
 
 

 

 
Załącznik do „Zasad  rozpatrywania wniosków osób 

niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach  pilotażowego programu 
„Aktywny samorząd” w 2019 r. 

                                                                       
Zasady weryfikacji merytorycznej 

 
Skala punktowa oceny merytorycznej dla wniosków złożonych w ramach programu                           
„Aktywny samorząd” w 2019 roku – Moduł I. 

 
 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU nr: .......................  
– dotyczy Modułu I 

 KRYTERIA OCENY WNIOSKU - punktacja stała Liczba 
punktów  

Maksymalna 
liczba punktów 

1 Stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, zakres niepełnosprawności: 

a) 
stopień niepełnosprawności znaczny (I grupa inwalidzka),  

orzeczenie  o niepełnosprawności 

 

8 
 
 

 

 (jeden stopień  do wyboru) umiarkowany (II grupa inwalidzka)  4  
b) osoby z dysfunkcją 4 kończyn lub z brakiem obu kończyn górnych lub niewidome  8   

 osoby z dysfunkcją obu nóg i jednej ręki lub dysfunkcją obu rąk i jednej nogi lub ze znacznym niedowładem obu kończyn 
górnych, osoby niedowidzące  6 28 

c) osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, osoby głuchoniewidome,  8  
d) występuje niepełnosprawność sprzężona  (więcej niż jedna przyczyna niepełnosprawności wynikająca z posiadanego 

orzeczenia) - inna niż wymieniona w lit b-c    4  
2 Aktywność zawodowa: 

a) osoba zatrudniona   40 
40 

b) osoba aktywna zawodowo 10 
3 Aktualnie realizowany etap kształcenia: 

a) osoby  kontynuujące studia (podyplomowe, doktoranckie, przewód doktorski) 6  
b) osoby  kontynuujące studia (studia I lub II stopnia, magisterskie) 6 6 
c) osoby rozpoczynające naukę na studiach  (bez względu na poziom i formę)  6  
d) osoby rozpoczynające i kontynuujące naukę w szkole ponadgimnazjalnej, gimnazjalnej, szkole podstawowej, przedszkolu 4  

4 Inne kryteria: 
a) Wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2018 r. lub 2019 r. w wyniku działania żywiołu  lub innych zdarzeń losowych 10 

 
b) Wnioskodawca, w tym podopieczny, nie otrzymał dotąd dofinansowania ze środków PFRON na zakup przedmiotu 

dofinansowania objętego wnioskiem 5 

  c) dodatkowe osoby niepełnosprawne  
w gospodarstwie  domowym Wnioskodawcy, w tym podopiecznego – w przypadku jednej osoby  1  

 (jeden przypadek do wyboru) – w przypadku więcej niż jedna osoba  2  
d) szczególne utrudnienia Wnioskodawcy, w tym podopiecznego (pkt 3.6 wniosku) 2 26 
e) uzasadnienie wyboru danego przedmiotu dofinansowania  5 

 
f) wniosek był  kompletny w dniu przyjęcia 2 

RAZEM OCENA WNIOSKU (PKT 1- 4) maksymalnie 100 

Minimalna liczba punktów, uprawniająca do uzyskania dofinansowania wynosi: 30 

 

 


