
Uchwała nr 71/2016 
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 
z dnia 7 grudnia 2016 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 2011 r. Nr 127, poz. 721, 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 5/2014 Rady Nadzorczej 
PFRON z dnia 09 czerwca 2014 r., zmienionej uchwałą nr 3/2015 Rady Nadzorczej PFRON 
z dnia 22 kwietnia 2015 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. wprowadza się następujące zmiany: 
1) w załączniku nr 1 do uchwały: 

a) w rozdziale I „Zasady ogólne” ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Realizator ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy określonego 

terminu (np. terminu złożenia wniosku lub dokumentów rozliczeniowych).”, 
b) w rozdziale III „Terminy przyjmowania wniosków” ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. W ramach Modułu II Realizator przyjmuje w danym roku dwa cykle realizacji 
wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym, adekwatne 
do organizacji roku akademickiego/szkolnego, wyznaczając dwa terminy 
zakończenia przyjmowania wniosków: 30 marca oraz 10 października.”, 

c) w rozdziale VI „Umowa dofinansowania i jej rozliczenie” ust. 16 pkt 2  otrzymuje 
brzmienie:  
„2) w przypadku Modułu I: Obszar  C – Zadanie nr 2 i Zadanie nr 4 – do czasu upływu 

okresu gwarancji udzielonej na przedmiot objęty dofinansowaniem,”, 
d) w rozdziale VIII „Zobowiązania” ust. 3  otrzymuje brzmienie: 

„3. Realizator zobowiązany jest do uzyskania od beneficjenta pomocy oświadczenia, 
iż nie otrzymał on w danym roku, na podstawie odrębnego wniosku - 
dofinansowania, refundacji lub dotacji ze środków PFRON na cel objęty umową 
dofinansowania. W przypadku Obszaru C, Realizator zobowiązany jest 
do uzyskania od beneficjenta pomocy oświadczenia dotyczącego uzyskania lub 
nieuzyskania w danym roku dofinansowania, refundacji lub dotacji ze środków 
NFZ na cel objęty umową dofinansowania.”; 

e) w rozdziale VIII „Zobowiązania” ust. 9  otrzymuje brzmienie:  
„9. Oddział PFRON powiadamia Realizatora o rozliczeniu środków finansowych 

PFRON przekazanych na realizację programu w danym roku, nie później niż do 
dnia 31 sierpnia roku następującego po roku, w którym środki te zostały 
przekazane.”; 
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2) w załączniku nr 4 do uchwały: 
a) w § 2 ust. 1, wyrazy: „1. Przekazanie przyznanych przez PFRON środków finansowych 

na realizację programu w 20.... roku”, zastępuje się wyrazami: „1. Przekazanie 
przyznanych przez PFRON w 20.... roku środków finansowych na realizację 
programu”, 

b) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Wysokość środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 ustalana jest przez PFRON 

z uwzględnieniem możliwości finansowych PFRON, stopnia wykorzystania przez 
Realizatora środków przekazanych w ramach pierwszej transzy oraz 
proporcjonalnie do liczby wniosków o dofinansowanie lub kwoty 
zapotrzebowania we wnioskach zweryfikowanych pozytywnie pod względem 
formalnym/ merytorycznym.”, 

c) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Realizator zobowiązany jest do złożenia do PFRON rozliczenia przekazanych przez 

PFRON środków finansowych na realizację Modułów: I i II programu, 
w następujących terminach: 
1) do dnia 15 października każdego roku – w zakresie środków, o których mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 1, 
2) do dnia 31 stycznia roku następującego po zakończeniu danego roku realizacji 

programu - w zakresie całości środków przekazanych w danym roku,  
3) do dnia 15 kwietnia roku następującego po zakończeniu danego roku realizacji 

programu - w zakresie całości środków przekazanych w danym roku, 
z zastrzeżeniem § 2 ust. 7-9.”, 

d) w § 5 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„2) zaktualizowaną bazę danych z realizacji programu, prowadzoną zgodnie 

z wymaganiami określonymi w § 3 ust. 4 pkt 2, z wyłączeniem terminu, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 2,”, 

e) w § 5 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
„3) w przypadku rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 - historię rachunku 

bankowego, o którym mowa w § 2 ust. 4, celem potwierdzenia przekazania 
na rachunek bankowy PFRON środków niewykorzystanych oraz odsetek 
zgromadzonych na tym rachunku,”, 

f) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Środki finansowe PFRON przekazane w danym roku na realizację programu mogą 

być wydatkowane przez Realizatora nie później niż do dnia złożenia rozliczenia, 
o którym mowa  w § 5 ust. 1 pkt 3, o ile wydatki te będą uwzględnione w tym 
rozliczeniu. W przypadku wykorzystania na realizację Modułów: I i II programu 
tylko części przekazanych przez PFRON środków finansowych, niewykorzystana 
część środków podlega zwrotowi.”, 

g) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Zwrot środków finansowych PFRON, o którym mowa w ust. 1, wraz z odsetkami 

bankowymi powstałymi na wydzielonym dla środków PFRON rachunku 
bankowym Realizatora, nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez PFRON, 
nie później niż do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku realizacji 
programu, którego dotyczy zwrot środków.”, 
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h) § 8 otrzymuje brzmienie:  
„§ 8  
W sprawach nieuregulowanych w programie i przez PFRON w dokumentach 
obowiązujących w ramach realizacji programu, dotyczących trybu postępowania 
i zasad dofinansowania osób niepełnosprawnych, stosuje się odpowiednio przepisy 
określone w rozporządzeniu 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 (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 926).”. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


