Uchwała nr 16/2019
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
z dnia 5 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON
z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „Aktywny
samorząd”, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 11/2018 Rady Nadzorczej
PFRON z dnia 10 grudnia 2018 r. uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr 15/2013 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie realizacji
pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, zmienionej uchwałą nr 14/2014 Zarządu
PFRON z dnia 21 lutego 2014 r., uchwałą nr 71/2016 Zarządu PFRON z dnia 7 grudnia
2016 r. i uchwałą nr 24/2018 Zarządu PFRON z dnia 17 kwietnia 2018 r.:
1) w załączniku nr 1, stanowiącym dokument pn. Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania
i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu
„Aktywny samorząd”:
a) w rozdziale II. Wniosek o dofinansowanie:
 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) dane personalne wnioskodawcy i osoby
niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy oraz ich nr PESEL, a w przypadku braku
nr PESEL - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość;”,
 uchyla się ust. 3 pkt 3,
 ust. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) uzasadnienie wniosku wskazujące na
związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu – nie
dotyczy Modułu II;”,
 ust. 3 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „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 otrzymanego dofinansowania);”,
 w ust. 4 pkt 1-3 wyrażenie: „Kserokopia” zastępuje się wyrażeniem:
„Kserokopia/skan”,
 uchyla się ust. 4 pkt 4,
 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Wnioskodawca, który ubiega się o ponowne
udzielenie pomocy ze środków PFRON na ten sam cel jest zobowiązany wykazać
we wniosku
przesłanki
wskazujące
na potrzebę
powtórnego/kolejnego
dofinansowania ze środków PFRON (nie dotyczy Modułu I - Obszar D oraz
Modułu II).”,
 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „9. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być
złożony w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez
PFRON.”,
b) w rozdziale III. Terminy przyjmowania wniosków ust. 2 wyrażenie: „30 marca”
zastępuje się wyrażeniem: „31 marca”,

c) w rozdziale V. Decyzja o przyznaniu dofinansowania:
 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Kwota dofinansowania może być ustalana
w pełnych złotych, natomiast rozliczenia dokonuje się bez zaokrągleń.”,
 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: „10. Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziałach
PFRON mogą podejmować decyzję o przywróceniu Realizatorowi programu
terminu związanego z realizacją programu.”,
 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: „11. Dokumentem potwierdzającym udzielenie
pomocy ze środków PFRON jest umowa dofinansowania zawarta pomiędzy
wnioskodawcą i Realizatorem programu. Data jej zawarcia jest datą udzielenia
pomocy. Jeśli w toku realizacji programu umowa dofinansowania jest zawarta
w roku następującym po przekazaniu w danym roku przez PFRON limitu
środków na realizację programu, to rokiem udzielenia pomocy jest ten rok,
w którym limit środków został przez PFRON przekazany.”,
d) w rozdziale VI. Umowa dofinansowania i jej rozliczenie:
 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) strony umowy (w przypadku wnioskodawcy –
także nr PESEL, a przypadku braku nr PESEL cechy dokumentu
potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;”,
 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) sposób zabezpieczenia udzielonego
dofinansowania i prawidłowości realizacji umowy1 (o ile dotyczy);”,
 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przekazanie przyznanych środków finansowych
następuje:
1) na rachunek sprzedawcy przedmiotu zakupu / usługodawcy, na podstawie
przedstawionej i podpisanej przez wnioskodawcę faktury VAT;
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:
a) w przypadku Modułu I: Obszar A - Zadanie nr 2 i nr 3, Obszar B - Zadanie
nr 2, Obszar C - Zadania nr 2 - 4, Obszar D,
b) Modułu II,
z uwzględnieniem postanowień ust. 3a oraz ust. 3b.”,
 dodaje się ust. 3a. w brzmieniu: „3a. W przypadku transakcji na odległość (zakupy
w sieci/sprzedaż internetowa), dokonanej przez wnioskodawcę z własnych środków
w ramach Modułu I: Obszar A - Zadanie nr 1 i nr 4, Obszar B - Zadanie nr 1, nr 3
i nr 4 oraz Obszar C - Zadanie nr 1 i nr 5, zwrot dokonanej zapłaty - do wysokości
przyznanych środków, następuje na rachunek bankowy wnioskodawcy, jeżeli:
1) zapłata została dokonana przez wnioskodawcę po dacie zawarcia umowy
dofinansowania;
2) wnioskodawca przedłożył fakturę VAT wraz z dowodem dokonania zapłaty
(odrębny dowód uiszczenia zapłaty jest wskazany w przypadku, gdy fakt
uiszczenia zapłaty przelewem/kartą/za pobraniem, nie zostanie stwierdzony
na fakturze);
3) od transakcji, której dotyczy zwrot zapłaty, upłynęło co najmniej 14 dni
kalendarzowych;
4) wnioskodawca potwierdził odbiór przedmiotu dofinansowania zgodny
z warunkami umowy dofinansowania.”,
 dodaje się ust. 3b. w brzmieniu: „3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3
pkt 2, Realizator, w zależności od posiadanych możliwości, może wyrazić zgodę
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na przekazanie środków w inny, uzgodniony z wnioskodawcą sposób (przekazem
pocztowym lub w kasie urzędu albo wypłata gotówki w banku wskazanym przez
Realizatora), jeżeli wnioskodawca nie posiada rachunku bankowego.”,
 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Faktury VAT (lub inne dowody księgowe, gdy
wystawienie faktury VAT nie jest możliwe np.: potwierdzenie poniesienia kosztu
w formie zaświadczenia wydanego przez uczelnię, szkołę, przedszkole lub żłobek),
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: ...”. Faktura VAT (lub
inny dowód księgowy, gdy wystawienie faktury VAT nie jest możliwe)
przedstawiona przez wnioskodawcę do dofinansowania w ramach programu, może
obejmować wyłącznie te pozycje/elementy (koszty), które są dofinansowane
ze środków PFRON w ramach zawartej umowy dofinansowania.”,
 ust. 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) określenia wysokości roszczenia, przy czym
w sytuacjach, o których mowa w art. 49e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), poprzez wydanie decyzji nakazującej
zwrot wypłaconych środków;”,
 ust. 16 otrzymuje brzmienie: „16. Umowa dofinansowania wygasa w przypadku
śmierci beneficjenta pomocy oraz wskutek wypełnienia przez Realizatora
i wnioskodawcę zobowiązań wynikających z umowy. Umowę zawiera się na czas
określony:
1) w przypadku Modułu I Obszar B Zadania nr: 1 – 4 – na pięć lat, licząc od
początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania;
2) w przypadku Modułu I: Obszar A, Obszar C – Zadanie nr 1, Zadanie nr 3 i
Zadanie nr 5 – na trzy lata, licząc od początku roku następującego po roku
zawarcia umowy dofinansowania;
3) w przypadku Modułu I: Obszar B Zadanie nr 5, Obszar C – Zadanie nr 2 i
Zadanie nr 4 – do czasu upływu okresu gwarancji udzielonej na
przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;
4) w pozostałych przypadkach – zgodnie z decyzją Realizatora,
z koniecznością rozliczenia udzielonego dofinansowania (o ile dotyczy), w terminie
wskazanym przez Realizatora.”,
 ust. 28 otrzymuje brzmienie: „28. Przedłożenie odpisu skróconego aktu zgonu
potwierdza śmierć beneficjenta pomocy. Informacje o śmierci beneficjenta pomocy,
Realizator może potwierdzić także w urzędzie stanu cywilnego.”,
e) w rozdziale VIII. Zobowiązania:
– ust. 1 pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) w przypadku Modułu I: Obszar A Zadanie nr 1 i Zadanie nr 3, Obszar B - Zadania: nr 1, nr 3-5, Obszar C pisemnego potwierdzenia odbioru przedmiotu dofinansowania odpowiadającego
przedstawionej fakturze VAT, w terminie do 30 dni od dnia wydania przedmiotu
dofinansowania przez sprzedawcę/ usługodawcę,”,
– ust. 1 pkt 6 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) w przypadku Modułu I: Obszar A Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3 – pisemnej informacji o wyniku szkolenia i
egzaminu/ów dotyczących prawa jazdy,”,
– ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) w przypadku Modułu I: Obszar B – Zadania:
nr 1, nr 3 i nr 4, Obszar C – Zadania: nr 1 i nr 5 – umieszczenia na zakupionym
przedmiocie dofinansowania, przekazanej przez PFRON naklejki zawierającej
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informację o dofinansowaniu zakupu ze środków PFRON (jeżeli rozmiar
przedmiotu dofinansowania to umożliwia);”,
– ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) w przypadku Modułu I: Obszar A – Zadanie
nr 1 i nr 4, dokonywania na własny koszt niezbędnych napraw i konserwacji
przedmiotu dofinansowania;”,
– ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) w przypadku Modułu I: Obszar A - Zadanie
nr 1 i Zadanie nr 4, Obszar B – Zadania: nr 1, nr 3-5, Obszar C:
a) nieodstępowania, a także nieprzekazywania przedmiotu dofinansowania w innej
formie osobom trzecim, w okresie obowiązywania umowy dofinansowania,
b) udostępniania przedmiotu dofinansowania w celu umożliwienia Realizatorowi
lub PFRON jego oględzin,
c) wykorzystywania przedmiotu dofinansowania zgodnie z jego przeznaczeniem.”,
– ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 5 polega
co najmniej na umieszczaniu logo PFRON na materiałach określonych w tym
ustępie. Realizator ma prawo do wykorzystania logo PFRON wyłącznie do celów
niekomercyjnych oraz nie może go dalej przekazywać innym podmiotom.
Realizator zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w „Księdze
Identyfikacji Wizualnej”, zamieszczonej na witrynie internetowej PFRON:
www.pfron.org.pl.”,
– dodaje się ust. 11 w brzmieniu: „11. Jeśli Realizator w ramach porozumienia
z PFRON przystąpi do Systemu Obsługi Wsparcia, po pełnym wdrożeniu systemu
może zostać zwolniony z obowiązku przekazywania informacji dotyczących
realizacji programu w formach i terminach wskazanych w umowie w sprawie
realizacji programu. W takim przypadku, zapotrzebowanie na drugą/kolejną
transzę środków na realizację programu oraz rozliczenie przekazanych przez
PFRON środków finansowych na realizację programu odbywać się będzie na
podstawie danych zawartych w Systemie Obsługi Wsparcia.”,
f) dodaje się rozdział IX. Dane osobowe, w brzmieniu: „IX. Dane osobowe
1. Administratorem danych jest Realizator programu oraz PFRON. Administrator
zobowiązany jest przestrzegać zasad przetwarzania danych osobowych, zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja
2016 r.) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO, a także zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.).
2. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, Realizator
zobowiązany jest również do poinformowania wnioskodawcy, że jego dane
osobowe zostaną przekazane do PFRON – PFRON przetwarza dane
wnioskodawców w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji
programu przez Realizatora oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.”,
g) występujące w różnych częściach załącznika wyrażenie: „i/lub” zastępuje się
wyrażeniem: „lub”;
2) załącznik nr 3 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały;
3) w załączniku nr 4a, stanowiącym wzór umowy w sprawie realizacji pilotażowego
programu „Aktywny samorząd”:
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a) § 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) znane są mu przepisy rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.
UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO,
a także ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn.
zm.) oraz, że jako administrator przy przetwarzaniu danych osobowych podczas
realizacji programu, będzie ich przestrzegał;”,
b) § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) mogą być przeznaczone jedynie na te cele,
które nie są objęte przez Realizatora dofinansowaniem w ramach zadań wynikających
z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);”,
c) § 3 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) przeprowadzana jest zgodnie z zasadami
i trybem określonym w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);”,
d) w § 4 kropkę na końcu pkt 5 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) przestrzegania przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji programu
przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) - ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - RODO, a także ustawy o ochronie danych
osobowych
(Dz.
U.
z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.).”,
e) § 9 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) określenia wysokości roszczenia, przy czym
w sytuacjach, o których mowa w art. 49e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.
U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), poprzez wydanie decyzji nakazującej zwrot
wypłaconych środków;”,
f) w § 9 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. W przypadku sporu w zakresie zasadności
konieczności zwrotu zakwestionowanej przez PFRON części środków, rozwiązanie
umowy może nastąpić po uprawomocnieniu decyzji, o której mowa w ust. 6 pkt 2
nakazującej zwrot wypłaconych środków.”,
g) załącznik nr 1 do umowy otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
uchwały,
h) załącznik nr 2 do umowy otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
uchwały,
i) załącznik nr 3 do umowy otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do
uchwały,
j) załącznik nr 4 do umowy otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do
uchwały.
§ 2.
W związku z postanowieniami, o których mowa w § 1, wprowadza się tekst jednolity
uchwały nr 15/2013 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie realizacji
pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, zmienionej uchwałą nr 14/2014 Zarządu
PFRON
z
dnia
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21 lutego 2014 r., uchwałą nr 71/2016 Zarządu PFRON z dnia 7 grudnia 2016 r. i uchwałą
nr 24/2018 Zarządu PFRON z dnia 17 kwietnia 2018 r., który stanowi załącznik nr 6 do
uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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