
Uchwała nr 7/2021 

Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 

z dnia 2 lutego 2021 r. 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonywanie odstępstw od procedur realizacji 

„Programu wyrównywania różnic między regionami III”.  

 

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27  

sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) oraz art. 15zzf1 ust. 1 w 

związku z art. 11h ustawy 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. poz. 1842 t.j.), uchwały nr 

16/2015 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” zmienionej uchwałą nr 8/2019 

Rady Nadzorczej PFRON z dnia 6 września 2019 r. uchwala się, co następuje: 

 

Paragraf 1. 

 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w celu 

niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 wyraża zgodę na 

dokonywanie odstępstw od procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III” przyjętych uchwałą nr 77/2019 Zarządu PFRON z dnia 5 grudnia 2019 r. 

zmienioną uchwałą nr 79/2020 Zarządu PFRON z 19 listopada 2020 r., poprzez 

umożliwienie na wniosek lub za zgodą adresata modułu D programu, w drodze aneksu do 

zawartej umowy, zmiany jej warunków w zakresie korzystania z pojazdów zakupionych z 

dofinansowaniem ze środków PFRON, w celu wykonywania poleceń wynikających z 

decyzji wydanych na podstawie ustawy 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, w 

szczególności do przewozu do punktów szczepień przeciw COVID-19 wszystkich osób 

objętych decyzjami wojewodów. 

 

Paragraf 2. 

 

Decyzje, w zakresie o którym mowa w paragrafie 1, podejmują: 

1) pełnomocnicy Zarządu PFRON w przypadku umów, których stroną jest powiat jako 

adresat programu, 

2) powiaty będące realizatorami programu w przypadku umów, których stroną jest adresat 

programu niebędący powiatem. 

 

Paragraf 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


