Załącznik do Zarządzenia Nr PCPR.6/22
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu
z dnia 31-03-2022 r.
DODATKOWE KRYTERIA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZADAŃ Z ZAKRESU
REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2022.
I. ZAKUP PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I POMOCNICZYCH ZE ŚRODKÓW PFRON
1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu
przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest
wniosek, nie przekracza, kwoty:
– 50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie
domowym,
– 65 % przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej.
2. Dofinansowanie będzie przyznawane w wysokości:
1) określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 02 marca 2021r. w sprawie wykazu wyrobów
medycznych wydawanych na zlecenie, przy czym maksymalne dofinansowanie dla osoby dorosłej (z
wyłączeniem osób uczących się do ukończenia 25r.ż.) do:
- zakupu jednego aparatu słuchowego wynosi 1 000 zł,
- zakupu pieluchomajtek wynosi 50 zł. (miesięcznie).
2) Zwiększenie kwoty dofinansowania dla osoby dorosłej będzie możliwe tylko w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
3. Refundacji mogą podlegać środki ortopedyczne i pomocnicze, które zostały zakupione nie później
niż w roku poprzedzającym rok składania wniosku, przy czym w momencie zakupu środka
ortopedycznego i pomocniczego osoba niepełnosprawna musi legitymować się ważnym orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności.
4. Refundacja środków ortopedycznych i pomocniczych zakupionych wcześniej, niż w roku
poprzedzającym rok składania wniosku będzie możliwa tylko w przypadku, jeżeli wnioski te zostały
złożone do dofinansowania w roku poprzedzającym rok składania wniosku i z powodu braku środków
finansowych w roku tym nie otrzymały dofinansowania.
5. Dofinansowania będą udzielane do momentu wyczerpania się środków finansowych zgodnie z
kolejnością złożenia wniosków.
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6. Pozostałe warunki oraz wymagania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z
2015 roku poz. 926 z późn. zm.).
II. LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH
Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania,
odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tych barier
powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić
wydajniejsze jej funkcjonowanie.
1. Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych są przyjmowane w każdym czasie.
2. Dofinansowanie może wynosić do 95% kosztów wynikających z przedstawionego,
zweryfikowanego przez PCPR kosztorysu, jednakże nie więcej niż 15 - krotność przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia i nie więcej niż kwota wnioskowana.
3. Maksymalna kwota dofinansowania do zakupu roweru trójkołowego/tandemu (w tym z napędem
elektrycznym) 2 000 zł, jednak nie więcej niż kwota wnioskowana.
4. Istotne warunki dofinansowania, realizacji i rozliczenia zadania określa każdorazowo umowa o
dofinansowanie.
5. Katalog sprzętu oraz prac, które mogą zostać dofinansowane ze środków PFRON w ramach
likwidacji barier technicznych dla osób z niepełnosprawnościami:
A. DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO - z koniecznością poruszania się na wózku
inwalidzkim oraz osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się za pomocą oprzyrządowania
(kul, balkoników), potwierdzonych aktualnym orzeczeniem i zaświadczeniem lekarskim (trudności w
poruszaniu się mogą być spowodowane również innymi schorzeniami):
1.

Dostawa, zakup i montaż transportera schodowego (schodołaz).

2.

Dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów
ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych

3.

Zakup, dostawa i montaż poręczy przy wejściach do budynków mieszkalnych.

4.

Zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania (dla osób poruszających się na
wózku inwalidzkim):
a) do furtki w ogrodzeniu zewnętrznym/ bramy wjazdowej (dotyczy zabudowy
jednorodzinnej),
b) do bramy garażowej dla Wnioskodawców, którzy jednocześnie posiadają i prowadzą
samodzielnie samochód.
Wykonanie instalacji oraz zakup i montaż urządzeń grzewczych na paliwo gazowe, olejowe lub
energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej, zamieszkującej

5.
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samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną, w przypadku jeżeli nie istnieje system ogrzewania
lub gdy istniejący – funkcjonuje na paliwo stałe.
6.

Zakup i montaż podnośników: wannowych, jezdnych, sufitowych

7.

Zakup i montaż sprzętów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno – sanitarnych:
a) siedzisko wannowe,
b) leżak kąpielowy,
c) taboret/ krzesło prysznicowe/ siedzisko prysznicowe,
d) wózek toaletowy,
e) nadstawka na muszlę ustępową.

8.

Zakup łóżka rehabilitacyjnego/ortopedycznego sterowanego pilotem, które umożliwi
samodzielną obsługę osobie niepełnosprawnej.

9.

Zakup i montaż szyn najazdowych umożliwiających podjazd wózkiem inwalidzkim.

B. DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO I OSÓB Z ZABURZENIAMI POCZUCIA RÓWNOWAGI
potwierdzonych aktualnym orzeczeniem i zaświadczeniem lekarskim wynikające z różnych schorzeń.
1.

Zakup roweru trójkołowego/tandemu (w tym: z napędem elektrycznym)

C. DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU w stopniu znacznym lub umiarkowanym (osoby
niewidome i niedowidzące)
1
.

Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów
ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.

2
.
3
.

Montaż zabezpieczenia skrzydła drzwiowego z wypełnieniem szklanym.

4
.

Zakup i montaż kuchenki gazowej lub gazowo-elektrycznej z zabezpieczeniem
przeciwwypływowym.

5
.

Zakup urządzeń technicznych (mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych) posiadających
interfejs dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki.

6
.
7
.
8
.

Zakup urządzeń nagrywająco - odtwarzających (radiomagnetofon, dyktafon, czytak).

Wykonanie instalacji oraz zakup i montaż urządzeń grzewczych na paliwo gazowe, olejowe lub
energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej, zamieszkującej
samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną, w przypadku jeżeli nie istnieje system ogrzewania
lub gdy istniejący – funkcjonuje na paliwo stałe.

Zakup urządzeń ułatwiających identyfikację przedmiotów (tester kolorów, etykiety głosowe).
Zakup udźwiękowionych urządzeń codziennego użytku (termometr, zegarek, budzik, waga,
gleukometr).
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D. DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU
1.

2.

Zakup sygnalizatora optycznego m.in. do dzwonka do drzwi, do aparatu telefonicznego,
wideofonu, faksu, budzika (Budziki świetlne lub wibracyjne (ew. z poduszką wibracyjną)), zegara
Bellman Alarm Clock
Zakup sygnalizatora wibracyjnego do budzika.

3.

Zakup przenośnych indywidualnych wzmacniaczy dźwięku (słuchawki RTV).

5. Wykaz wskazanych prac oraz urządzeń może zostać indywidualne dostosowany w zależności od
potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Szczegółowy zakres dofinansowania będzie określony w
kosztorysie oraz w umowie o dofinansowaniu.
III. LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ
Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie
niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
1. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się są przyjmowane w każdym
czasie.
2. Dofinansowanie może wynosić do 95% kosztów wynikających z przedstawionego,
zweryfikowanego przez PCPR kosztorysu, jednakże nie więcej niż 15- krotność przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia i nie więcej niż kwota wnioskowana.
3. Dofinansowanie przysługuje, jeżeli osoba nie kwalifikuje się do uczestnictwa w pilotażowym
programie „Aktywny Samorząd”.
4. Maksymalna kwota dofinansowania do zakupu zestawu komputerowego (komputer +monitor
+klawiatura +głośniki +mysz) oraz komputera przenośnego (+mysz +głośniki) wraz z
oprogramowaniem systemowym wynosi 2 500 zł, jednak nie więcej niż kwota wnioskowana.
5. Katalog sprzętu oraz prac, które mogą zostać dofinansowane ze środków PFRON w ramach
likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób z niepełnosprawnościami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych oraz innych sygnalizatorów optycznych i wibracyjnych
zastępujących dźwięk
Zakup urządzeń i materiałów do sporządzania napisów brajlowskich
Zakup i montaż faksu, telefaksu i peagera (może być z ładowarką)
Zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego
Zakup i montaż aparatów telefonicznych z cewką indukcyjną w słuchawce ze wzmacniaczem
Zakup dzwonka telefonicznego i dzwonka Flash (do telefonu)
Zakup i montaż modemu dla głuchoniemych wnioskodawców posiadających komputer
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8. Wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną
9. Wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną
10. Zestawy sygnalizujące poprzez miganie lampy dźwięk telefonu, dzwonka do drzwi, płacz dziecka,
alarmu przeciwpożarowego, budzika itp.
11. Zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora (przewodowych i
bezprzewodowych)
12. Zakup i montaż aparatu telefonicznego z klawiaturą brajlowską lub powiększonym drukiem
13. Zakup i montaż faksu z powiększonym drukiem lub klawiaturą brajlowską
14. Zakup maszyny do pisania pismem Braille’a
15. Zakup i montaż powiększalników telewizyjnych i monitorowych; ekranów powiększających na
telewizory i monitory
16. Zakup radiomagnetofonu,
17. Zakup dyktafonu,
18. Zakup programu w pełni udźwiękawiającego telefony komórkowe (czytanie smsów, książki
telefonicznej, kalkulatora)
19. Zakup programu powiększająco –mówiącego lub mówiącego do posiadanego telefonu
komórkowego
20. Zakup specjalistycznych programów komputerowych głośnomówiących rozpoznających braille’a
itp. dla osób posiadających komputer
21. Urządzenia i programy lektorskie służące do czytania czarnodrukowych książek i dokumentów
22. Dofinansowanie do zakupu zestawu komputerowego (komputer +monitor +klawiatura +głośniki
+mysz) lub komputera przenośnego (+mysz +głośniki) wraz z oprogramowaniem systemowym
oraz do zakupu programów specjalistycznych i sprzętów uzupełniających tj. drukarka,
urządzenie wielofunkcyjne.
23. Elektroniczne urządzenia służące do odsłuchiwania książek zapisanych w wersji cyfrowej
24. Zakup programu do skanera rozpoznającego pismo Braille’a
25. Mówiące brajlowskie notatniki dla osób całkowicie niewidomych zastępujące osobie niewidomej
(np. zeszyt, długopis, kalkulator, zegar)
26. Zakup elektronicznej maszyny brajlowskiej(może pracować jako drukarka i notatnik brajlowski)
tzw. Mountbatten Brailler Writer
27. Zakup elektronicznego urządzenia do odsłuchiwania muzyki, książek w wersji cyfrowej tj. czytak
NPN,
28. Zakup ciekłokrystalicznego monitora, syntezatorów mowy, specjalistycznych programów
komputerowych: powiększająco –mówiących, rozpoznających pismo Braille’a dla osób
posiadających komputer.
29. Zakup laryngofonu
30. Zakup syntezatorów mowy
6. Wykaz wskazanych prac oraz urządzeń może być indywidualne dostosowany w zależności od
potrzeb osoby z niepełnosprawnością Szczegółowy zakres dofinansowania będzie określony w
kosztorysie oraz w umowie o dofinansowaniu.
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IV. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy,
które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania, uniemożliwiają
lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
1. Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych są przyjmowane w każdym
czasie.
2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych może wynosić do 95% kosztów
wynikających z przedstawionego, zweryfikowanego przez PCPR kosztorysu, jednakże nie więcej niż 15
- krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i nie więcej niż kwota wnioskowana.
3. Istotne warunki dofinansowania, realizacji i rozliczenia zadania określa każdorazowo umowa o
dofinansowanie.
4. Osoby niepełnosprawne prowadzące wspólne gospodarstwo domowe/korzystające ze wspólnych
pomieszczeń mogą ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji tych samych barier poprzez złożenie
tylko jednego wniosku.
5. Nie udziela się dofinansowania na likwidację barier architektonicznych:
a) w pomieszczeniu łazienki osobom niepełnosprawnym całkowicie leżącym, których toaleta odbywa
się na łóżku,
b) przypadku, gdy w budynku/mieszkaniu jest łazienka dostosowana do osób z
niepełnosprawnościami i osoba chce dostosować inną znajdującą się w budynku/ mieszkaniu
łazienkę,
c) w budynkach nowo budowanych/pomieszczeniach dobudowywanych lub będących w trakcie prac
wykończeniowych (dotyczy zakupu, budowy lub zamiany lokalu, w budynku zajmowanym – na lokal,
budynek nowo powstały).
6. Katalog sprzętu oraz prac, które mogą zostać dofinansowane ze środków PFRON w ramach
likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami:
I. DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO
a) z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim
b) poruszających się za pomocą oprzyrządowania (kul, balkoników),
c) innych dysfunkcji narządu ruchu o różnej etiologii
potwierdzonych aktualnym orzeczeniem i zaświadczeniem lekarskim :
1.
2.

BUDOWA POCHYLNI - podjazdu do budynku mieszkalnego wraz z poręczami zapewniającymi
samodzielny dostęp do lokalu.
DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ:
a) platformy schodowej,
b) krzesełka schodowego,
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3.
4.

5.

6.

c) windy zewnętrznej lub wewnętrznej,
d) innych urządzeń do transportu pionowego.
ROBOTY POLEGAJĄCE NA ELIMINACJI PROGÓW – likwidacja zróżnicowania poziomu podłogi w
ciągach komunikacyjnych, przedpokoju, łazience, kuchni i jednym pokoju.
PRZYSTOSOWANIE STOLARKI BUDOWLANEJ:
a) przystosowanie wejścia zapewniającego osobie niepełnosprawnej samodzielny i swobodny
dostęp do lokalu mieszkalnego,
b) zakup i montaż drzwi wejściowych do mieszkania o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej
90 cm,
c) zakup i montaż drzwi wewnętrznych (lokalowych) o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej
90 cm,
d) zakup i montaż drzwi przesuwnych, w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm,
e) zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi wejściowych do mieszkania (i balkonowych)
dla Wnioskodawców o dysfunkcją kończyn górnych,
f) zakup i montaż zabezpieczenia drzwi (do wysokości 80 cm od podłogi) przed uszkodzeniami
mechanicznymi – wyłącznie dla Wnioskodawców poruszających się na wózku inwalidzkim,
balkoniku lub kuli
g) wymiana stolarki okiennej (np. w celu obniżenie klamki) do samodzielnej obsługi przez
Wnioskodawcę poruszającego się na wózku inwalidzkim.
WYMIANA OKŁADZINY PODŁOGOWEJ, jeżeli stwarza zagrożenie dla osób poruszających się: o
kulach, przy pomocy balkoników, na wózkach inwalidzkich, w ciągach komunikacyjnych,
przedpokoju, łazience, kuchni i jednym pokoju.
POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
a) Przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na funkcję higieniczno-sanitarną w
przypadku, gdy ze względów funkcjonalnych korzystne jest nowe usytuowanie dla potrzeb
Wnioskodawcy lub w przypadku jego braku.
b) Przystosowanie istniejącego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do potrzeb
Wnioskodawcy:
- zakup i montaż wanny niskodennej, antypoślizgowej, o maksymalnej wysokości 55cm od
poziomu posadzki,
-zakup i montaż płaskiego brodzika prysznicowego – bezprogowego (np.: z wbudowaną pompą
tłoczącą) o wymiarach minimalnych 90x90 cm lub wykonanie kabiny prysznicowej na posadzce z
kratką ściekową (np.: odwodnieniem liniowym),
- zakup i montaż krzesła prysznicowego, podnośnika wannowego lub innego sprzętu, urządzenia
ułatwiającego osobie niepełnosprawnej korzystanie z kabiny prysznicowej bądź wanny (przy
jednoczesnym zakupie i montażu wanny bądź prysznica),
- zakup i montaż zestawu muszli ustępowej, przystosowanego dla osoby niepełnosprawnej
(obniżenie/ podwyższenie),
- zakup i montaż umywalki (bez szafki), przystosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej w
przypadku:
- zakup i montaż lustra uchylnego dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,
- zakup i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,
- zakup i montaż baterii łazienkowych (baterie jednouchwytowe, z mieszaczem),
- zakup i montaż parawanu, zasłony prysznicowej lub drzwi prysznicowych,
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7.

8.

- położenie płytek ściennych w obrębie likwidowanej bariery (w kabinie prysznicowej, w obrębie
wanny i umywalki),
- wymiana okładziny podłogowej na posadzkę antypoślizgową,
- dostosowanie wewnętrznych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, c.o. oraz
wentylacji do potrzeb montowanych urządzeń w pomieszczeniach higienicznosanitarnych,
- zainstalowanie gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby poruszającej się
na wózku inwalidzkim,
- zakup urządzeń i wykonanie innych niezbędnych prac w zależności od indywidualnych potrzeb
osoby niepełnosprawnej.
PRZYSTOSOWANIE WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA KUCHNI do samodzielnej obsługi przez osobę
niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim, w tym:
a) obniżenie i zabudowa urządzeń kuchennych (zlewozmywak, płyta grzewcza gazowa lub
elektryczna) oraz zakup i montaż niskich blatów wraz z szafkami, umożliwiający dojazd dla osób
poruszających się na wózku inwalidzkim,
b) zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na prowadnicach samohamujących,
c) zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym niż 90 º
(do 170º),
d) zakup i montaż zamków magnetycznych.
BUDOWA NOWEGO CHODNIKA LUB WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI istniejącego chodnika od
granicy ogrodzenia zewnętrznego posesji do wjazdu na pochylnię lub wejścia do budynku (dotyczy
zabudowy jednorodzinnej).

II. DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NIEWIDOMYCH OPRZYRZĄDOWANYCH W LASKI DLA OSÓB
NIEWIDOMYCH ORAZ OSOBY NIEDOWIDZĄCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych,
zakup i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń sanitarno- higienicznych,
oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem i fakturą,
wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu oświetlenia,
likwidacja progów i zróżnicowania poziomów podłogi (w ciągach komunikacyjnych, kuchni, łazience i
pokoju wnioskodawcy),
przystosowanie podłoża oraz zakup i ułożenie materiałów koniecznych do wykonania podłogi
antypoślizgowej, jeżeli stan posadzki stwarza trudności w poruszaniu się (w ciągach
komunikacyjnych, kuchni, łazience i pokoju wnioskodawcy),
adaptacja istniejących pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno –sanitarne dla osób
niepełnosprawnych lub przystosowanie istniejących pomieszczeń higieniczno –sanitarnych do
potrzeb niepełnosprawnego wnioskodawcy podyktowanych jego niepełnosprawnością

8. Wykaz wskazanych prac oraz urządzeń będzie indywidualne dostosowany w zależności od potrzeb
osoby z niepełnosprawnością oraz możliwościami technicznymi wykonania likwidacji barier
architektonicznych w budynku/ mieszkaniu. Szczegółowy wykaz prac będzie określony w kosztorysie
przedwykonawczym oraz szkicach pomieszczeń. W/w dokumenty zostaną zweryfikowane przez
osobę uprawnioną do weryfikacji z ramienia PCPR.
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V. SPRZĘT REHABILITACYJNY
Sprzęt rehabilitacyjny, zgodnie z definicją słownikową, to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć
rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby
niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji
społecznej. Jest to sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający
proces rehabilitacji.
1. O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się
osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
1) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony
przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający
miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt.4 ustawy o rehabilitacji zawodowej
(...), na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
2) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
2. Wnioski o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego są przyjmowane w każdym czasie,
3. Dofinansowanie może wynosić do 80% kosztów wynikających z przedstawionego,
zweryfikowanego przez PCPR kosztorysu, jednakże nie więcej niż 5 - krotność przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż kwota wnioskowana.
4. Istotne warunki dofinansowania, realizacji i rozliczenia zadania określa każdorazowo umowa o
dofinansowanie.
VI. SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Zasady rozpatrywania wniosków złożonych do dnia 30 listopada 2021 przewidzianych do realizacji w
roku 2022:
1. Dofinansowanie przyznaje się organizacjom pozarządowym, którym nie przyznano dofinansowania
na zadanie w roku 2021.
2. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 6000 zł nie więcej jednak niż 60 % kosztów
przedsięwzięcia i nie więcej niż kwota wnioskowana.
3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem
środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
VII. TURNUS REHABILITACYJNY.
1. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przyznawane jest w oparciu o
następującą hierarchię uwzględniającą stopień niepełnosprawności i rok ostatniego dofinansowania
do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:
1) osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawne w wieku do 24 lat
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uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności,
2) osoby niepełnosprawne, które posiadają I grupę inwalidzką/znaczny stopień niepełnosprawności
lub są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji/, które nigdy nie korzystały z
dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
3) osoby niepełnosprawne, które posiadają II grupę inwalidztwa/umiarkowany stopień
niepełnosprawności lub są całkowicie niezdolne do pracy, które nigdy nie korzystały z
dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
4) osoby niepełnosprawne, które posiadają III grupę inwalidztwa/lekki stopień niepełnosprawności
lub są częściowo niezdolne do pracy, które nigdy nie korzystały z dofinansowania ze środków
PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
5) osoby niepełnosprawne, które posiadają I grupę inwalidzką/znaczny stopień niepełnosprawności
lub są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji/, które ostatni raz korzystały z
dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nie później niż w roku
2019
6) osoby niepełnosprawne, które posiadają II grupę inwalidztwa/umiarkowany stopień
niepełnosprawności lub są całkowicie niezdolne do pracy, które ostatni raz korzystały z
dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nie później niż w roku
2019
7) osoby niepełnosprawne, które posiadają III grupę inwalidztwa/lekki stopień niepełnosprawności
lub są częściowo niezdolne do pracy, które ostatni raz korzystały z dofinansowania ze środków
PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nie później niż w roku 2019
8) W przypadku nie wykorzystania środków finansowych przez osoby wymienione w pkt. 1) – 7)
istnieje możliwość przyznania dofinansowania osobom , które otrzymały dofinansowanie w roku
2021 przy uwzględnieniu grupy/ stopnia niepełnosprawności/ niezdolności.
2. W szczególnie uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, poza kolejnością może być przyznane
osobom dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym szkoleniowym,
psychoterapeutycznym, rozwijającym zainteresowania i uzdolnienia lub nauki niezależnego
funkcjonowania z niepełnosprawnością.
3. Wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych przyjmowane są w trybie ciągłym, przy
czym w pierwszej kolejności weryfikowane są wnioski złożone do dnia 31 marca 2022r., a
rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w rocznym planie finansowym
na to zadanie.
4. Wysokość dofinansowania wynosi:
a. 30% przeciętnego wynagrodzenia dla
- osoby niepełnosprawnej z I grupą inwalidzką/znacznym stopniem niepełnosprawności lub z
całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji
- osoby niepełnosprawnej w wieku do lat 16 oraz
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- osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień
niepełnosprawności,
b. 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z II grupą
inwalidzką/umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z całkowitą niezdolnością do pracy i
c. 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z III grupą inwalidzką/lekkim
stopniem niepełnosprawności lub częściową niezdolnością do pracy
d. 20% przeciętnego wynagrodzenia dla
- opiekuna osoby niepełnosprawnej ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz
- osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.
5. Pozostałe zasady określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada
2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r., nr 230, poz. 1694, z późn. zm.).

VIII. DOFINANSOWANIE DO USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZAPRZEWODNIKA
1. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika mogą
otrzymać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi
z ich niepełnosprawności.
2. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji kosztów poniesionych przed przyznaniem
środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
3. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dofinansowane ze środków
PFRON musi wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym w rejestrze
prowadzonym przez właściwego wojewodę.
4. Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może
być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia, jednak nie więcej niż
100,00 zł za godzinę.
5. Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usług przez tłumacza w organach administracji
publicznej (przez organ administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy
administracji rządowej, wojewodów, działające w nich lub we własnym imieniu inne
terenowe organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej, organy jednostek
samorządu terytorialnego) oraz w innych jednostkach, które na mocy przepisów są
zobowiązane do zapewnienia dostępu do ww. usług lub otrzymują dotację/subwencję,
z której mogą być finansowane ww. usługi.
6. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu, w miarę posiadanych środków
finansowych. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 7 dni od dnia
złożenia kompletnego wniosku. Powiadomienie o rozstrzygnięciu wniosku jest przesyłane pocztą. W
terminie określonym w powiadomieniu, wnioskodawca zobowiązany jest przystąpić do umowy, w
której ustalany jest zakres i sposób jej realizacji.
IX. DOFINANSOWANIE DO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA INSTYTUCJI
1. W roku 2022 nie będą dofinansowywane wnioski o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego
na wniosek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
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X. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie a wnioskodawca zmarł, środki finansowe nie mogą
zostać wypłacone – dofinansowanie ze środków PFRON jest świadczeniem własnym wnioskodawcy.
Oznacza to, że przyznane wnioskodawcy dofinansowanie nie zostanie wypłacone najbliższym
członkom rodziny, pomimo prowadzenia przez nich wcześniej wspólnego gospodarstwa domowego
ze zmarłym wnioskodawcą, jak również pełnomocnikowi czy opiekunowi prawnemu wnioskodawcy.
W przypadku śmierci wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
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