
UCHWAŁA NR 719/2016 
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO  

 
z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr 478/2016 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd” w 2016 roku  

w Powiecie Krapkowickim 
 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 4 porozumienia nr O-08/11/AS/2012  
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie skoordynowania działań realizowanych w ramach pilotażowego 
programu Aktywny Samorząd, zatwierdzonego uchwałą nr 3/2012 Rady Nadzorczej Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 28 marca 2012 roku, w związku z uchwałą  
nr 48/2016 Zarządu PFRON z dnia 18 października 2016 roku oraz uchwałą nr 71/2016 Zarządu 
PFRON z dnia 7 grudnia 2016 r., uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W Zasadach przyznawania dofinansowań w ramach programu finansowanego ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd” w 2016 roku  
w Powiecie Krapkowickim stanowiących załącznik do Uchwały Nr 478/2016 Zarządu Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie programu finansowanego ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd” w 2016 roku  
w Powiecie Krapkowickim wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty  
za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę,  
o której mowa w ust. 4 pkt 3 lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty 
za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (z możliwością wyrównania kwoty dofinansowania za 
drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016), może być podjęta przez Pełnomocników 
Zarządu PFRON w Biurze PFRON, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego 
realizatora programu lub Oddziału PFRON. W opinii tej realizator programu lub Oddział PFRON 
wskazuje w szczególności:  
1) proponowaną wysokość dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub opłaty 

za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,  
2) uzasadnienie proponowanej decyzji, w tym: 

a) dotyczące wysokości dofinansowania, przede wszystkim ze względu na atrakcyjność 
kierunku nauki wybranego przez wnioskodawcę na otwartym rynku pracy,   

b) wskazanie innych okoliczności zasługujących na indywidualne rozpatrzenie sprawy, 
3) średni i najniższy, procentowy udział środków PFRON w dofinansowanych przez realizatora 

programu kosztach: 
a) opłaty za naukę (czesne) w ramach wniosków wnioskodawców, których przeciętny 

miesięczny dochód przekracza kwotę, o której mowa w ust. 4 pkt 3, 
b) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, 

objętych pomocą ze środków PFRON w semestrze/półroczu, którego dotyczy proponowana 
decyzja, 

4) wysokość limitu środków PFRON w dyspozycji realizatora programu na dofinansowania  
w module II (na dzień sporządzenia opinii) wraz z informacją, czy decyzja wymaga 
zwiększenia tego limitu, 

5) wykaz analizowanych dokumentów stanowiących podstawę wydanej opinii.”, 
2) w § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i ust 6 nie przysługuje 
w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym:  



1) z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte 
dofinansowaniem ze środków PFRON,  

2) zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie rozpoczyna 
naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków 
PFRON.”, 

3) w § 1 po ust. 8 dodaje się ust. 8a. – 8d. w brzmieniu: 
„8a. Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 
4 pkt 1 i ust. 6, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego 
wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi: 

1) do 25% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania 
nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,  
w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy 
maksymalnej kwoty dodatku, 

2) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania 
nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie 
wyższym, a w przypadku studiów II stopnia – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy 
maksymalnej kwoty dodatku, 

3) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania 
nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym,  

4) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku 
pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie 
wyższym,  

przy czym uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej 
na każdym etapie nauki. 

8b.Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie 
opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje w dwóch transzach: 
1) pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania – po zawarciu umowy 

dofinansowania, 
2) druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania – po przekazaniu realizatorowi 

programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego 
dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca 
uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu 
doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że wnioskodawca realizuje przewód doktorski, 
zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

8c.Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 6  
i ust. 8a, następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez 
wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia 
ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem 
studiów/nauki. 

8d.Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych 
od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki,  
a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie 
z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki  
w tym semestrze/półroczu.”, 

4) w § 1 ust. 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego 
lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby 
semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż 
dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia (szkoła policealna, kolegium, 
szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie 
semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn 
od niego niezależnych (np. stan zdrowia),”, 
 
 



5) w § 1 po ust. 9 pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:  
„5) wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa  
w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty 
dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki 
na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II.”, 

6) w § 3 ust. 14 otrzymuje brzmienie: 
     „14. 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.”, 
7) w § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu 
„Aktywny samorząd” w 2016 roku przyjęte uchwałą nr 48/2016 Zarządu PFRON z dnia  
18 października 2016 r.”, 

8) w § 8 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
     „3) Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach 
     modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” przyjęte uchwałą nr 14/2014 Zarządu 
     PFRON z dnia 21 lutego 2014 r., zmienione uchwałą nr 71/2016 Zarządu PFRON z dnia 7 grudnia 
     2016 r.”, 
9) w § 9 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. gospodarstwie domowym wnioskodawcy – należy przez to rozumieć, w zależności od stanu 
faktycznego: 

a) wspólne gospodarstwo – gdy wnioskodawca ma wspólny budżet domowy z innymi 
osobami, wchodzącymi w skład jego rodziny,  

lub 
b) samodzielne gospodarstwo – gdy wnioskodawca mieszka i utrzymuje się samodzielnie 

i może udokumentować, że z własnych dochodów ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu,  
przy czym wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, 
zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów;”, 

10) w § 9 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
„9. Karcie Dużej Rodziny – należy przez to rozumieć dokument identyfikujący członka rodziny 
wielodzietnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r., poz. 785) lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca objęty jest 
działaniami/ulgami adresowanymi do rodzin wielodzietnych, ujętymi w ramy programów, które 
pod różnymi nazwami funkcjonują w Polsce, bądź wprowadzonymi jako samodzielny instrument 
nieobudowany programem;”, 

11) w § 9 ust. 30 otrzymuje brzmienie: 
„30. zatrudnieniu – należy przez to rozumieć:  
1) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, 
jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,  
2) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy  
o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas 
określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,  
3) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277), 
4) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.), 
5) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy 
(okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),  
6) staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia|  
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) 
okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie  
w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia;”.  
 



§ 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Podpisy Członków Zarządu: 

 

 Maciej Sonik    ......................... 

 Sabina Gorzkulla  ......................... 

 Wojciech Kowalski  ......................... 

 Ryszard Reszczyński  ......................... 

 Dariusz Willim   ......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


