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I. DEFINICJE POJĘĆ 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

 

a) Wnioskodawca – należy przez to rozumieć wnioskującego o  przyznanie pomocy 

finansowej w ramach Programu ( gdy w imieniu osoby niepełnosprawnej działa opiekun, 

to opiekun występuje w roli Wnioskodawcy), 

 

b) program – należy przez to rozumieć program „ Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi”, 

 

c) adresat programu - należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną, do której 

skierowany jest program, 

 

d) PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, 

 

e) osobie niepełnosprawnej –  należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych /tj.Dz.U. z 2020 r. poz 426 z późn. zm./, 

 

f) orzeczeniu równoważnym – należy przez to rozumieć regulacje, o których mowa w art. 5 

i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tj.Dz.U. z 2020 r. poz 426 z późn. zm./, 

 

g) wniosku – należy przez to rozumieć Wniosek o dofinansowanie ze środków programu 

    „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji         

    kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III, 

 

 



h) SOW (System Obsługi Wsparcia) – należy przez to rozumieć stronę dostępną pod adresem 

internetowym https://sow.pfron.org.pl/, za pomocą której składa się wnioski o wsparcie 

finansowe PFRON, 

 

i) 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; miejscem zamieszkania dziecka 

pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego  

z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało 

powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, 

 

j) placówce rehabilitacyjnej – należy przez to rozumieć placówkę, w której udzielane jest 

wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone dla nich w sposób ciągły                                         

(tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku), 

 

 

k) dodatkowym zasiłku opiekuńczym (pozwalającym na sprawowanie bezpośredniej opieki 

nad osobą niepełnosprawną) – należy przez to rozumieć wsparcie udzielane  w przypadku: 

 

- zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki 

przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, przysługujące 

ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad: 

• dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, do ukończenia 18 lat lub 

• dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

• dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego; 

 

- zamknięcia np.: ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu 

terapii zajęciowej oraz innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze  

z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, 

przysługujące ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu 

konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, 

 

l) Realizatorze programu – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Płocku  działający w imieniu Gminy Miasta Płock. 

 

 

II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

 

1. 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 2020 r. poz. 426, z późn. zm./, 

 

2. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz. U. z 2020 r. 374 z późn. zm./. 

 

https://sow.pfron.org.pl/


 

 

 

III. CEL PROGRAMU 

 

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym na skutek 

wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, które utraciły  

w okresie od 9 marca 2020 r. do dnia 4 września 2020 r. możliwość korzystania  (przez okres co 

najmniej pięciu kolejno następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówkach 

rehabilitacyjnych. 

 

IV. ADRESACI PROGRAMU 

 

1.  Adresatami programu są poszkodowane na skutek sytuacji kryzysowej: 

  

1) osoby  niepełnosprawne  posiadające  aktualne  orzeczenie  o  stopniu  niepełnosprawności   

(lub orzeczenie równoważne), 

 2)  dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,    

     wydane przed ukończeniem 16 roku życia. 

 

2.  Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych,  

     które są: 

 

1) uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej; na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia  1997 r.    

     o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych, z późn. zm., 

 

2)  uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie  przepisów  

     ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późn. zm., 

 

3) podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących podstawie  przepisów   

    ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  z późn. zm., 

 

4) podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze   środków  

    PFRON na  podstawie art.  36  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej                                     

    i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z późn. zm., 

 

5)  uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych    

     programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne; 

 

6) pełnoletnim (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  

    organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej  z  dnia                       

    23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno- 

    wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim; 

 

7) pełnoletnim i (od 18 do 24 roku życia)  wychowankami  specjalnych  ośrodków  szkolno- 

    wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie  

    ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

 

3.  W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie – występują 

przedstawiciele ustawowi  lub opiekunowie prawni tych osób. 



 

 V. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WNIOSKODAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ                        

 O UZYSKANIE DOFINANSOWANIA 

 

1. Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia  

o niepełnosprawności (w przypadku dzieci i młodzieży przed ukończeniem 16. roku życia) – 

wydanego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej                                  

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (lub orzeczenia równoważnego). 

 

2. Korzystanie z opieki w placówce rehabilitacyjnej, przed zawieszeniem w niej zajęć                                      

tj. w okresie od 9 marca 2020 r. do dnia 4 września 2020 r oraz brak możliwości korzystania                    

z tej opieki przez okres co najmniej 5 kolejnych, następujących po sobie dni roboczych,                           

w każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie. 

 

3. Nie pobieranie dodatkowego zasiłku opiekuńczego (pozwalającego na sprawowanie 

bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną),  o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 

marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem                       

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 

 

4. Adresat programu, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać zarówno w chwili 

zaistnienia danej sytuacji kryzysowej,  jak i w dniu składania wniosku o pomoc  w ramach 

programu, a także w dniu podejmowania przez Realizatora programu decyzji o przyznaniu 

wnioskowanej pomocy. 

 

5. Dofinansowanie z MOPS w Płocku przysługuje wyłącznie mieszkańcom Gminy Miasta Płock. 

 

   VI.   WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. Wniosek o dofinansowanie (formularz  wniosku PFRON stanowi załącznik  nr 1 do procedury. 

 

2. Klauzula informacyjna dot. danych osobowych  (formularz klauzuli  stanowi załącznik nr 2                 

    do procedury). 

 

3.  W sytuacjach  wystąpienia uzasadnionych wątpliwości i zastrzeżeń Realizator  programu   może   

     wymagać od Wnioskodawcy kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia  

     o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego), o czym zostanie poinformowany  

     stosownym pismem. 

 

4. W  sytuacji gdy  ważność orzeczenia,  upłynęła  w  okresie  od   dnia   8  marca  2020 r.  orzeczenie    

    zachowuje ważność  do  upływu  60   dnia  od  dnia  odwołania  stanu   zagrożenia  epidemicznego   

    lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności  

    albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

 

5. W  sytuacji   wystąpienia   uzasadnionych   wątpliwości   i  zastrzeżeń,   Realizator   programu  

    zastrzega sobie prawo do potwierdzenia uczestnictwa Wnioskodawcy w zajęciach prowadzanych  

    w  placówce  rehabilitacyjnej  wskazanej   we  wniosku   (formularz  potwierdzenia  z  placówki   

    rehabilitacyjnej stanowi załącznik nr 3 do procedury). 

 

 

 

 



 

 

VII. FORMY I ZAKRES POMOCY UDZIELANEJ W PROGRAMIE 

 

1. Pomoc udzielana  jes t w formie dofinansowania kosztów związanych  z  zapewnieniem  opieki  

    domowej. 

2. Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej ze środków PFRON w ramach programu   

    wynosi: 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną. 

3. Okres  na  jaki może zostać  przyznane  dofinansowanie  nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

4. W każdym z wykazanych we wniosku miesięcy musi wystąpić brak możliwości korzystania  z  

    opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie   

    dni roboczych.   

5. Pomoc finansowa może zostać wykorzystana wyłącznie na cele, na które została przyznana 

6. Dofinansowanie nie przysługuje: 

1) za  miesiąc, w  którym nastąpiła  wypłata  dodatkowego zasiłku  opiekuńczego  (pozwalającego                     

    na sprawowanie bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną), o którym mowa w art. 4 ustawy  

    z  dnia  2   marca   2020r.   o  szczególnych   rozwiązaniach   związanych   z   zapobieganiem  

    przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi  

    sytuacji kryzysowych, 

 

2)   wnioskodawcy, który nie  spełnia  żadnego  z  warunków, o  których  mowa  w części  Adresaci  

     Programu pkt  2. tj.  Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób     

   niepełnosprawnych, które są:... 

 

VIII. TRYB SKAŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW 

 

1. Wniosek można złożyć za pośrednictwem (SOW) Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem  

    https://sow.pfron.org.pl/, 

 

2. W  przypadku  braku  możliwości  skorzystania  z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób  

    złożenia  wniosku  (np. drogą  pocztową  lub elektronicznie). W takim przypadku wzór wniosku  

    należy pobrać ze strony www.mopsplock.eu 

 

3. Przyjmowanie  wniosków  następuje  w trybie  ciągłym, jednakże nie później niż do 04 września  

    2020r. 

 

4. Wnioski  rozpatrywane  są  w  terminie  30  dni od daty złożenia wniosku przez Wnioskodawcę,              

    z uwzględnieniem daty podpisania umowy pomiędzy MOPS w Płocku    a PFRON na realizację  

    Programu w 2020 roku. Warunkiem rozpatrzenia wniosku   jest posiadanie  przez Gminę  Miasto  

    Płock środków finansowych PFRON na realizację w/w programu oraz kompletny status wniosku. 

 

5. Wnioski w ramach programu podlegają ocenie formalnej. 

 

6. Wnioski nie podlegają ocenie merytorycznej. 

 

7. Wszelkie decyzje i informacje w sprawie rozpatrywania wniosku o dofinansowaniu,  który wpłynie  

    do Realizatora/MOPS przez System Obsługi Wsparcia (SOW) lub przez elektroniczną   skrzynkę  

    podawczą,  będą  przekazywane  Wnioskodawcy  za  pośrednictwem  SOW  lub wskazanego  we  

    wniosku  adresu e-mail  Wnioskodawcy.  W  przypadku braku podania adresu e-mail we wniosku                 

    o dofinansowanie informacje w sprawie rozpatrywania wniosku zostaną doręczone drogą listowną.  

https://sow.pfron.org.pl/
http://www.mopsplock.eu/


 

8. Wszelkie decyzje i informacje w sprawie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie, który wpłynie 

do Realizatora/MOPS w formie papierowej na Kancelarię, będą przekazywane Wnioskodawcy 

drogą listowną. 

 

9. Decyzję    w    sprawie   przyznania świadczenia podejmuje Realizator programu po uprzedniej 

weryfikacji formalnej wniosku. 

 

10.Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do Realizatora informacje o wszelkich 

zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku. 

 

IX. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ 

  

1. Wypłata świadczeń następuje w przypadku pozytywnej decyzji Realizatora programu, 

 

2. Wypłata świadczeń następuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie pomocy   

    w ramach programu, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia decyzji. 

 

3. W  sytuacji  braku  posiadania konta bankowego przez Wnioskodawcę, dopuszcza się  możliwość  

    wypłaty  świadczenia  w  formie  przekazu  pocztowego,  o  ile  taka  informacja  została  zawarta  

    we wniosku. Wypłata nastąpi  w terminie uzgodnionym z Wnioskodawcą. 

 

4. Wypłata  świadczeń  w  Programie  następuje  do  momentu  wyczerpania  środków  finansowych  

    PFRON przeznaczonych na jego realizację – (rozdział X Programu PFRON). 

 

X. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1.Realizator programu informuje, że dane osobowe przekazane wraz z wnioskiem  

  o  dofinansowanie   mogą   zostać  przekazane   do  PFRON   w   celu   monitorowania   i   kontroli   

  Prawidłowości   realizacji   programu  przez Samorząd powiatowy oraz do celów sprawozdawczych                         

  i  ewaluacyjnych,   o  czym   szczegółowe   informacje   można   uzyskać   na  stronie  internetowej  

    PFRON (https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/rodo-w-funduszu/). 

 

2. Wnioskodawca biorący udział w programie oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych  

   osobowych  podanych   we wniosku,  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  a  oraz  art.  9  ust.  2  lit.  a    

rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r.  

   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego  

   dalej RODO) przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku. 

 

3.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Płocku      

    ul. Zgliczyńskiego 4, 09-400  Płock tel. nr 24 364 02 10  email: sekretariat@mopsplock.eu. 

 

 

 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/rodo-w-funduszu/

