projekt 10.11.2008 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia ……….............2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 Nr 14, poz. 92 i Nr ......,
poz. ......) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861,
z 2003 r. Nr 100, poz. 930 oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 15) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
a) fakturę określającą wysokość finansowania w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz
kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną
za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego
zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze albo
b) kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z
fakturą pro forma określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
i kwotę udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia do
realizacji.";
2) w § 12 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku złoŜonego wraz z dokumentami,
o których mowa w §11 ust. 4 pkt 2 lit b, właściwa jednostka organizacyjna samorządu
terytorialnego wystawia zaświadczenie o przyznaniu dofinansowania zawierające:
1) termin dostarczenia przez wnioskodawcę dokumentów określonych w §11 ust. 4 pkt 2
lit a, uwzględniający termin wskazany w fakturze pro forma,

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne,
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2) zobowiązanie jednostki samorządu terytorialnego do przekazania dofinansowania, po
spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 1, na konto świadczeniodawcy realizującego
zlecenie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentów.”;
3) w § 14 w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) zobowiązanie do przedłoŜenia odpowiednio powiatowemu centrum pomocy rodzinie
lub powiatowemu urzędowi pracy dokumentów rozliczeniowych oraz dowodu pokrycia
udziału własnego w kosztach zadania”.
§ 2. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszego
rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu według przepisów dotychczasowych.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister
Pracy i Polityki Społecznej

UZASADNIENIE

Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn.
zm.) wynika z konieczności ułatwienia osobom niepełnosprawnym zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze oraz ułatwienia realizacji przedsięwzięć z zakresu sportu,
kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Zmiana zasad ubiegania się o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze
W obecnym stanie prawnym dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przewidziane było w formie refundacji poniesionych kosztów.
W związku z licznymi wątpliwościami i trudnościami przy realizacji tego zadania zarówno ze
strony podmiotów realizujących to zadanie, osób niepełnosprawnych a takŜe przedsiębiorców
realizujących ze środków publicznych zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze, wprowadza się poprzez zaproponowane zmiany moŜliwość rozpatrywania
przez powiatowe centra pomocy rodzinie wniosków osób niepełnosprawnych bez konieczności
uprzedniego zamówienia i zrealizowania zlecenia. Zgodnie z propozycją, wniosek osoby
niepełnosprawnej będzie mógł być rozpatrzony dodatkowo w oparciu o kopię zlecenia na
zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z fakturą pro forma.
Dotychczas takiej moŜliwości nie było.
Proponowane rozwiązania ułatwią dostęp do korzystania z dofinansowania ze środków PFRON
przez osoby niepełnosprawne, które nie mają wystarczających środków finansowych do zakupu
przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego przed uzyskaniem dofinansowania ze
środków PFRON.
Jednocześnie konieczne jest wprowadzenie dla jednostki samorządu terytorialnego realizującej
zadanie - w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku - obowiązku wystawienia
zaświadczenia o przyznaniu dofinansowania określającego warunki i zobowiązanie wypłaty tego
dofinansowania.
Zaświadczenie o przyznaniu dofinansowania umoŜliwi osobom niepełnosprawnym
i przedsiębiorcom realizującym zlecenia, określenie dogodnych warunków realizacji zlecenia
i płatności. Wprowadzenie zaświadczenia zwiększy dostępność przedmiotów ortopedycznych i
środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych o najniŜszych dochodach, poniewaŜ
konieczność wpłaty znacznej części lub całości udziału własnego przez osobę niepełnosprawną,
będzie mogła być zastąpiona gwarancją przekazania dofinansowania.
Zmiana warunków umowy w zakresie złoŜenia dokumentów rozliczeniowych
W dotychczasowym stanie prawnym jednym z warunków umowy stanowiącej podstawę
dofinansowania zadań ze środków PFRON było zobowiązanie do przedłoŜenia, odpowiednim
jednostkom realizującym te zadania, dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od ich
wystawienia. W przypadku przedsięwzięć o długim terminie realizacji przepis ten wprowadzał
wiele utrudnień. Stąd zmiana mająca na celu wprowadzenie moŜliwości rozliczenia otrzymanych
środków po rzeczywistym zakończeniu realizowanego przedsięwzięcia. Termin rozliczenia

uzyskanych środków powinien być określony w umowie i dostosowany indywidualnie do
warunków realizowanego przedsięwzięcia.
Ocena Skutków Regulacji
I. Podmioty, na które będzie oddziaływało rozporządzenie
- osoby niepełnosprawne,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- podmioty realizujące ze środków publicznych zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze,
- podmioty realizujące przedsięwzięcia z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych.
II. Konsultacje społeczne.
Tekst projektu rozporządzenia zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych
i partnerami społecznymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr
100, poz.1080, z późn. zm.) tj.:
1. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
2. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
3. Forum Związków Zawodowych,
4. Konfederacji Pracodawców Polskich,
5. Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych,
6. Związku Rzemiosła Polskiego,
7. Business Centre Club - Związek Pracodawców.
Ponadto projekt rozporządzenia zostanie przedstawiony Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego.
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej procesie stanowienia
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji
Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
III. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych w tym na
budŜet państwa i budŜety jednostek samorządu terytorialnego.
WdroŜenie projektu rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budŜetu państwa i
budŜetów jednostek samorządu terytorialnego.
IV. Wpływ regulacji na rynek pracy.
WdroŜenie projektu rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy.
V. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Wejście w Ŝycie projektowanego rozporządzenia nie wywrze wpływu na konkurencyjność
gospodarki. W przypadku przedsiębiorców realizujących ze środków publicznych zlecenia na
zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wdroŜenie projektu rozporządzenia
wpłynie na zmniejszenie ryzyka związanego z prowadzeniem tej działalności.

VI. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Wejście w Ŝycie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na
sytuację i rozwój regionów.
Projekt rozporządzenia nie jest objęty przepisami Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących
notyfikacji norm i aktów prawnych.

