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          ZASADY ROZPATRYWANIA PRZEZ  PCPR W GLIWICACH WNIOSKÓW  

O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON OBOWIĄZUJĄCE W 2014 ROKU 

 

I.     UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ICH OPIEKUNÓW    

 W TURNISIE REHABILITACYJNYM  ( art. 35a, pkt 1, ppkt 7, lit. a Ustawy  

o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r  

( tekst jednolity Dz. U. z 2011 r, Nr 127 poz. 721 ze zm) 

 

1. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, 

które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne  

w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez 

względu na stopień niepełnosprawności( § 5 pkt 12 Rozporządzenie MPIPS  

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 15 listopada 2007r, Dz.U. Nr 230 

poz. 1694). 

 

2.  W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku  

w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu 

opiekunów przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania tej samej 

dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata ( § 6 pkt. 3 Rozporządzenie 

MPIPS w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 15 listopada 2007r, Dz. U.  

Nr 230 poz. 1694). Jednak w szczególnych przypadkach potwierdzonych 

oddzielnym zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym pogorszenie stanu 

zdrowia, dopuszcza się dofinansowanie dla osoby niepełnosprawnej co roku. 

 

   Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu ”Dobry Start  

w  Samodzielność” realizowanego w 2014r. przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gliwicach  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
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Ludzki  uczestnicy projektu mają zagwarantowane środki finansowe  

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, jako jednej z form wsparcia  

w ramach projektu. 

 

II. ZAOPATRZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPRZĘT REHABILITACYJNY 

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE  

( art.35 a, pkt 1, ppkt7, lit. c Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r ( tekst 

jednolity Dz.U. z 2011 Nr 127 poz 721 ze zm) 

 

1. Dofinansowanie zakupu środków pomocniczych i przedmiotów 

ortopedycznych ustala się następująco: 

- dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych dla dzieci  oraz uczącej się 

 i niepracującej młodzieży do 24 r ż wynosi 150%   kwoty limitu, wyznaczonego 

przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej  

w zakupie tych przedmiotów i środków , jeżeli cena zakupu jest wyższa niż 

ustalony limit,( § 13 pkt 2 ppkt 2 lit.b, Rozporządzenia MPIPS  w sprawie 

określenia rodzajów zadań powiatu które mogą być dofinansowane ze 

środków PFRON z dnia 25 czerwca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r  Nr 96 poz. 861 

 z późn. zm.) 

 - wysokość dofinansowania ze środków PFRON zakupu aparatów 

słuchowych dla osób dorosłych ustala się do wysokości refundacji określonej 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

 - wysokość dofinansowania zakupu pozostałych środków pomocniczych 

i przedmiotów ortopedycznych, ustala się do wysokości 150% kwoty limitu 

określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Wnioski o dofinansowanie środków pomocniczych i przedmiotów 

ortopedycznych zrealizowane przez Wnioskodawcę w 2013r. z powodu 

niewystarczających środków finansowych PFRON na 2014 rok nie będą 

dofinansowane.  
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2. Wnioski o dofinansowanie zakupu  sprzętu rehabilitacyjnego  będą 

rozpatrywanie pozytywnie  w oparciu o  rzetelne  uzasadnienie konieczności 

prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu, 

wydanego przez lekarza specjalistę lub rehabilitanta.  

-  Wnioski o dofinansowanie  zakupu zestawu komputerowego dla dzieci,  

w ramach sprzętu rehabilitacyjnego będą rozpatrywane pozytywnie  na 

podstawie   dołączonego do wniosku zaświadczenia specjalisty  

o konieczności rehabilitacji przy pomocy wskazanych programów 

specjalistycznych. 

 

III.    LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH  W KOMUNIKOWANIU SIĘ,  

I TECHNICZNYCH  W ZWIĄZKU Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH ( art. 35 a, pkt 1, ppkt 7, lit. d Ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia  

27 sierpnia 1997r( tekst jednolity  Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm) 

 

1. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych 

 w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej będzie udzielane  dzieciom 

do 16 rż posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności  

z dysfunkcją narządu ruchu, dorosłej osobie z aktualnym orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności ( znaczny , umiarkowany), z dysfunkcją narządu 

ruchu poruszającą się na wózku inwalidzkim, oraz osobom mającym trudności 

w poruszaniu się potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim o aktualnym 

stanie zdrowia. 

2. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się dotyczące 

zaopatrzenia osoby niepełnosprawnej w zestaw komputerowy w związku  

z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej, będą rozpatrywane  

pozytywnie w szczególnie uzasadnionych przypadkach (§ 13 pkt 4, 

Rozporządzenia MPIPS  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu które 

mogą być dofinansowane ze środków PFRON z dnia 25 czerwca 2002.  

Dz. U. z 2002 r Nr 96 poz. 861 z późn. zm.) 
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Osoby spełniające warunki  uczestnictwa w pilotażowym programie 

„Aktywny samorząd” w zakresie przedmiotów objętych dofinansowaniem  

w programie Funduszu, nie mogą otrzymać wsparcia finansowego ze 

środków PFRON w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się 

i technicznych (wytyczne PFRON w związku z najczęściej zadawanymi 

pytaniami w sprawie pilotażowego programu ” Aktywny samorząd”, 

opublikowane na stronie: www.pfron.org.pl aktualizacja 10.07.2012r pytanie  

nr 67). 

 

IV.  SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

( art. 35a pkt 7 b Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r ( tekst jednolity 

Dz. U. z 2011r Nr 127 poz. 721 ze zm) 

 

Dofinansowanie będzie przyznawane na podstawie złożonych wniosków  

w maksymalnej wysokości do 60% wnioskowanego dofinansowania, jednak  

po przeprowadzeniu negocjacji z wnioskodawcą (§ 13 pkt 1, Rozporządzenia 

MPIPS  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu które mogą być 

dofinansowane ze środków PFRON z dnia 25 czerwca 2002r.  Dz. U. z 2002 r  

 Nr 96 poz. 861 z późn. zm.) 

 

V. USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA – PRZEWODNIKA 

( art. 35a pkt 7 f Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r tekst jednolity 

Dz. U. z 2011 r Nr 127 poz. 721 ze zm) 

Dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej jeżeli jest to 

uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz jeżeli  

usługi tłumacza  lub tłumacza – przewodnika umożliwią  lub w znacznym 

stopniu ułatwią osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych 

codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Wysokość 
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dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika 

nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej 

świadczenia(§ 13 pkt 6, Rozporządzenia MPIPS  w sprawie określenia rodzajów 

zadań powiatu które mogą być dofinansowane ze środków PFRON z dnia  

25 czerwca 2002 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 96 poz. 861 z późn. zm.) 

 

SPOSÓB REALIZACJI WNIOSKÓW O UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE 

ŚRODKÓW PFRON: 

1. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny, 

środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, usług tłumacza 

języka migowego lub tłumacza przewodnika -  w każdym czasie do 

wyczerpania środków finansowych 

2.  dofinansowanie sportu kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

– na podstawie  wniosków które zostały złożone do dnia 30 listopada roku 

poprzedniego. 

 

 
 

 


