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Załącznik do Zarządzenia  Nr 3/2014 z dnia27 lutego 2014r.  
Dyrektora PCPR w Janowie Lubelskim  

 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW 

 przez pracowników PCPR w Janowie Lubelskim  zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych zgodnych z art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)  

 

I. Zasady ogólne 

1. Pracownicy PCPR odpowiedzialni za realizację poszczególnych etapów procesu 

rozpatrywania wniosku: 

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) 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, 

3) zobowiązani są do ochrony danych osobowych przekazanych przez 

Wnioskodawców. 

2. 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. 

3. 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 ubiegania się  

o dofinansowanie. 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 
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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. Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie 

pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie lub przez wójta bądź sekretarza Gminy  

w zależności od miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

4. 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. Rozpatrywanie wniosków  

1. W zależności od rodzaju i charakteru złożonego wniosku, weryfikacja jest realizowana  

w jednym lub dwóch etapach. W przypadku zadań min. takich jak, zaopatrzenie  

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, 

dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz dofinansowanie sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki wnioski weryfikuje się jednoetapowo. Natomiast  

w pozostałych zadaniach typu bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu 

się oraz dofinansowanie usług tłumacza języka migowego/tłumacza – przewodnika, 

stosujemy weryfikację wniosku dwuetapową. 

2.  PCPR w pierwszym etapie weryfikuje wnioski na podstawie dokumentów dołączonych 

przez wnioskodawcę do wniosku, danych i informacji wynikających z wniosku, 

posiadanych przez PCPR zasobów oraz ustaleń dokonanych w trakcie weryfikacji 

wniosku. Weryfikacji dokonuje pracownik PCPR zatrudniony w Zespole Zatrudnienia  

i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Weryfikacja wniosku w pierwszym etapie 

polega na sprawdzeniu przez pracownika PCPR czy wnioskodawca i/lub jego 

podopieczny spełnia obowiązujące warunki ubiegania się o dofinansowanie ze środków 

PFRON wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 

czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 

finansowane ze środków PFRON (Dz. U. poz. 1190). 

3. Weryfikacja wniosku w drugim etapie przeprowadzana jest w celu wyłonienia wniosków, 

które są najbardziej zasadne i poprawne pod względem zasadności wnioskowanego 

zakresu w odniesieniu do trudności wynikających z posiadanej niepełnosprawności.  

W celu dokonania zaszeregowania punktowego, pracownicy z Zespołu Zatrudnienia  
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i Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych dokonują wizji lokalnych w środowisku domowym 

osób niepełnosprawnych. 

4. Punktacji wniosków dokonuje się na podstawie poniższych kryteriów: 

KARTA OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH  
I W KOMUNIKOWANIU SIĘ 

 KRYTERIA OCENY WNIOSKU - punktacja stała Liczba punktów  
Punktacja   
wniosku  

1 

Rodzaj/stopień niepełnosprawności (zgodnie z treścią orzeczenia i zaświadczenia lekarskiego 

załączonego do wniosku): 

a) stopień niepełnosprawności znaczny (I grupa inwalidzka)  3  

 
(jeden stopień  do wyboru) umiarkowany (II grupa inwalidzka)  2  

lekki (III grupa inwalidzka)  1  

b) 
Osoba z dysfunkcją narządu słuchu 
lub mowy o stopniu 
niepełnosprawności 

znaczny (I grupa inwalidzka)  3  

 
umiarkowany (II grupa inwalidzka)  2  

lekki (III grupa inwalidzka)  1  

c) 
Osoby z deficytami rozwojowymi o 
stopniu niepełnosprawności 

znaczny (I grupa inwalidzka)  3  

umiarkowany (II grupa inwalidzka)  2  

lekki (III grupa inwalidzka)  1  

2 Aktywność zawodowa: 

a) 
osoba bezrobotna lub osoba poszukująca pracy i niepozostająca w 
zatrudnieniu, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, deklarujące wejście 
na rynek pracy  

10 

 

b) 
osoba zatrudniona lub prowadząca działalność gospodarczą / dzieci lub 
młodzież do 24 r.ż. ucząca się lub studiująca 

1 
 

3 Inne kryteria: 

a) 
Wnioskodawca nie otrzymał dotąd dofinansowania ze środków PFRON w 
ramach wnioskowanego  zadania 

15 
 

b) 
Wnioskodawca ani członek jego gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich 3 
lat nie uzyskali żadnej pomocy ze środków PFRON  

5 
 

c) Wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe 5 
 

d) 

dodatkowe osoby niepełnosprawne  
w gospodarstwie  domowym 
Wnioskodawcy 

(jeden przypadek do wyboru) 

– w przypadku jednej osoby 5 
 

– w przypadku więcej niż jedna 
osoba 

10 
 

e) 

Średni miesięczny dochód przypadający 
na 1 członka gospodarstwa domowego   

Do 100%kryterium dochodowego z 
ustawy o pomocy społecznej  

6 
 

Od 101% do 200% kryterium 
dochodowego z ustawy o pomocy 
społecznej  

3 
 

Powyżej 200%  kryterium 
dochodowego z ustawy o pomocy 
społecznej 

1  

RAZEM OCENA WNIOSKU (PKT 1-3) 

Maksymalnie 60  

Pieczątka imienna, data, podpis pracownika 
dokonującego punktacji wniosku  

 

………………………..  
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Załącznik Nr 1  

do protokołu nr 2/08 

z posiedzenia Powiatowej Społecznej 

Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

w Janowie Lubelskim 

z dnia 28 marca 2008 roku 

 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER 

ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH  

W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

-skala punktowa oceny wniosków o dofinansowanie opracowania w dniu 28 marca 2008 roku 

przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Janowie Lubelskim 

 

I. Rodzaj / stopień niepełnosprawności (zgodnie z treścią orzeczenia i zaświadczenia 

lekarskiego załączonego do wniosku): 

1. osoby z niepełnosprawnością ruchową poruszające się na wózku inwalidzkim lub po 

amputacji kończyn górnych lub dolnych    - 10 pkt 

2. inne osoby z dysfunkcją narządu ruchu o stopniu niepełnosrpawności: 

a) znaczny        - 3 pkt 

b) umiarkowany       - 2 pkt 

c) lekkim        - 1 pkt 

3. osoby z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu i mowy, deficytem rozwojowym, 

niepełnosprawnością z ogólnego stanu zdrowia: 

a) znaczny        - 3 pkt 

b) umiarkowany       - 2 pkt 

c) lekkim        - 1 pkt 

 

II. Sytuacja zawodowa wnioskodawcy: 

1. Osoba zatrudniona lub prowadząca działalność gospodarczą/ dzieci lub młodzież do 

24 r. ż. ucząca się lub studjująca/ dzieci wymagające rehabilitacji - 10 pkt 

2. Osoba bezrobotna lub poszukująca pracy zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie 

Pracy         - 5 pkt 

3. Osoba nie zatrudniona i nie zainteresowana podjęciem pracy - 0 pkt 

 

III. Obecne przystosowanie mieszkania / otoczenia do potrzeb osoby niepełnosprawnej: 

1. złe         - 10 pkt 
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2. przeciętne        - 5 pkt 

3. dobre lub bardzo dobre       - 0 pkt 

 

IV. Wnioskodawca zamieszkuje: 

1. samotnie        - 5 pkt 

2. z osobami niespokrewnionymi     - 2 pkt 

3. z rodziną         - 1 pkt 

 

V. Średni miesięczny dochód przypadający na 1 członka gospodarstwa domowego: 

1.  do 100 % kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej - 6 pkt 

2. od 101% do 200% kryterium dochodowego według w/w ustawy - 3 pkt 

3. powyżej 200% kryterium dochodowego według w/w ustawy - 1 pkt 

 

VI. Czy wnioskodawca korzystał z dofinansowania do likwidacji barier 

architektonicznych w okresie 3 ostatnich lat od daty złożenia wniosku  

o dofinansowanie: 

1. Tak          - 0 pkt 

2. Nie          - 6 pkt 

 

VII. Deklarowany udział własny ponad obowiązkowe 20% kosztów realizacji zadania  

– za każde dodatkowe 5%      - 1 pkt 

 

VIII. Osoby niepełnosprawne – mieszkańcy tego samego gospodarstwa domowego 

należy punktować zgodnie z ich rodzajem niepełnosprawności, analogicznie do 

punktacji wnioskodawcy z pkt I niniejszych kryteriów. 
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5. Wnioski, które rozpatruje się dwuetapowo szeregowane są na liście rankingowej, według 

kolejności wynikającej z uzyskanej oceny.   

6. W przypadku niewystarczających środków finansowych, dofinansowania ze środków 

PFRON będą zmniejszane adekwatnie do posiadanych środków PFRON. 

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 oraz nie może 

przekroczyć odpowiednich wskaźników procentowych, w zależności od rodzaju zadania 

określonych w w/w rozporządzeniu. 

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

5. W przypadku przyznania dofinansowania realizacja dofinansowania następuje 

po podpisaniu umowy dofinansowania pomiędzy PCPR i wnioskodawcą. Wyjątkiem jest 

zadanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze gdzie 

dofinansowanie jest realizowane na podstawie wykonywanej listy wypłat, która stanowi 

załącznik do protokołu w Kasie Starostwa Powiatowego lub w wyjątkowych sytuacjach na 

rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, czy też na rachunek bankowy 

świadczeniodawcy, oraz zadanie dofinansowania uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym gdzie dofinansowanie jest wypłacane na konto organizatora turnusu na 

podstawie wypełnionej informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego oraz oświadczenia 

organizatora turnusu. 

6. Warunkiem zawarcia umowy dofinansowania jest spełnianie przez wnioskodawcę lub 

jego podopiecznego warunków ubiegania się o dofinansowanie także w dniu podpisania 

umowy. 

V. Umowa dofinansowania i jej rozliczenie 

1. PCPR zawiera z beneficjentami pomocy umowy dofinansowania, zawierającą wszystkie 

dane wynikające z w/w rozporządzenia.  

2. Przekazanie przyznanych środków finansowych nastąpi: 

1) na rachunek sprzedawcy przedmiotu zakupu / usługodawcy, na podstawie 

przedstawionej przez wnioskodawcę faktury VAT,  

lub 
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2) na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy  

3. Wybór sprzedawcy przedmiotu dofinansowania lub usługodawcy, należy wyłącznie 

do wnioskodawcy. 

4. Faktury VAT (lub inne dowody księgowe, gdy wystawienie faktury VAT nie jest możliwe) 

przedłożone w celu rozliczenia dofinansowania, muszą być sprawdzone przez 

pracowników zatrudnionych w Zespole Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PCPR pod 

względem  merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz  opatrzone klauzulą „zapłacono 

ze środków PFRON w kwocie: ....”. 

5. Umowy o dofinansowanie przygotowywane są przez pracowników zatrudnionych               

w Zespole Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PCPR. 

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 zgodnie z okresem 

określonym w stosownych umowach poprzez wizyty pracowników w domu osoby 

niepełnosprawnej.  

Kontroli dokonują pracownicy  Zespołu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PCPR. 

 

Pozostałe szczegółowe zasady realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej zostały określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które 

mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. poz. 1190) oraz w Rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 15 

listopada 2007r. (Dz. U. Nr 230, poz. 1694). 

Przyjęłam do wiadomości i stosowania: 

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

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

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


