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PROCEDURA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON  

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ZAMIESZKUJĄCYCH W POWIECIE GLIWICKIM  

W 2021 ROKU  

 

Podstawa prawna: art. 35a Ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 573) 

oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

25 czerwca 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 926) w sprawie określenia  

rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLE 

 

1. Procedury określają tryb postępowania przy przyznawaniu osobom  

z niepełnosprawnościami dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych, zwanego dalej PFRON, do zadań 

określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

2. Dyrektor PCPR w Gliwicach powołuje komisję do rozpatrywania wniosków  

o dofinansowania ze środków PFRON. 

3. W przypadku nie zrealizowania wniosku w roku jego złożenia, z powodu braku 

środków finansowych PFRON przeznaczonych na przedmiotowe zadanie, 

wniosek nie jest przenoszony do realizacji na rok następny.  

4. Kompletne wnioski rozpatrywane są kwartalnie, w IV kwartale nie później niż  

do 15 listopada 2021r. 

 

§2 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW  

O UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON 

 

1. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osób  

z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, 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 z niepełnosprawnościami 

– do dnia 30 listopada roku poprzedniego (wnioski złożone w 2021 r.  

są rozpatrywane w 2022 r.). 

 

§ 3 

DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM  

 

(art. 35a ust.1 pkt 7 lit.a Ustawy oraz Rozporządzenie MPIPS w sprawie turnusów 

rehabilitacyjnych z dnia 15 listopada 2007r. , Dz.U. Nr 230 poz. 1694 z późn. zm.) 
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Rozpatrując wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym: 

• pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby  

z niepełnosprawnościami w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się  

i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności, 

• następnie osoby z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenia  

o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 

albo równoważne, według daty wpływu wniosku do PCPR w Gliwicach. 

 

Osoby z niepełnosprawnościami, które w 2020 roku nie zrealizowały przyznanego 

dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym  ze względu na 

zamknięcie Ośrodków Rehabilitacyjnych z powodu COVID-19, mają możliwość 

dofinansowania poza kolejnością. Warunkiem jest złożenie wniosku do dnia  

15 kwietnia 2021r. 

 

W sytuacji gdy występuje niedobór środków Funduszu w danym roku  

w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób  

z niepełnosprawnościami w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów 

przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie  

z niepełnosprawnościami raz na dwa lata.  
 

 

§ 4 

ZAOPATRZENIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE  

I ŚRODKI POMOCNICZE ORAZ W SPRZĘT REHABILITACYJNY 

 

(art. 35a ust.1 pkt 7, lit.c Ustawy oraz Rozporządzenia MPIPS w sprawie określenia 

rodzajów zadań powiatu które mogą być dofinansowane ze środków PFRON z dnia  

25 czerwca 2002 r. Dz. U. z 2015 r.  poz. 926.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.  

 

1. Dofinansowanie zakupu środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych 

ustala się następująco: 

 

- aparaty słuchowe:  

• dla dzieci oraz uczącej się i niepracującej młodzieży do 24 roku życia - 

dofinansowanie wynosi do 150% kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz 

wymaganego udziału własnego osoby z niepełnosprawnościami w zakupie 

tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit, 

• dla osób dorosłych wysokość dofinansowania ustala się do wysokości 

refundacji określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 

 - pozostałe środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne -  dofinansowanie ustala 

się do wysokości refundacji określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

 

Wnioski o dofinansowanie środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych 

złożone przez Wnioskodawcę w 2021 roku dotyczące faktur zrealizowanych w 2020 

roku będą dofinansowane w roku 2021. 
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2. Sprzęt rehabilitacyjny: 

1. Wnioski będą rozpatrywane w oparciu o rzetelne uzasadnienie konieczności 

prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu, 

wydanego przez lekarza specjalistę lub rehabilitanta.  

2. Zestaw komputerowy dla dzieci – wnioski będą rozpatrywane na podstawie 

dołączonego do wniosku zaświadczenia specjalisty (np. lekarza , psychologa, 

logopedy, rehabilitanta) o konieczności rehabilitacji przy pomocy wskazanych 

programów specjalistycznych. 

3. W ramach dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego nie udziela się dofinansowania do sprzętu medycznego, 

pielęgnacyjnego, relaksacyjnego, np. pomp insulinowych, gleukometrów, 

ciśnieniomierzy, koncentratorów tlenu, inhalatorów, lamp leczniczych, pościeli 

leczniczych, itp.  

4. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów sprzętu rehabilitacyjnego, 

uwzględniając średnie ceny rynkowe i bieżące możliwości finansowe Centrum. 

 

§ 5 

LIKWIDACJA BARIER FUNKCJONALNYCH  

W ZWIĄZKU Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

 

(art. 35a ust.1 pkt 7  lit.d Ustawy)  

 

1. Likwidacja barier architektonicznych: 

 

1. W przypadku, gdy niezbędne będzie wykonanie dodatkowych robót 

budowlanych wymaganych przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

wnioskodawca pokrywa dodatkowe koszty ze środków własnych. 

2. Do rozpatrzenia wniosku wymagana jest wizja lokalna przeprowadzona przez 

pracowników PCPR w Gliwicach w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, 

podczas której zostanie sporządzony protokół wraz z dokumentacją 

fotograficzną. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej, 

wnioskodawca załącza do wniosku zdjęcia przedstawiające miejsce realizacji 

zadania. 

3. Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęta likwidacja barier 

architektonicznych w budynkach już istniejących (bariery muszą zaistnieć, aby 

mogły być zlikwidowane). Dofinansowaniem nie może być objęte dostosowanie 

do potrzeby osób z niepełnosprawnościami budynku nowo wybudowanego lub 

będącego w trakcie prac wykończeniowych.   

4. Maksymalna wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych 

wynosi do 95% kosztów barier wykazanych w protokole z wizji lokalnej lub  

dokumentacji fotograficznej na podstawie średnich cen rynkowych, jednak nie 

więcej niż do wysokości 9 000,00 zł w przypadku łazienki oraz 15 000,00 zł  

w przypadku innych inwestycji (np. podjazdu, windy). 

 

2. Likwidacja barier w komunikowaniu się:  

1. Zaopatrzenie w sprzęt komputerowy - w pierwszej kolejności będą rozpatrywane 

wnioski osób, które złożyły je po raz pierwszy.  

2. Dofinansowaniem nie mogą być objęte artykuły gospodarstwa domowego oraz 

sprzęt RTV.  
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3. Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego nie przysługuje osobom  

z niepełnosprawnościami, które posiadają w swoim gospodarstwie domowym 

sprzęt komputerowy zakupiony w ramach dofinansowania ze środków PFRON  

w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku.  

4. Maksymalna wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się 

wynosi do 95% kosztów zakupu, uwzględniając średnie ceny rynkowe i bieżące 

możliwości finansowe Centrum. 

 

3. Likwidacja barier technicznych :  

1. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier technicznych będą rozpatrywane na 

podstawie kolejności składania wniosków oraz w zależności od posiadanych 

środków finansowych PFRON przeznaczonych na powyższe zadanie.  

2. Maksymalna wysokość dofinansowania do likwidacji barier technicznych wynosi 

do 95% kosztów zakupu, jednak nie więcej niż do wysokości 12 000,00 zł brutto.  

3. W szczególnych przypadkach do rozpatrzenia wniosku wymagana jest wizja 

lokalna przeprowadzona przez pracowników Centrum w miejscu zamieszkania 

wnioskodawcy, podczas której zostanie sporządzony protokół wraz  

z dokumentacją fotograficzną. 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota dofinansowania do likwidacji 

barier funkcjonalnych może ulec zwiększeniu, po uzyskaniu przez PCPR w Gliwicach 

opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

§ 6 

SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

 

(art. 35a ust.1 pkt 7 lit.b Ustawy) 

 

Dofinansowanie będzie przyznawane na podstawie złożonych wniosków w roku 

poprzednim w maksymalnej wysokości do 60% wnioskowanego dofinansowania, po 

przeprowadzeniu negocjacji z wnioskodawcą. 

Ta sama organizacja pozarządowa może otrzymać dofinansowanie do ww. zadania 

raz na dwa lata.  

 

§ 7 

USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA – PRZEWODNIKA 

 

(art. 35a ust.1 pkt 7 lit.e Ustawy) 

 

Dofinansowanie przysługuje osobie z niepełnosprawnościami jeżeli jest to 

uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz jeżeli usługi 

tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika umożliwią lub w znacznym 

stopniu ułatwią osobie z niepełnosprawnościami wykonywanie podstawowych 

codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Wysokość 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 2015 r.  poz. 

926.) 
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§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Osoby spełniające warunki uczestnictwa w pilotażowym programie „Aktywny 

samorząd” ramach Modułu I Obszaru B w zakresie przedmiotów objętych 

dofinansowaniem ze środków Funduszu (tj. sprzęt elektroniczny, jego elementy 

oraz oprogramowanie), w pierwszej kolejności powinny ubiegać się  

o dofinansowanie z ww. programu, a nie w ramach wsparcia finansowego ze 

środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się.  

2. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii zespołu powołanego  

do rozpatrzenia złożonego wniosku, ma możliwość podejmowania rozstrzygnięć  

w indywidualnych sprawach, związanych z udzieleniem wysokości 

dofinansowania bądź też odmową przyznania dofinansowania.  

 

 

 

 


