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Załącznik do Zarządzenia  Nr 4/2016 z dnia 02.05.2016r.    
Dyrektora PCPR w Janowie Lubelskim  

 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW 

 przez pracowników PCPR w Janowie Lubelskim 
 w ramach PROGRAMU  „Aktywny samorząd”  

 
I. Zasady ogólne 

1. Pracownicy PCPR odpowiedzialni za realizację poszczególnych etapów procesu 
rozpatrywania wniosku, jak też eksperci: 

1) są niezależni co do treści swoich opinii, zobowiązani są spełniać swoje funkcje 
zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami, sumiennie, sprawnie, dokładnie i 
bezstronnie, 

2) do każdego rozpatrywanego wniosku składają deklarację bezstronności  
(np. w formule przewidzianej w odpowiedniej rubryce formularza wniosku); nie 
podpisanie deklaracji bezstronności pozbawia możliwości rozpatrywania/ opiniowania 
danego wniosku, 

3) zobowiązani są do wyłączenia się od rozpatrywania sprawy, która dotyczy jego 
osobiście, jego małżonka, wstępnego albo zstępnego, rodzeństwa, powinowatych w 
tej samej linii albo stopniu, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej 
małżonka, a także w każdym innym przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą 
wywołać wątpliwości co do jego bezstronności, 

4) zobowiązani są do ochrony danych osobowych przekazanych przez 
Wnioskodawców. 

1. Dokumenty dostarczane do PCPR przez wnioskodawcę, muszą być rejestrowane w 
dzienniku korespondencji i opatrzone pieczątką z datą wpływu. Za datę złożenia 
wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora, a w przypadku wniosków 
składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego. 

2. Prawidłowo zaadresowana korespondencja do Wnioskodawcy, która pomimo 
dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana jest za doręczoną. 

II. Wniosek o dofinansowanie  

1. Podstawą decyzji o przyznaniu osobie niepełnosprawnej dofinansowania jest wniosek o 
dofinansowanie wraz z załącznikami, które potwierdzają możliwość uczestnictwa 
w programie. Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie 
wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników. 

2. Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej 
dofinansowania są informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków 
wnioskodawców zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych - w tym przypadku 
podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne 
na dzień uzupełnienia wniosku 

3. Wniosek o dofinansowanie musi zawierać co najmniej następujące dane, w tym  
stanowiące podstawę utworzenia i aktualizacji bazy danych, zgodnie z wymaganiami 
PFRON: 

1) Moduł, Obszar i Zadanie programu, w ramach którego wnioskodawca ubiega się 
o dofinansowanie,  

2) dane personalne wnioskodawcy i osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy 
oraz ich nr PESEL,  
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3) cechy dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
wnioskodawcy, 

4) dane teleadresowe wnioskodawcy i osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, 

5) stan prawny i rodzaj niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej, wynikający 
z orzeczenia potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, 

6) informacje dotyczące aktywności zawodowej i/lub aktualnie realizowanego etapu 
kształcenia osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, 

7) rodzaj gospodarstwa domowego (samodzielne/wspólne) oraz wysokość przeciętnego 
miesięcznego dochodu,  

8) specyfikację przedmiotu dofinansowania, w przypadku modułu I - wraz z orientacyjnym 
kosztem planowanym do dofinansowania ze środków PFRON, 

9) wysokość kwoty wnioskowanej,  

10) uzasadnienie wniosku wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością 
realizacji celów programu, 

11) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu środków przeznaczonych na udział własny                   
(o ile dotyczy), 

12)  informacje dotyczące korzystania przez wnioskodawcę lub jego podopiecznego 
ze środków PFRON w ciągu ostatnich 3 lat przed rokiem, w którym złożony został wniosek o 
dofinansowanie (zadanie w ramach którego udzielono wsparcia, wysokość i przedmiot 
dofinansowania, numer i data zawarcia umowy, termin jej rozliczenia),  

13) oświadczenie wnioskodawcy, iż nie ubiega się i nie będzie w danym roku ubiegał się 
odrębnym wnioskiem o środki PFRON na ten sam cel finansowany ze środków PFRON - za 
pośrednictwem innego Realizatora (na terenie innego samorządu powiatowego). 

4. Do wniosku o dofinansowanie muszą być dołączone co najmniej  następujące załączniki: 

1) kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia 
równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia),  

2) kserokopia aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego 
niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej, 

3) kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – 
w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której 
występuje opiekun prawny, 

4) oświadczenie wnioskodawcy dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych przez administratora danych tj. samorząd powiatowy, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 ze zm.) oraz dot. wyrażenia zgody przez wnioskodawcę na udostępnienie 
danych osobowych przez Realizatora do PFRON, 

5) oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu 
przepisów o świadczeniach rodzinnych,  

oraz w przypadkach tego wymagających:  

5. 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 wcześniej  iż 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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6. Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie 
pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, które określa zakres pełnomocnictwa 
do dokonania poszczególnych czynności - pełnomocnictwo wnioskodawca dołącza 
do wniosku wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika, iż nie jest on i w ciągu 
ostatnich 3 lat nie był właścicielem, współwłaścicielem, przedstawicielem prawnym 
(pełnomocnikiem) lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających 
lub pracownikiem firm(y), oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem 
wniosku wnioskodawcy o dofinansowanie ze środków PFRON ani nie jest i nie był w 
żaden inny sposób powiązany z zarządem tych firm poprzez np.: związki gospodarcze, 
rodzinne, osobowe itp. 

7. W przypadku, gdy wnioskodawca przedstawia do wniosku dokumenty wystawione 
w języku innym niż język polski, zobowiązany jest do przedłożenia tłumaczenia tych 
dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego. Koszty związane 
z tłumaczeniem tych dokumentów nie są refundowane ze środków PFRON.  

8. Wnioskodawca, który ubiega się o ponowne udzielenie pomocy ze środków PFRON 
na ten sam cel jest zobowiązany wykazać we wniosku istotne przesłanki wskazujące 
na potrzebę powtórnego/kolejnego dofinansowania ze środków PFRON. Do istotnych 
przesłanek należą okoliczności związane przede wszystkim z aktywnością zawodową 
i nauką wnioskodawcy/podopiecznego wnioskodawcy. 

III. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków 

1. PCPR weryfikuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym.  Weryfikacji 
formalnej i merytorycznej wniosku dokonuje się na podstawie dokumentów dołączonych 
przez wnioskodawcę do wniosku, danych i informacji wynikających z wniosku, 
posiadanych przez PCPR i PFRON zasobów oraz ustaleń dokonanych w trakcie 
weryfikacji wniosku. Weryfikacji formalnej dokonuje pracownik PCPR zatrudniony na 
stanowisku starszy administrator. 

2. Weryfikacja formalna wniosku polega na sprawdzeniu przez pracownika PCPR czy 
wnioskodawca i/lub jego podopieczny spełnia obowiązujące warunki uczestnictwa 
w programie i ubiegania się w jego ramach o wsparcie. Ocenie formalnej podlega: 

1) spełnianie przez wnioskodawcę/podopiecznego wnioskodawcy wszystkich kryteriów 
uprawniających do złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania,  

2) dotrzymanie przez wnioskodawcę terminu na złożenie wniosku, 

3) zgodność zgłoszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadami 
wskazanymi w programie, 

4) kompletność i poprawność danych zawartych we wniosku, zgodność wniosku oraz 
wymaganych załączników, 

5) wypełnienie wymagalnych rubryk we wniosku i załącznikach do wniosku, 

6) zgodność reprezentacji wnioskodawcy lub jego podopiecznego - w trakcie weryfikacji 
sprawdzane jest czy wniosek został podpisany przez osoby do tego uprawnione. 

3. Czynności związane z weryfikacją wniosku powinny być rejestrowane w odpowiednich 
rubrykach formularza wniosku. Zakończenie i efekt tych czynności powinny potwierdzać 
pieczątki, daty i podpisy właściwych pracowników.  

4. Sposoby różnicowania wysokości dofinansowania w Module II, o których mowa                        
w dokumencie dotyczącym kierunków działań programu oraz warunków brzegowych 
przedstawia poniższa tabela: 
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Wysokość dofinansowania ze środków PFRON w ramach Modułu II dla jednego    studenta  w 

zakresie kosztów dotyczących jednego półrocza 2016 roku 

 wynosi: 
 

 1.  do 1000,00 zł. – dodatek na pokrycie kosztów kształcenia 

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony , nie więcej niż o : 

  

1.  700,00 zł. gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w 

komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnoprawnej itp.  

 

2.  500,00 zł. – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.  

 

3.  300 zł. -   w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualna (ważną ) Kartę Dużej Rodziny. 

 

 

4.  300 zł. w przypadku gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch ( lub więcej)  kierunkach studiów - nauki     

 

Aby wsparciem  objąć wszystkich Wnioskodawców, 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.  

  

 

  

 

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego): 

Liczba form kształcenia jednocześnie 

objętych dofinansowaniem w ramach programu 

Wnioskodawcy 

zatrudnieni: 

Wnioskodawcy 

nie zatrudnieni: 

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym 

(na jednym kierunku) 
15% x 

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym 

(więcej niż jeden kierunek) 
65% * 50% * 
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5. Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia wniosków, 
które mają największe szanse na realizację celów programu i które zmieszczą się 

w limicie środków finansowych przekazanym przez PFRON na realizację 
poszczególnych obszarów programu. Weryfikacji merytorycznej dokonuje dwóch 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach: pracownik kancelaryjny, oraz starszy 
administrator .  

Oceny merytorycznej dokonuje się na podstawie poniższych kryteriów wraz ze 
sposobem stosowania oceny: 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ – dotyczy Modułu I (osoby dorosłe)  

 
I. KRYTERIA OCENY WNIOSKU - 

punktacja stała 

Liczba 
punktów  

Maksymalna 
liczba 

punktów 
Minimalna liczba punktów 

1 Stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, zakres niepełnosprawności: 

a) stopień niepełnosprawności znaczny (I grupa 
inwalidzka)  

10   

 

10 

 

 (jeden stopień  do wyboru) umiarkowany (II 
grupa inwalidzka)  

5  

b) osoby z dysfunkcją 4 kończyn lub z brakiem obu kończyn górnych lub 
niewidome  

10  

 
osoby z dysfunkcją obu nóg i jednej ręki lub dysfunkcją obu rąk i jednej 
nogi lub ze znacznym niedowładem obu kończyn górnych, osoby 
niedowidzące  

5 30 

c) osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, osoby głuchoniewidome  5  

d) 

występuje niepełnosprawność sprzężona  (więcej niż jedna przyczyna 

niepełnosprawności wynikająca z posiadanego orzeczenia) - inna niż 
wymieniona w lit a-c    

5  

2 Aktywność zawodowa: 

a) 
osoba aktywna zawodowo, jednocześnie podnosząca kwalifikacje 
zawodowe lub działająca na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych 
albo aktywnie poszukująca pracy 

15 
25 

 

0 
b) osoba zatrudniona (bez względu na okres i formę zatrudnienia) 10  

3 Aktualnie realizowany etap kształcenia: 

a) osoby  kontynuujące studia (podyplomowe, doktoranckie, przewód 
doktorski) 70  55 

b) osoby  kontynuujące studia (studia I lub II stopnia, magisterskie) 65  

c) osoby rozpoczynające naukę na studiach  (bez względu na poziom i 
formę)  

60 70 

d) 
osoby rozpoczynające i kontynuujące naukę w szkole 
ponadgimnazjalnej  55  

4 Miejsce zamieszkania: 

a) wieś/miasto do 5 tys. mieszkańców  5 10 0 

b) 
dotyczy wyłącznie Obszaru C Zadanie nr 1 i 2  – w budynku, w 
którym mieszka Wnioskodawca nie ma barier architektonicznych 
(istnieje możliwość samodzielnego poruszania się wózkiem) 

5  

5 Inne kryteria: 

a) 
Wnioskodawca nie otrzymał dotąd dofinansowania ze środków 
PFRON na zakup przedmiotu dofinansowania objętego wnioskiem 5   

b) 
dodatkowe osoby niepełnosprawne  
w gospodarstwie  domowym Wnioskodawcy 

– w przypadku 
jednej osoby  5   

 (jeden przypadek do wyboru) – w przypadku 
więcej niż jedna 
osoba  

10         45 -20 
c) szczególne utrudnienia Wnioskodawcy (pkt 3.8 wniosku) 5   

d) Uzasadnienie wyboru danego przedmiotu dofinansowania w 

odniesieniu do posiadanych zasobów; uzasadnienie wniosku 
wskazujące, że wnioskowany przedmiot dofinansowania podniesie 
jakość wykonywanej pracy lub poziom wykształcenia  

20  
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e) 

g) 

dotyczy wyłącznie Obszaru C Zadanie nr 1 - Wnioskodawca  
zamierza zakupić wózek typu skuter 

- 20   
f) wniosek był  kompletny w dniu przyjęcia 5   

 II. RAZEM OCENA WNIOSKU  maksymalnie 180 
minimalnie 45 

6. Wnioskodawcy, któremu odmówiono przyznania środków finansowych w wyniku uchybień 
ze strony PCPR przy weryfikacji formalnej wniosku, przysługuje prawo zwrócenia się 
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.  

7.Ocenione merytorycznie wnioski  rozpatrywane będą wg. uszeregowanej listy rankingowej, 
od największej ilości uzyskanych punktów.   

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - dotyczy Modułu I (dzieci, pełnomocnicy  i inni) 

 
I. KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ  - punktacja stała Liczba 

punktów  

Maksymaln
a liczba 
punktów 

Minimalna liczba 
punktów  

1 Zakres niepełnosprawności podopiecznego Wnioskodawcy:   

 osoby z dysfunkcją 4 kończyn lub z brakiem obu kończyn górnych lub niewidome 10   

5 

 

a) 
osoby z dysfunkcją obu nóg i jednej ręki lub dysfunkcją obu rąk i jednej nogi lub ze znacznym niedowładem obu 
kończyn górnych, osoby niedowidzące 5  

b) podopieczny jest osobą po 16 roku życia, posiadającą znaczny stopień niepełnosprawności 5 20 

c) 
niepełnosprawność podopiecznego jest sprzężona  (więcej niż jedna przyczyna niepełnosprawności wynikająca 

z posiadanego orzeczenia) - inna niż wymieniona w pkt 1 a-b    5  

2 Aktualnie realizowany etap kształcenia: 

a) podopieczny pobiera naukę w szkole ponadgimnazjalnej  55   

40 b) podopieczny pobiera naukę w gimnazjum 50 70 

c) podopieczny pobiera naukę w szkole podstawowej 40  

d) podopieczny pobiera naukę na poziomie wyższym niż wymieniony w pkt 2a   70  

3 Miejsce zamieszkania osoby realizującej obowiązek szkolny:  

a)      wieś i miasto do 5 tys. mieszkańców  25 
30 

0 

 b) 
dotyczy wyłącznie Obszaru C Zadanie nr 1 i 2  – w budynku, w którym mieszka Wnioskodawca i podopieczny  nie 
ma barier architektonicznych (istnieje możliwość samodzielnego poruszania się wózkiem) 5  

4 Inne kryteria: 

a) 
osoby realizujące obowiązek szkolny wykazują osiągnięcia w nauce i wychowaniu (średnia ocen powyżej 4,00 lub 
udział w konkursach albo w olimpiadach szkolnych, wyróżnienia, wolontariat)   30   

 

 

 

-20 

b) 
Wnioskodawca, w tym jego podopieczny,  nie otrzymał dotąd dofinansowania ze środków PFRON na zakup 

przedmiotu dofinansowania objętego wnioskiem  1  

c) Wnioskodawca samotnie wychowuje dziecko/podopiecznego i ma dziecko/podopiecznego  na swoim utrzymaniu 1  

d) dodatkowe osoby niepełnosprawne  
w gospodarstwie  domowym Wnioskodawcy 

– w przypadku jednej osoby  1 60 

 (jeden przypadek do wyboru) – w przypadku więcej niż jedna osoba  5  

e) szczególne utrudnienia Wnioskodawcy i podopiecznego (pkt 3.6 wniosku) 2  

f) 

Uzasadnienie wyboru danego przedmiotu dofinansowania w odniesieniu do posiadanych zasobów; uzasadnienie 

wniosku wskazujące, że wnioskowany przedmiot dofinansowania podniesie jakość lub poziom wykształcenia; lub 
podopieczny jest osobą aktywną zawodowo  

20  

g) dotyczy wyłącznie Obszaru C Zadanie nr 1  - Wnioskodawca  zamierza zakupić wózek typu skuter - 20  

h) wniosek był kompletny w dniu przyjęcia 1  

II. RAZEM OCENA WNIOSKU (PKT 1 – 4) 
maksymalnie 

180 

minimalnie 

25 

III. Minimalna liczba punktów, uprawniająca do uzyskania dofinansowania, wynosi:  25 
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8. W przypadku niewystarczających środków w pierwszej kolejności rozpatrywane będą 
wnioski na pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka. 

IV. Decyzja o przyznaniu dofinansowania  

1. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania wnioskowanej pomocy podejmuje dyrektor 
PCPR. Decyzja powinna być rejestrowana w odpowiedniej rubryce formularza wniosku 
wraz z datą jej podjęcia. 

2. Decyzja odmowna w sprawie dofinansowania wymaga pisemnego uzasadnienia. 

3. Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż kwota wnioskowana. 

4. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest podstawą zawarcia umowy dofinansowania.  

5. W przypadku przyznania dofinansowania realizacja dofinansowania następuje 
po podpisaniu dwustronnej umowy dofinansowania pomiędzy PCPR i wnioskodawcą.  

6. Warunkiem zawarcia umowy dofinansowania jest spełnianie przez wnioskodawcę lub 
jego podopiecznego warunków uczestnictwa określonych w programie także w dniu 
podpisania umowy. 

 

V. Umowa dofinansowania i jej rozliczenie 

1. PCPR zawiera z beneficjentami pomocy umowy dofinansowania, określające 
w szczególności: 

1) strony umowy (w przypadku wnioskodawcy – także seria i numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość wraz z datą jego wydania, nazwą organu wydającego 
ten dokument oraz datą ważności tego dokumentu),  

2) cel udzielenia dofinansowania – zgodnie z celami programu, 

3) źródło pochodzenia środków finansowych przekazanych w ramach umowy 
     dofinansowania (PFRON), 

4) kwotę dofinansowania ze środków PFRON i jej przeznaczenie, 

5) kwotę udziału własnego Wnioskodawcy,   

6) sposób przekazania dofinansowania przez PCPR,  

7) sposób zabezpieczenia prawidłowości realizacji umowy1 

8) terminy: wykorzystania dofinansowania i dostarczenia do PCPR dokumentów 
rozliczeniowych, w tym potwierdzenia odbioru dofinansowanego sprzętu/usługi, 

9) warunki i termin zwrotu dofinansowania w przypadku niedotrzymania przez 
beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy, 

10) termin i sposób rozliczenia środków przekazanych przez PCPR na rachunek 
bankowy beneficjenta pomocy (o ile dotyczy), 

11) zasady przeprowadzania kontroli wykorzystania środków PFRON przez PFRON i/lub 
PCPR, 

12) zobowiązania beneficjenta pomocy wynikające z otrzymania dofinansowania 
ze środków PFRON. 

2. Przekazanie przyznanych środków finansowych nastąpi: 

1) na rachunek sprzedawcy przedmiotu zakupu / usługodawcy, na podstawie 
przedstawionej i podpisanej przez wnioskodawcę faktury VAT,  

                                              

1
  np. weksel własny in blanco wystawiony przez beneficjenta pomocy i opatrzony klauzulą „bez protestu” 

wraz z deklaracją wekslową. 

 .  
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lub 

2) na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy - do rozliczenia na warunkach 
określonych w umowie dofinansowania (wskazanie terminu i sposobu rozliczenia 
przekazanych środków), co dotyczyć może wyłącznie: 

a) w przypadku Modułu I: Obszar A - Zadanie nr 2, Obszar B - Zadanie nr 2, Obszar 
C - Zadanie nr 2 -4, Obszar D, 

b) Modułu II. 

3. Koszty dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON będą rozliczane 
metodą rozliczania kosztów określoną w Rozporządzeniu MPS z 31.12.2004r. w sprawie 
zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez ZUS (Dz. U 
z 2005r.,Nr 6 poz.47 z póź.zm.),z tym że koszty te będą zwracane  w formie wypłaty 
należności w Kasie Starostwa Powiatowego  w Janowie Lubelskim.   

4. Wybór sprzedawcy przedmiotu dofinansowania lub usługodawcy, należy wyłącznie 
do wnioskodawcy. 

5. Faktury VAT lub inne dowody księgowe, a także potwierdzenia poniesienia kosztów w 
formie zaświadczenia wydanego przez uczelnię, szkolę, 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:…..  

6. Umowy o dofinansowanie przygotowywane są przez pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach pracownik kancelaryjny i starszy administrator i każdorazowo parafowane 
przez Radcę Prawnego. 

VI. Kontrola  

PCPR  kontroluje wykorzystanie przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność 
i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach, stanowiących  
podstawę rozliczenia dofinansowania. Kontrola może być prowadzona w całym okresie 
przechowywania dokumentów, na podstawie których środki PFRON zostały przyznane, 
przekazane beneficjentom pomocy i rozliczone. 

Kontroli dokonują pracownicy  w składzie co najmniej 2 osób, zatrudnieni na stanowiskach 
starszy administrator i pracownik kancelaryjny na podstawie stanu zastanego w miejscu 
zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz ankiet dotyczących kontroli  
i stanowiących załącznik do niniejszych zasad.  

Pozostałe zasady programu zostały określone w dokumentach programowych przez 
PFRON. 

Przyjęłam do wiadomości i stosowania: 

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

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

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

 

 


