
 

 

 

 

                                                                                                              Rzeszów, dnia 22 lutego 2022 r, 
 
Znak: O-09.4141. 221. DP.2022 
        
        Powiaty 
                                                                                                         Województwa Podkarpackiego 
                                                                                                         wg rozdzielnika 
 
 
            Uchwałą nr 19/2022 Zarząd PFRON w dniu 18 lutego 2022 r. przyjął dokument pn.             

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2021 roku realizatorów Modułu I 

oraz Modułu II programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.  

          Jeśli na terenie Państwa Powiatu są gminy, w których udzielana jest pomoc w postaci 

wypłaty zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski 

żywiołowej dla osób (w tym niepełnosprawnym), które poniosły straty w gospodarstwach 

domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych), 

istnieją przesłanki do zawarcia umowy z Funduszem. 

         Decyzja o wydaniu zasiłku celowego nie zawsze musi być wystawiona imiennie na osobę 

ubiegającą się o pomoc w ramach programu. Dotyczy to sytuacji, gdy osoba                               

niepełnosprawna mieszka w budynku, który nie jest własnością ( np. w przypadku wynajmu – 

nawet jeśli brak jest meldunku na pobyt stały), a decyzję o przyznaniu zasiłku celowego 

otrzymał właściciel budynku (nawet jeśli jest to osoba obca wobec osoby niepełnosprawnej), 

natomiast straty w postaci zniszczenia gospodarstwa domowego, poniosła także osoba              

niepełnosprawna ubiegająca się o pomoc. Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego potwierdza 

bowiem zdarzenie/klęska żywiołowa, które wystąpiło pod adresem zamieszkania/stałego 

przebywania osoby niepełnosprawnej. W takich sytuacjach osoba niepełnosprawna powinna 

udowodnić fakt mieszkania w obrębie gospodarstwa domowego, które poniosło straty           

w wyniku żywiołu – realizator programu powinien uzyskać oświadczenie o stałym                  

przebywaniu osoby niepełnosprawnej pod wskazanym adresem. 

         Ilekroć w programie lub dokumentach z nim związanych 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. 

        Prosimy o przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenie poszkodowanych gmin            

Państwa Powiatu w celu dotarcia do potencjalnych wnioskodawców.  

        Jednocześnie informujemy, że podstawą złożenia wniosku przez osobę niepełnosprawną 

o dofinansowanie ze środków PFRON jest podpisanie przez Powiat umowy z PFRON. W celu 

zawarcia umowy Powiat musi złożyć do naszego Oddziału Zapotrzebowanie, które jest             

załącznikiem nr 1 do dokumentu „Kierunki działań (…)”, dostępne na stronie:  

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-

osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-

wywolanych-chorobami-zakaznymi/dokumenty-programowe/tytul-domyslny-105340/kierunki-

dzialan-dla-modulow-i-i-ii-oddzialywanie-zywiolow/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-

obowiazujace-w-2022-roku-modul-i-i-modul-ii/ 

Załącznikami do „Kierunków(…)”,dostępne pod w/w linkiem, są:  

1) Wzór Zapotrzebowania Samorządu Powiatowego na środki PFRON na realizację               

programu – załącznik nr 1, 

2) Wzór Informacji o wydzielonym rachunku bankowym, na który przekazywane mają 

być środki PFRON w ramach programu – załącznik nr 2, 

3) Ramowy wzór umowy w sprawie realizacji programu zawieranej pomiędzy PFRON          

a realizatorem programu – załącznik nr 3; załącznikami do umowy są: 

– wzór wniosku o udzielenie pomocy w ramach Modułu I programu stanowiący               

załącznik nr 1 do umowy, 

- wzór wniosku o udzielenie pomocy w ramach Modułu II programu stanowiący             

załącznik nr 2 do umowy, 

- aktualizacja zapotrzebowania stanowiąca załącznik nr 3 do umowy, 

- informacja o zakresie i sposobie wykorzystania środków  finansowych przekazanych 

na realizację programu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy,  

       4)  ramowy wzór aneksu do umowy o realizację przez samorząd powiatowy programu 

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji                

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w związku z przyznaniem w danym roku 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/dokumenty-programowe/tytul-domyslny-105340/kierunki-dzialan-dla-modulow-i-i-ii-oddzialywanie-zywiolow/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-w-2022-roku-modul-i-i-modul-ii/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/dokumenty-programowe/tytul-domyslny-105340/kierunki-dzialan-dla-modulow-i-i-ii-oddzialywanie-zywiolow/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-w-2022-roku-modul-i-i-modul-ii/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/dokumenty-programowe/tytul-domyslny-105340/kierunki-dzialan-dla-modulow-i-i-ii-oddzialywanie-zywiolow/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-w-2022-roku-modul-i-i-modul-ii/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/dokumenty-programowe/tytul-domyslny-105340/kierunki-dzialan-dla-modulow-i-i-ii-oddzialywanie-zywiolow/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-w-2022-roku-modul-i-i-modul-ii/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/dokumenty-programowe/tytul-domyslny-105340/kierunki-dzialan-dla-modulow-i-i-ii-oddzialywanie-zywiolow/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-w-2022-roku-modul-i-i-modul-ii/


    

 

kalendarzowym drugiej i każdej następnej transzy środków PFRON na realizację programu – 

załącznik nr 4. 

           W dokumencie Zapotrzebowanie Samorządu Powiatowego na środki PFRON na                

realizacje programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, samorząd powiatowy m.in. 

oświadcza, że przystępuje do realizacji programu, wskazuje jednostkę organizacyjną, która 

będzie realizowała przedmiotowy program oraz składa zapotrzebowanie na środki finansowe 

niezbędne do jego realizacji. Jeżeli w trakcie realizacji programu okaże się, że na etapie            

podpisywania umowy zaplanowane przez dany samorząd środki są niewystarczające dla                 

zaspokojenia wszystkich potrzeb beneficjentów programu, to zgodnie z postanowieniami 

paragrafu 4 pkt 4 ramowego wzoru umowy o realizację przez samorząd powiatowy                    

programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub               

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Jednostka samorządu                      

powiatowego będzie mogła składać do Oddziału PFRON aktualizację zapotrzebowania na 

środki na realizację programu (aktualizacja zapotrzebowania na środki stanowi załącznik nr 3 

do umowy). Po aktualizacji zapotrzebowania wymagane będzie aneksowanie umowy.  

 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Oddziału pod nr tel: 17 28 39  326. 

 

Z poważaniem  
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