż. 

15  

umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 10  

lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 5  

osoba niepełnosprawna korzysta z wózka inwalidzkiego, balkonika, kul, 

protez kończyn, osoba całkowicie niewidoma 

10  

występuje niepełnosprawność sprzężona 5  

Inne kryteria: 

wnioskodawca nie korzystał z dofinansowań w ramach bariery 5  

przedmiot dofinansowania likwiduje bariery i wpływa na poprawę 

funkcjonowania wnioskodawcy (na podstawie uzasadnienia wniosku, 

opinii lekarskiej oraz wizji lokalnej) 

0-5  

dodatkowe osoby niepełnosprawne w gospodarstwie wnioskodawcy 5  

wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe 10  

średni miesięczny dochód w gospodarstwie przypadający na jedna osobę 

poniżej 1.000,00 zł 

15  

średni miesięczny dochód w gospodarstwie przypadający na jedna osobę 

od 1.001,00 zł do 2.000,00 zł 

10  

średni miesięczny dochód w gospodarstwie przypadający na jedna osobę 

powyżej 2.001,00 zł 

5  

Razem uzyskane punkty  

 

 

 

……………………………….                                                ……………………………… 

Pieczątka i podpis pracownika                                                                   Pieczątka i podpis kierownika PCPR 

dokonującego oceny wniosku 
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Załącznik nr 2 

do Zasad rozpatrywania wniosków w zakresie dofinansowania ze środków 

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

 rehabilitacji społecznej w 2022 roku  

stanowiący załącznik do zarządzenia nr 12/2022  

kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie  

z dnia 14 marca 2022 r. 

 

Karta oceny wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się   

 

Wniosek nr ………………….………………  

Imię i nazwisko wnioskodawcy ………………………………………….……………. 

Ocena formalna wniosku 

Warunki weryfikacji 

formalnej spełnione 

(zaznaczyć właściwe) 

uwagi 

Wnioskodawca spełnia wszystkie kryteria uprawniające do złożenia 

wniosku i uzyskania dofinansowania zgodnie z rozporządzeniem 

MPiPS w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 

finansowane ze środków PFRON 

 

□ TAK 

□  NIE 

 

Wniosek jest kompletny, zawiera wymagane załączniki, wypełniony 

poprawnie we wszystkich wymaganych rubrykach 
□ TAK 

□  NIE 

 

Ocena merytoryczna wniosku 
Liczba punktów 

możliwych do 

uzyskania 

Uzyskana 

liczba 

punktów 

Stopień ograniczenia sprawności w poruszaniu się:  

znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne oraz 

dziecko do 16 r. ż. 

15  

umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 10  

lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 5  

orzeczenie z symbolem niepełnosprawności 03-L lub 04-O 10  

osoba w wieku od 7 do 70 roku życia   5  

występuje niepełnosprawność sprzężona 5  

Inne kryteria: 

wnioskodawca nie korzystał z dofinansowań w ramach bariery 5  

przedmiot dofinansowania wpłynie na likwidację bariery i poprawę 

funkcjonowania wnioskodawcy (na podstawie uzasadnienia wniosku 

oraz opinii lekarskiej)  

0-5  

wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe 10  

średni miesięczny dochód w gospodarstwie przypadający na jedna osobę 

poniżej 1.000,00 zł 

15  

średni miesięczny dochód w gospodarstwie przypadający na jedna osobę 

od 1.001,00 zł do 2.000,00 zł 

10  

średni miesięczny dochód w gospodarstwie przypadający na jedna osobę 

powyżej 2.001,00 zł 

5  

Razem uzyskane punkty  

 

 

  

……………………………….                                                ……………………………… 

Pieczątka i podpis pracownika                                                                   Pieczątka i podpis kierownika PCPR 

dokonującego oceny wniosku 
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Załącznik nr 3 

do Zasad rozpatrywania wniosków w zakresie dofinansowania ze środków 

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

 rehabilitacji społecznej w 2022 roku  

stanowiący załącznik do zarządzenia nr 12/2022 

kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie  

z dnia 14 marca 2022 r. 

 

Karta oceny wniosku o dofinansowanie likwidacji barier technicznych   

 

Wniosek nr ………………….………………  

Imię i nazwisko wnioskodawcy ………………………………………….……………. 

Ocena formalna wniosku 

Warunki weryfikacji 

formalnej spełnione 

(zaznaczyć właściwe) 

uwagi 

Wnioskodawca spełnia wszystkie kryteria uprawniające do złożenia 

wniosku i uzyskania dofinansowania zgodnie z rozporządzeniem 

MPiPS w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 

finansowane ze środków PFRON 

 

□ TAK 

□  NIE 

 

Wniosek jest kompletny, zawiera wymagane załączniki, wypełniony 

poprawnie we wszystkich wymaganych rubrykach 
□ TAK 

□  NIE 

 

Ocena merytoryczna wniosku 
Liczba punktów 

możliwych do 

uzyskania 

Uzyskana 

liczba 

punktów 

Stopień ograniczenia sprawności w poruszaniu się:  

znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne oraz 

dziecko do 16 r. ż. 

15  

umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 10  

lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 5  

osoba niepełnosprawna korzysta z wózka inwalidzkiego, osoba leżąca, 

osoba po amputacji kończyn, osoba całkowicie niewidoma 

10  

orzeczenie z symbolem niepełnosprawności 05-R, 10-N lub 04-O 5  

występuje niepełnosprawność sprzężona 5  

Inne kryteria: 

wnioskodawca nie korzystał z dofinansowań w ramach bariery 5  

przedmiot dofinansowania wpłynie na likwidację bariery i poprawę 

funkcjonowania wnioskodawcy (na podstawie uzasadnienia wniosku 

oraz opinii lekarskiej) 

1-5  

wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe 10  

Średni miesięczny dochód w gospodarstwie przypadający na jedna 

osobę poniżej 1.000,00 zł 

10  

Średni miesięczny dochód w gospodarstwie przypadający na jedna 

osobę od 1.001,00 zł do 2.000,00 zł 

5  

Średni miesięczny dochód w gospodarstwie przypadający na jedna 

osobę powyżej 2.001,00 zł 

1  

Razem uzyskane punkty  

 

 

 

……………………………….                                                ……………………………… 

Pieczątka i podpis pracownika                                                                   Pieczątka i podpis kierownika PCPR 

dokonującego oceny wniosku 


