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z dnia 19 grudnia 2022r.

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w sprawie zmiany
w Procedurze realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacj i Osób Niepełnosprawnych

D ziałaj ąc na po dstawie :

1. Ustawy zdnta27 sierpnta1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj. Dz.U. ż021.573 zpożn. zm.)

Zarządzam

§1

Wprowadzić od dnia I stycznta 2023 roku Aneksem ff 3 z dnia P.r2.2022r, zmiany

w procedurze realizacji zadań finansowanych zę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych:

- zmiana ocen}, wniosków - punktacjt. zmtana spowodowana jest koniecznością dostosowania

kryteriów dochodowych do aktualnych realiów przychodów wnioskodawców. Ponadto dodaje się

dodatkowe kryteria oceniające stan zdrowia osób - niepełnosprawność sprzężona oraz termin

ważności dokumentu potwierdzaj ącego niepełnosprawność,

- zmiana formular4, druków - stosowane będą druki dedykowane przez pFRoN do realizacji

w Systemie Obsługi Wsparcia SOW w zwtązkll z pismem Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych nr DEWSA.694.2022.w, z dnia 30.]1.2022r. cyt. ,,(...) wszystkie

samorzqdy powiatowe zobowiqzane sq do prowądzeniaw systemie SOW pełnej obsługi beneficjentów

w ramach wyżej wymienionych zadań poczqwszy od 0l sĘcznia 202 jr. " ,

- wprowadza się informacje uzupełniające do drukow PFRON dedykowanych do realtzacji

w Systemie Obsługi Wsparcia SOW niezbędne do realizacji wniosków zgodnie z przyjętymi

procedurami, w tym klauzule RODO, objaśnienia.

Nadzór nad stosowaniem procedury

Niepełnosprawnym.

§2
sprawuje Kierownik Działu Pomocy Osobom

W

To

Hitdebrand
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ANEKS NR 3

z dnia 19 grudnia 2022 roku

do Procedu r oraz zasad udzieIania dofinansowań osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON

zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych, z dnia 27 sierpnia 1997 roku z zakresu rehabilitcj! społecznej realizowanych
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu wprowadzonych zarządzeniem

wewnętrznym dyrektora nr 28l2O20, z dnia 22 grudnia 2020 roku.

Niniejszym aneksem od 1 stycznia żOż3 roku wprowadza się druki obowiązujące w Systemie

Obsługi Wsparcia oraz informacje uzupełniające do wniosków składanych w roku 2Oż3:

1,. BA-wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych,

BA-zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o dofinansowanie likwidacji

barier architektonicznych - treść zaświadczenia bez zmian, zmiana techniczna rok w stopce,

BA - informacje uzupełniające,

2. BK - wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się,

BK-zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o dofinansowanie
ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się - treść zaświadczenia bez zmian,

zmiana techniczna rok w stopce,

BK - informacje uzupełniające,

3. BT-wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych,

BT-zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o dofinansowanie
ze środków PFRON likwidacji barier technicznych - treść zaświadczenia bez zmian, zmiana

techniczna rok w stopce,

BT - informacje uzupełniające,

4. POiŚP - Wniosek o dofinansowanie refundację ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze,

POiŚP - informacje uzupełniające,

5. SR.N-wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

SR,N-zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb PCPR w Raciborzu w celu dofinansowania
ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - treść zaświadczenia bez zmian,

zmiana techniczna rok w stopce,

SR.N - informacje uzupełniające,

6, SR.l-wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego (osoby fizyczne prowadzące

działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych),
SR.l - informacje uzupełniające,

7. TtVlTP-wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub

tłumacza przewodnika,

TMTP-zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o dofinansowanie
ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego, tłumacza przewodnika wydane dla



potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu - treść zaświadczenia bez zmian,

zmiana techniczna rok w stopce,

TMTP - informacje uzupełniające,

B. TR-wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehab'ilitacyjnym,

TR - wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny - treść zaŚwiadczenia bez zmian,

TR - informacje uzupełniające,

9. SKRT- Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

(osoby prawne ijednostki organizacyjne nieposiadające osobowoŚci prawnej),

SKRT - informacje uzupełniające,

10, Wyciąg z dowodu osobistego, (dot. zmiany dokumentu tożsamoŚci po złożeniu wniosku)

11. Oświadczenie - miejsce zamieszkania (zgodnie z normą k.c.),

12. Oświadczenie o wysokości dochodów (dot. Zmiany sytuacji dochodowej),

13. Pełnomocnictwo (do załatwiania spraw w imieniu osoby niepełnosprawnej),

1,4,Wzor druku ,,wizja lokalna" - treść zaświadczenia bez zmian, zmiana techniczna rok w stoPce.

ponadto zmianie podlega sposób oceny wniosków. Zmiana spowodowana jest koniecznoŚcią

dostosowania kryteriów dochodowych do aktualnych realiów przychodów wnioskodawców.

ponadto dodaje się dodatkowe kryteria oceniające stan zdrowia osób - niepełnosprawnoŚĆ

sprzężona oraz termin wazności dokumentu potwierdzającego niepełnosprawnoŚĆ,

15. punktacja dot. likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier technicznych,

16. Punktacja dot. likwidacji barier w komunikowaniu się,

17. punktacja dot. sprzętu rehabilitacyjnego (osoby niepełnosprawne), zaopatrzenia

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom, niepełnosprawnym

na podstawie odrębnych przepisów.

Pozostate postanowienia procedur nie ulegają zmianie
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