
 

 

Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 307/6096/21 
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

Zasady, tryb składania oraz rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów 

służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. 

§ 1 

1. Wnioskodawcą, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 06.08.2004 r. w sprawie 

określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, może być przedsiębiorca albo podmiot niebędący 

przedsiębiorcą, prowadzący działalność w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami przez 

okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jeżeli spełnia łącznie 

następujące warunki: 

1) jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo był przez okres 

co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i jest nadal 

posiadaczem części lub całości nieruchomości, 

2) udokumentuje posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie 

kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem, 

3) przedstawi pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego. 

2. Wniosek o udzielenie dofinansowania, ostemplowany pieczątką wnioskodawcy oraz pieczątkami 

imiennymi osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie i zaciągania zobowiązań 

finansowych, należy składać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – ul. Hetmańska 9,  

35-045 Rzeszów, na właściwych formularzach  wraz z kompletem wymaganych załączników. Ewentualne 

upoważnienie innych osób do podpisania wniosku wraz z załącznikami powinno być dołączone do 

wniosku. 

3. Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać do dnia 30 listopada roku poprzedzającego 

realizację zadania. 

4.  Jeżeli wnioskodawcą jest podmiot: 

1)  będący przedsiębiorcą - wysokość dofinansowania robót nie może przekroczyć 30% kosztów realizacji 

zadania; 

2)  niebędący przedsiębiorcą - wysokość dofinansowania robót nie może przekroczyć 50% kosztów 

realizacji zadania. 

§ 2 

1. Nie podlegają rozpatrzeniu wnioski: 

1) niekompletne, z zastrzeżeniem ust. 2  

2) podmiotów posiadających zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec 

PFRON lub będących w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej  

z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu, 

3) dotyczące obiektów, które nie służą rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, 

4) wnioskodawców, którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali dofinansowanie na 

roboty budowlane dotyczące obiektu objętego obecnie składanym wnioskiem. 

2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku informuje 

wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które wnioskodawca winien uzupełnić  

w terminie 30 dni. Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpatrzenia. 

3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozpatruje skompletowany wniosek w terminie 30 dni od dnia,  

w którym Sejmik Województwa w formie uchwały określi zadania, na które przeznacza środki.  

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku sporządza się uzasadnienie. 

4. Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom 

kodeksu postępowania administracyjnego. 



 

5. Podanie przez wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, eliminuje wniosek z dalszego 

rozpatrywania. 

§ 3 

1. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę koszt robót budowlanych, których dofinansowanie 

dotyczy, rodzaj i przeznaczenie obiektu, prawo do nieruchomości (gruntu i obiektu), deklarowany udział 

środków własnych wnioskodawcy ponad limit określony w § 8 Rozporządzenia Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 06.08.2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być 

dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, znaczenie 

realizowanego zadania, liczbę osób z niepełnosprawnościami, dla których planowane jest zadanie  

i zakres rehabilitacji prowadzonej w obiekcie.  

2. Dokumentacja projektowa powinna spełnić wymogi określone dla danego rodzaju obiektu,  

w szczególności w przepisach prawa budowlanego, z uwzględnieniem zasad uniwersalnego 

projektowania oraz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

3. Kosztorys do wniosku powinien jednoznacznie określać zakres robót będących przedmiotem wniosku.  

Na stronie tytułowej należy wskazać podstawy jego opracowania (podstawy przyjęcia ceny robocizny, 

materiałów, sprzętu i narzutów). Kosztorys inwestorski powinien być sporządzony nie wcześniej niż  

6 m-cy przed złożeniem wniosku.      

4. Do kosztów kwalifikowanych zadania nie wlicza się kosztu przygotowania wniosku, dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, nadzoru inwestorskiego, autorskiego, konserwatorskiego, kosztu związanego 

z odbiorem robót (np. operatu geodezyjnego) oraz zakupu wyposażenia. 

5. Koszty niekwalifikowane mogą być finansowane wyłącznie ze środków własnych wnioskodawcy  

i pozostają poza wartością zadania. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed 

dniem zawarcia umowy. 

6. Skalę punktową oceny wniosków określa Tabela skali punktowej dla wniosków o dofinansowanie robót 

budowlanych w obiektach służących rehabilitacji zawarta w § 6. 

§ 4 

1. Wnioski kompletne pod względem formalnym podlegają ocenie Komisji do spraw opiniowania wniosków 

o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku  

z potrzebami osób niepełnosprawnych. 

2. Komisja pracuje zgodnie z Regulaminem Komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie robót 

budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych.  

3. Opinia Komisji określa w szczególności wybrane do dofinansowania wnioski, przedmiot i proponowaną 

wysokość kwoty dofinansowania, uzasadnienie negatywnego rozpatrzenia wniosku. 

4. Wszystkie wnioski złożone w terminie określonym w § 1 ust. 3 są rozpatrywane według kolejności 

wynikającej z oceny punktowej wniosków dokonanej zgodnie ze skalą, o której mowa w § 6. 

§ 5 

1. Sejmik Województwa Podkarpackiego dokonuje podziału środków na poszczególne zadania. 

2. Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego będzie stanowiła podstawę do zawarcia umowy  

o dofinansowanie robót.  

3. W przypadku gdy wymaga tego proces inwestycyjny Marszałek Województwa Podkarpackiego może 

zawierać umowy na okres nie dłuższy niż 3 lata budżetowe. Zawarcie umowy na okres dłuższy niż 1 rok 

budżetowy wymaga zgody Sejmiku Województwa. 

  



 

§ 6 

Tabela skali punktowej dla wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących 

rehabilitacji 

Lp. Zakres podlegający punktacji 
Ilość 

punktów 

I. Tytuł prawny do nieruchomości 

1 Własność nieruchomości   3  

2 Użytkowanie wieczyste  nieruchomości 2 

3 
Posiadanie przez wnioskodawcę całości lub części nieruchomości przez okres co 

najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku 
1 

II. Korzystanie ze środków finansowych PFRON 

1 
Wnioskodawca korzystał ze środków Funduszu na realizację zadań i rozliczył się 

nieterminowo (dotyczy 3 lat przed dniem złożenia wniosku) 
-3 

III. Znaczenie realizowanego zadania (lokalizacja inwestycji, ważność inwestycji ze wskazaniem, w jaki 

sposób przyczyni się do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami, formy prowadzonej rehabilitacji  

w obiekcie po zakończeniu zadania, liczba osób z niepełnosprawnościami korzystających z efektu 

dofinansowania) 

1 Poziom wysoki 6-10 

2 Poziom średni 2-5 

3 Poziom niski 0-1 

IV. Dodatkowy deklarowany udział własny wnioskodawcy ponad obowiązkowy określony  

w rozporządzeniu: 

1 
Za każde dodatkowe 5% kosztów realizacji zadania zadeklarowane do pokrycia przez 

wnioskodawcę 
2 

V. Ocena zakresu rehabilitacji 

1 Kompleksowa rehabilitacja 5 

2 Ograniczony zakres rehabilitacji 3 

3 Pojedynczy zakres rehabilitacji 1 

 

 

Łączna liczba punktów   


