
Załącznik 

do uchwały nr 37/2019 

Zarządu PFRON 

z dnia 28 maja 2019 r. 

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu  

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”  

w 2019 roku 

1. Program będzie realizowany na terenie jednostek samorządu terytorialnego, dotkniętych 

w 2019 roku skutkami działania żywiołu. Wystąpienie żywiołu na terenie danej jednostki 

samorządu terytorialnego potwierdza uruchomienie  celowej pomocy dla poszkodowanych 

w wyniku żywiołu mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego udzielanej 

przez organy administracji rządowej lub samorządowej. Fakt uruchomienia pomocy może 

być w szczególności potwierdzony odpowiednim rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów albo w formie decyzji Wojewody, w tym o wypłacie mieszkańcom zasiłków 

celowych związanych z usuwaniem skutków działania żywiołu.  

2. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmując zaproszenie PFRON  

do realizacji programu, złoży zapotrzebowanie na środki potrzebne na realizację programu 

oraz zawrze z PFRON umowę w sprawie realizacji programu. 

3. Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, których mieszkańcy mogą być objęci  

w 2019 roku pomocą w ramach programu będzie dostępny na witrynie PFRON pod 

adresem: www.pfron.org.pl. Wykaz ten będzie aktualizowany w razie wystąpienia zdarzeń 

i potrzeb osób niepełnosprawnych związanych z likwidacją skutków działania żywiołu  

na kolejnych terenach.  

4. Moduły i formy pomocy, które będą realizowane w 2019 roku:  

1) Moduł I – jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną; 

2) Moduł II – jednorazowe świadczenie stanowiące rekompensatę poniesionych strat, 

przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu lub naprawy: 

a) sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, 

b) sprzętów/urządzeń posiadanych w ramach zlikwidowanych uprzednio barier 

technicznych i barier w komunikowaniu się (bez barier architektonicznych) 

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,  

utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu – o ile ich zakup był 

dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej 

PFRON; 

3) indywidulne wsparcie – zgodnie z rozdziałem VI ust. 6 programu. 

5. Na realizację programu przeznacza się środki finansowe do wysokości 4.000.000 zł,  

z możliwością zwiększenia limitu w przypadku zgłoszenia większych potrzeb. Decyzję  

w sprawie zwiększenia limitu podejmuje Zarząd PFRON. 

6. Maksymalna kwota pomocy przeznaczonej dla osoby niepełnosprawnej w ramach 

poszczególnych form wsparcia, o których mowa w ust. 4, wynosi: 

1) w zakresie jednorazowego świadczenia na rehabilitację społeczną – zgodnie 

z rozdziałem VI ust. 5 pkt 1 programu;  
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2) w zakresie jednorazowego świadczenia stanowiącego rekompensatę poniesionych strat 

przeznaczonej na pokrycie kosztów zakupu lub naprawy – zgodnie z rozdziałem VI ust. 

5 pkt 2 programu. 

7. Wysokość świadczeń nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę. 

Świadczenie może zostać wykorzystane wyłącznie na cele, na które zostało przyznane.  

8. Sprzęt/urządzenie może zostać przez wnioskodawcę zakupione w ramach przyznanego 

świadczenia, gdy posiadany, wcześniej dofinansowany ze środków PFRON 

sprzęt/urządzenie został utracony lub zniszczony w stopniu wykluczającym naprawę. 

9. Udział własny wnioskodawcy nie jest wymagany, gdy kwota świadczenia umożliwia 

sfinansowanie zakupu lub usługi. Świadczenie nie podlega rozliczeniu z wyłączeniem 

pomocy, o której mowa w ust. 4 pkt. 3 (indywidulne wsparcie). 

10. Pomoc, o której mowa w ust. 4 pkt 3 (indywidulne wsparcie) realizowana jest w oparciu  

o umowę zawieraną pomiędzy realizatorem a wnioskodawcą określającą m.in. warunki 

rozliczania i monitorowania udzielonej pomocy, okres kwalifikowalności kosztów. 

11. Kryteria uczestnictwa osób niepełnosprawnych w programie są określone w rozdziale V 

programu. Beneficjentem pomocy może być osoba niepełnosprawna, której miejsce 

zamieszkania jest położone na terenie jednostki samorządu terytorialnego umieszczonej  

w wykazie, o którym mowa w ust. 3. Aby uzyskać pomoc w Module II wnioskodawca 

musi złożyć oświadczenie potwierdzające utratę lub zniszczenie dofinansowanych  

ze środków PFRON sprzętów i urządzeń. 

12. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu nie podlegają ocenie merytorycznej.  

13. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu mogą być składane przez osoby 

niepełnosprawne do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż  

do dnia 2 grudnia 2019 roku. W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub 

ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie 

prawni tych osób. 

14. Zapotrzebowanie realizatora programu na środki PFRON może być składane  

do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON w trybie ciągłym, jednakże nie później niż 

do dnia 9 grudnia 2019 r. Wzór ZAPOTRZEBOWANIA SAMORZĄDU 

POWIATOWEGO na środki PFRON na realizację programu  stanowi załącznik nr 1  

do niniejszego dokumentu. 

15. Wzór INFORMACJI O WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM, na który 

przekazywane mają być środki PFRON w ramach programu stanowi załącznik nr 2  

do niniejszego dokumentu. W sytuacji, kiedy dana jednostka samorządu powiatowego, 

która będzie realizować program już posiada wydzielony dla potrzeb realizacji programu 

rachunek bankowy, informację o wydzielonym rachunku bankowym może przekazać  

do właściwego Oddziału PFRON, przed podpisaniem umowy o realizację przez samorząd 

powiatowy programu „Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu”. 

16. W 2019 roku nie obowiązują dodatkowe wymagania w zakresie weryfikacji wniosków ani 

preferencje przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków.  

17. Ramowy wzór umowy w sprawie realizacji programu zawieranej pomiędzy PFRON 

a realizatorem programu, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu.  

18. Ramowy wzór aneksu do umowy o realizację przez samorząd powiatowy programu 

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” w związku  

z przyznaniem w danym roku kalendarzowym drugiej i każdej następnej transzy środków 

PFRON na realizację programu, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu. 
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19. Wzór wniosku o przyznanie pomocy w ramach programu „Pomoc osobom 

poszkodowanym w wyniku żywiołu”, stanowi: 

1) w przypadku MODUŁU I –  załącznik nr 1 do ramowego wzoru umowy; 

2) w przypadku MODUŁU II – załącznik nr 2 do ramowego wzoru umowy. 

20. Ilekroć w niniejszym dokumencie lub w programie mowa jest o miejscu zamieszkania  

– należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, 

w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia 

codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy 

ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje 

jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć 

skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno 

miejsce zamieszkania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


