
Uchwała nr 81/2020 

Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Kierunki działań oraz 

warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu 

IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

  

Na podstawie 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 (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.), ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

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

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), oraz 

uchwały nr 4/2020 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w 

wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 

uchwala się, co następuje: 

  

Paragraf 1. 

  

W załączniku do uchwały nr 29/2020 Zarządu PFRON z dnia 1 kwietnia 2020 r. w 

sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe 

obowiązujących w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu 

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi””, zmienionej uchwałą nr 47/2020 

Zarządu PFRON z dnia 21 lipca 2020 r., uchwałą nr 66/2020 Zarządu PFRON z dnia 3 

września 2020 r., uchwałą nr 75/2020 Zarządu PFRON z dnia 22 października 2020 r. 

oraz uchwałą nr 76/2020 Zarządu PFRON z dnia 30 października 2020 r. w rozdziale 

IV. Tryb postępowania w ramach Modułu III programu dodaje się ust. 16 w 

brzmieniu: 

„16. Realizatorzy programu mogą podejmować decyzje o przywróceniu 

Wnioskodawcy terminu związanego ze złożeniem albo uzupełnieniem wniosku o 



dofinansowanie w ramach Modułu III programu. Pełnomocnicy Zarządu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oddziałach 

PFRON mogą podejmować decyzje o przywróceniu realizatorowi programu 

terminu związanego ze złożeniem zapotrzebowania na środki PFRON potrzebne 

na realizację Modułu III programu. Wystąpienia o przywrócenie terminu nie 

wymagają uzasadnienia.”. 

  

Paragraf 2. 

  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 3 

kwietnia 2020 r. 

  

  

 


