
REGULAMIN  
PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA  

ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2018 ROKU. 

 Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2016r. poz.2046) - zwanej dalej "ustawą", rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które 

mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 926) - zwanym dalej „rozporządzeniem” 

oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. 

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007 nr 230 poz. 1694) ustala się zasady 

przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
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Łańcut, ………..…………..…. 2018 r. 
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I.  Zasady i procedury udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na likwidację barier architektonicznych. 

1. Wykaz urządzeń, robót budowlanych lub innych czynności jakie mogą być objęte 

dofinansowaniem do likwidacji barier architektonicznych na wniosek osoby fizycznej 

oraz zasady przyznawania dofinansowania ze środków PFRON. 

A. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z koniecznością poruszania się na 
wózku inwalidzkim oraz osób z dysfunkcją narządu ruchu (dla których rodzaj 

niepełnosprawności jest określony w orzeczeniu o niepełnosprawności, a jeśli takiego 

zapisu brak w orzeczeniu, rodzaj niepełnosprawności jest potwierdzony aktualnym 

zaświadczeniem lekarskim): 

a) budowę pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego, wyrównanie i utwardzenie 

terenu wokół budynku, zapewniającego osobom niepełnosprawnym samodzielny 

dostęp do lokalu,  

b) zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów 

ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno - sanitarnych, 

c) roboty polegające na: 

• likwidacji progów, 

• likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi, 

d) przystosowanie drzwi: 

• zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości, w świetle ościeżnicy, co 

najmniej 90 cm, pozostałych - co najmniej 80 cm, 

• zakup i montaż drzwi przesuwnych, 

• zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi w tym balkonowych, 

przyciskiem (dla wnioskodawcy o niesprawnych rękach), 

• zakup i montaż zabezpieczenia drzwi (do wysokości 40 cm od podłogi) 

przed uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie ościeżnicy stalowej 

(wyłącznie dla wnioskodawców poruszających się na wózku inwalidzkim), 

• zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiający ich 

samodzielną obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim 

(wykonanie w kuchni i jednym pokoju wybranym przez wnioskodawcę), 

e) wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli 

stwarza trudności w poruszaniu się, 

f) budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do sieci zewnętrznych oraz 

instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 

g) przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę 
niepełnosprawną, w tym: 

• obniżenie i obudowanie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich 

blatów, umożliwiające dojazd wózkiem inwalidzkim, 

• zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych 
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prowadnicach, 

• zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod 

kątem większym niż 90 stopni (do 170 stopni), 

• zakup i montaż zatrzasków magnetycznych. 

h) dostosowanie łazienki w lokalu zamieszkania przez osobę niepełnosprawną,  

i) w przypadku braku łazienki w lokalu zamieszkania przez osobę niepełnosprawną, 
istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do przystosowania pomieszkania 

wskazanego  przez wnioskodawcę, które służy jako łazienka. 

j) wymiana pieca centralnego ogrzewania, oraz  w uzasadnionych przepadkach   

 wykonanie instalacji  

k) urządzenia służące do przemieszczania się pomiędzy poziomami w budynku. 

B. Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku  - niewidomych: 

a) zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów 

ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno – sanitarnych, roboty polegające 

na: 

• likwidacji progów, 

• likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi. 

b) wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli 

stwarza trudności w poruszaniu się, 

c) oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub 

fakturą. 

d) budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do sieci zewnętrznych oraz 

instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 

e) dostosowanie łazienki w lokalu zamieszkania przez osobę niepełnosprawną 

f)  wymiana pieca centralnego ogrzewania, oraz w uzasadnionych 

przypadkach wykonanie instalacji  

 

 
2a. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski:  

 dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny, 

 dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,  

 dla osób w wieku aktywności zawodowej, 

 dla osób czynnie uczestniczących w instytucjach realizujących zadania 

z rehabilitacji zawodowej i społecznej, 

 dla osób które nie  uzyskały dofinansowania w ramach barier architektonicznych 

lub uzyskały dofinansowanie co najmniej  3 lata przed złożeniem rozpatrywanego 

wniosku, 
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 dla osób o najniższych dochodach, 

 

 

2b. pozostałe wnioski rozpatrywane będą w zależności od wysokości środków 
finansowych uchwalonych na ten cel w uchwale Rady Powiatu o podziale 
środków PFRON. 

3. Jeżeli Wnioskodawca nie określił we wniosku zakresu likwidacji barier - zakres 

dofinansowania, w zależności od rodzaju niepełnosprawności i stopnia samodzielności 

wnioskodawcy, ustala w porozumieniu z wnioskodawcą pracownik PCPR 

4. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem ze środków 

Funduszu mogą być objęte zakupy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub 

innych czynności z zakresu likwidacji barier architektonicznych, nie wymienione 

w wykazie. 

5. Rozpatrywanie wniosków odbywa się w etapach:  

a) Etap pierwszy obejmuje; 

1)   sprawdzenie czy wniosek posiada wymagane załączniki, 

2)   dokonanie oceny wniosku przez pracowników centrum,  

3)   sporządzenie listy wniosków według oceny warunków bytowych w miejscu 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej, 

4)  dokonanie wstępnej wizji lokalnej, w celu weryfikacji zasadności 

zaproponowanego przez wnioskodawcę zakresu zadania. 

b) Drugi etap obejmuje wytypowanie przez komisję powołaną przez Dyrektora 

Centrum do oceny wniosków. 

c) Trzeci etap obejmuje sprawdzenie poprawności rozwiązań technicznych i ich 

zgodności z zakresem, ustalonym w pierwszym etapie, a także weryfikację 
przewidywanego kosztu w oparciu o dokonaną wizję lokalną. 

6. W przypadku zgonu lub rezygnacji Wnioskodawcy z dofinansowania, wniosek nie 

podlega dalszemu rozpatrywaniu.  

7. Wysokość przyznanego dofinansowania określa się na podstawie zweryfikowanego, 

przewidywanego kosztu zadania, 

8. Zakres rzeczowy i finansowy robót budowlanych określa kosztorys. 

9. Szczegółowy koszt urządzeń, materiałów budowlanych, robót i innych czynności 

ustala się według średnich cen publikowanych w regionalnych informatorach, 

a w przypadku ich braku według średnich cen rynkowych. 

10. Do obowiązków wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi oraz pozwolenia na budowę a także 

zapewnienia nadzoru inwestorskiego – w koniecznych przypadkach. Koszty uzyskania 

pozwolenia, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, uzyskania niezbędnych uzgodnień 

i opinii pokrywa wnioskodawca. 
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11. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, także 

w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych 

wymaganych przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, wnioskodawca pokrywa ze środków 

własnych. 

12.  Pozostałe uwarunkowania i wymogi określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które 

mogą być finansowane ze środków PFRON. 

13. W związku z bardzo dużą liczbą wniosków  o dofinansowanie do likwidacji 
barier architektonicznych  maksymalna wysokość dofinansowania wnosi do 
7 000 zł, jednak nie więcej niż do 95 % wartości. 

a) do prac związanych z wyrównaniem terenu lub wykonania podjazdu do wysokości 

5 000 zł, 

b) wymiana okien, drzwi, podłoża do wysokości 5 000 zł, 

c) bramy garażowe oraz wjazdowe – dla osób pracujących i/lub poruszających się 
własnym środkiem transportu do wysokości 5 000 zł, 

d) do wymiany pieca do wysokości 5 000 zł, a w przepadku konieczności wymiany 

pieca i wykonanie instalacji c. o. do wysokości 7 000 zł, 

14. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Łańcucie może przyznać wyższą kwotę dofinansowania  do likwidacji barier 

architektonicznych niż kwotę wymienioną w pkt. 13. 
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II.  Zasady i procedury udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na likwidację barier w komunikowaniu się. 

1. Dofinansowaniem ze środków finansowych Funduszu może być objęty zakup 

urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier 

w komunikowaniu się zawartych w wykazie, który w szczególności obejmuje: 

A. Dla osób z dysfunkcją narządu słuchu: 

a) zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej, 

b) wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną, 
c) wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną, 
d) sygnalizatory optyczne do aparatów telefonicznych, tekstofonów, telefaksów 

i wideo fonów, 

e) inne sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk, 

f) zakup budzików świetlnych i wibracyjnych, 

g) zakup i montaż faksu, telefaksu, tekstofonu, wideofbnu lub pagera, 

h) zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego, 

i) zakup laryngophonu, 

j) zakup słuchawek RTV 

k) zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora (przewodowych 

i bezprzewodowych), 

l) zakup i instalacja modemu, faxmodemu, telefonicznego łącza ISDN 

umożliwiającego dostęp do łączności wizualnej oraz zestawu urządzeń 

umożliwiających taką łączność za pośrednictwem komputerów i sieci 

telefonicznej, 

m) usługi tłumaczy języka migowego (jeśli nie są zapewnione bezpłatnie), 

n) zakup komputera wraz z oprogramowaniem. 

B. Dla osób z dysfunkcją wzroku: 

a) zakup i montaż aparatów telefonicznych (z klawiaturą brajlowską) 
b) zakup maszyny do pisania pismem Braille'a, 

c) zakup dyktafonu, 

d) zakup urządzeń mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych, które 

posiadają interfejs dźwiękowy , brajlowski lub powiększone znaki, 

e) zakup programu do skanera rozpoznającego pismo Braille'a, 

f) zakup urządzeń i materiałów do sporządzania napisów brajlowskich, 

C. Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu: 

a) zakup i montaż aparatu telefonicznego, 

b) zakup faksu 

c) zakup komputera wraz z oprogramowaniem.  

     D. Dla osób z całościowym zespołem zaburzeń rozwojowych: 
a) zakup komputera wraz z oprogramowaniem. 

2.  Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę: 
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a) stopień niepełnosprawności,  

b) w  pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób do 18 roku życia oraz  

niepełnosprawnych ze względu na dysfunkcję narządu słuchu, wzroku, ruchu, oraz 

z całościowym zespołem zaburzeń rozwojowych objętych indywidualnym tokiem 

nauczania lub uczęszczających do placówek specjalistycznych . W dalszej kolejności 

osoby z innymi dysfunkcjami w miarę posiadania środków przez Centrum na dany cel, 

c) przewidywany efekt ułatwiający komunikację.  

3. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem ze środków 

Funduszu mogą być objęte osoby z innymi zaburzeniami nie wymienionymi w ust.2.  

oraz zakup urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji 

barier w komunikowaniu się, nie wymienione w wykazie, o którym mowa w ust. 1. 

4. Rozpatrywanie wniosków obejmuje: 

a) ocenę zasadności wniosku, 

b) sprawdzenie, czy wniosek posiada wymagane załączniki. 

5. W związku z bardzo dużą liczbą wniosków o dofinansowanie do likwidacji barier 
w komunikowaniu się maksymalna wysokość dofinansowania wnosi do 1 300 zł 
jednak nie więcej niż do 95 %. 

6. W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor Centrum może wyrazić zgodę na zwiększenie 

kwoty o której mowa w ust. 5. 

7. Pozostałe uwarunkowania i wymogi określa rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań 
powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON. 
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III.  Zasady i procedury udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na likwidację barier technicznych. 

1. Dofinansowaniem ze środków finansowych Funduszu może być objęty zakup 

urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier 

technicznych zawartych w wykazie, który w szczególności obejmuje: 

A. Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu: 

a) siedzisko wannowe, 

b) leżak kąpielowy, 

c) taboret prysznicowy, 

d) krzesło toaletowe, 

e) przenośnik wannowy oraz podnośnik sufitowy, 

f) nadstawka sedesowa, 

g) łóżko ortopedyczne, 

h) uchwyty,  

i) podgrzewacze wody (elektryczne, gazowe) 

j) drzwi przesuwne . 

B. Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku: 

a) aparat lub urządzenie do wykrywania przeszkód, 

b) czasomierz (brajlowski, mówiący, z wyświetlaczem lub dużymi cyframi), 

c) termometr (brajlowski, mówiący lub o podwyższonym polu odczytu), 

d) wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu 

oświetlenia dla wnioskodawców o umiarkowanym i znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

C. Dla osób  wymienionych w pkt. A, B 

a) koncentrator tlenu, 

2.  W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem ze środków 

Funduszu mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usług 

z zakresu likwidacji i barier technicznych, nie wymienione w wykazie, o którym 

mowa w ust. l. 

3. Rozpatrywanie wniosków obejmuje: 

a) ocenę zasadności wniosku, 

b) sprawdzenie, czy wniosek posiada wymagane załączniki, 

4. W związku z bardzo dużą liczbą wniosków  o dofinansowanie do barier 
technicznych maksymalna wysokość dofinansowania wnosi do 2 000 zł  jednak 
nie więcej niż do 95 % wartości . 

5. W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor Centrum może wyrazić zgodę na zwiększenie 

kwoty o której mowa w ust. 4. 
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6. Pozostałe uwarunkowania i wymogi określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 25 czerwca 2002 r, w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które 

mogą być finansowane ze środków PFRON. 
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IV.  Zasady i procedury udzielania dofinansowania ze środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego. 

1. O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą 
ubiegać się: 

a) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

orzeczenie równoważne lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do 

pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. (jeżeli nie 

straciło ważności) oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenie 

o niepełnosprawności.  

b) jeden raz w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,  osoby 

prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli 

prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres 

co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie 

środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie 

przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. 

2. Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego, tj. sprzętu wspomagającego proces rehabilitacji w warunkach 

domowych, niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mających za zadanie 

osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie 

najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia, integracji społecznej, przy 

uwzględnieniu potrzeb wynikających z niepełnosprawności.  

3. Maksymalne dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80 % kosztów 

tego sprzętu nie więcej jednak niż 1 200 zł. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomoccy Rodzinie może podjąć decyzję o zwiększenie 

finansowania ze środków PFRON.  

4. Wnioski rozpatrywane są przez komisję powołana przez Dyrektora PCPR.  

5. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę: 
a) stopień i rodzaj niepełnosprawności, 

b) indywidualne uwarunkowania psychofizyczne osoby niepełnosprawnej, która 

będzie korzystała z tego sprzętu, jej potrzeby wynikające z niepełnosprawności 

oraz faktyczne możliwości osiągnięcia celów rehabilitacji, 

c) rodzaj urządzenia i rolą jaką ono ma spełniać, 
d) całkowity koszt zakupu urządzenia,  

e) prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną, 
f) średni dochód na członka rodziny, 

6. Rozpatrywanie wniosku obejmuje: 

a) sprawdzanie czy wniosek posiada wymagane załączniki, 

b) ocenę zasadności wniosku. 
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7.  PCPR zastrzega sobie możliwość weryfikacji ceny sprzętu przedstawionej oferty.  

8. W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych, a także podatków od 

towarów i usług w przypadku płatników VAT.  

9. W przypadku śmierci wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. 

Należy przyjąć do rozpatrzenia kolejno złożony wniosek. 

10. Pozostałe uwarunkowania i wymogi określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które 

mogą być finansowane ze środków PPRON.  
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V.  Zasady i procedury udzielania dofinansowania ze środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
dofinansowanie do przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.  

1. Dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 

przysługują osobie niepełnosprawnej, która spełnia kryteria dochodowe o których 

mowa w rozporządzeniu 

2. Wnioskodawca wniosek może złożyć: 

a)  po zakupie przedmiotu ortopedycznego/środka pomocniczego – dołączając do 

wniosku: fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną 

w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny 

dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez 

świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na 

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo 

b)  przed realizacją zakupu przedmiotu ortopedycznego/środka pomocniczego –

dołączając do wniosku: kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą 

opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz 

termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji. 

3.  Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze wynosi: 

a)  do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na 

podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, 

b)  do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby 

niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest 

wyższa niż ustalony limit. 

4. Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych na powyższe zadanie 
ogranicza się maksymalną kwotę dofinansowania: 

a) dla dzieci lub młodzieży do 24 roku życia pod warunkiem kontynuowania 
nauki w szkole lub na studiach do 120 % limitu wyznaczonego przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby 

niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest 

wyższa niż ustalony limit 

b) dla osób nie wymienionych w lit a do 100 % limitu z uwzględnieniem  pkt. 5. 

5. W przypadku: 

a ) aparatów słuchowych dofinansowanie wynosi do kwoty 700 zł na jeden aparat 

słuchowy, 
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b)  aparatu do wspomagania bezdechu sennego dofinansowanie wynosi do kwoty 

1 300 zł. 
c)  system wspomagający słyszenie dofinansowanie wynosi do 100% limitu ceny 

6. Kwota przyznanego lub wypłaconego dofinansowania nie może przekraczać kwoty 

rzeczywiście poniesionej przez wnioskodawcę.  

7.  W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor Centrum może wyrazić zgodę na zwiększenie 

kwoty, o której mowa w pkt. 4-5 z zachowaniem kwot o których mowa w pkt. 3.  

10. Wnioski przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie 

przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych 

wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych na dany rok 

kalendarzowy z zastrzeżeniem pkt. 11 i 12. 

11. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski dotyczące przyznania 

dofinansowania dla dzieci, młodzieży do 24 roku życia pod warunkiem 

kontynuowania nauki w szkole lub na studiach. 

12 W szczególnie uzasadnionych sytuacjach Wnioskodawcy Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodziny może wyrazić zgodę na rozpatrzenie wniosku poza 

kolejnością. 

13. Dofinansowaniem do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

mogą być objęte:  

a)     faktury roku bieżącego, 

b)     faktury roku poprzedniego pod warunkiem złożenia ich w pierwszym kwartale 

roku bieżącego. 

14. Jeśli Wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpoznaniu. Należy 

przyjąć do rozpoznania kolejno złożony wniosek. 

15. W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych.  

16. Wnioskodawca sam dokonuje wyboru sprzedawcy, dostawcy, urządzenia i ponosi za 

to pełną odpowiedzialność.  

17. Rozpatrywanie wniosków obejmuje: 

a)  ocenę zasadności wniosku, 

b)  sprawdzenie czy wniosek posiada wymagane załączniki. 

18. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę: 
a)  kolejność składania wniosków, 

b) stopień niepełnosprawności.  

19. W przypadku wątpliwości co do wysokości oświadczenia o dochodach Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie może zobowiązać Wnioskodawcę o udokumentowanie 

dochodu. Nie wywiązanie się z udokumentowania dochodu w określonym terminie 

powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.  

20. W przypadku składania przez Wnioskodawcę faktury VAT bądź innego dokumentu 

potwierdzającego zakup z odroczonym terminem płatności, termin płatności nie może 

być krótszy niż 14 dni.  

21. Wysokość limitu cen określona jest w przepisach wydanych przez Ministra Zdrowia. 
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VI. Zasady i procedury udzielania dofinansowania ze środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie do 
turnusów rehabilitacyjnych  
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W związku ze znacznym niedoborem Środków Funduszu w stosunku do istniejących 

potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach 

rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów obniża się wysokość dofinansowania o 

20 % kwot, o których mowa w ust. 1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z    dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. 

1. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób niepełnosprawnych do 18 r. ż. 
oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez 

względu na stopień niepełnosprawności 

2. Kolejno rozpatruje się wnioski osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności bądź orzeczeniem równoważnym, które nie korzystały 

z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych w 2017 r.  

3. W dalszej kolejności rozpatruje się wnioski osób, które korzystały z dofinansowania 

do turnusów rehabilitacyjnych w roku w 2017 : 

a) Osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku 24 lat uczące się i 

niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności, korzystające                          

z dofinansowania w roku poprzednim.  

b) Osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), korzystające                              

z dofinansowania w roku poprzednim.  

c) Osoby niepełnosprawne z lekkim stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem 

równoważnym). 

 

 

4. W danym roku kalendarzowym dofinansowanie przyznawane jest jednokrotnie, albo 

do udziału osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym jako uczestnika, albo 
jako opiekuna. 
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VII.  Zasady i procedury udzielania dofinansowania ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji 
i turystyki osób niepełnosprawnych. 

1. O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli; 

a) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co 

najmniej dwa lat przed dniem złożenia wniosku, 

b) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych 

warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania, 

c) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł 

na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze 

środków Funduszu. 

2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed 

przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków 

Funduszu. 

3. Wniosek o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób 

niepełnosprawnych ze środków PFRON składa się w terminie do dnia 30 listopada 

roku poprzedzającego realizację zadania. 

4. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia związanych 

z udziałem wyłącznie osób niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu łańcuckiego. 

5. Rozpatrywanie wniosków obejmuje: 

a) ocenę zasadności wniosku, 

b) sprawdzenie czy wniosek posiada wymagane załączniki, 

c) analizę programu merytorycznego imprezy, 

d) weryfikację kalkulacji kosztów, określenie wysokości kosztów 

kwalifikowanych i możliwego dofinansowana 

6. W pierwszej kolejności dofinansowanie uzyskują osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność na rzecz 

osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Łańcuckiego. 

7. Pozostałe uwarunkowania i wymogi określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które 

mogą być finansowane ze środków PFRON. 
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VIII.  Zasady i procedury udzielania dofinansowania ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza języka 
migowego lub tłumacza przewodnika .  

 

 

1. Wniosek dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika 

rozpatrywany jest niezwłocznie, nie dłużej jednak w terminie 7 dni od dnia złożenia 

kompletnego wniosku 

2. Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-

przewodnika wynosi 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia. 
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IX.  Zasady i procedury udzielania dofinansowania ze środków  
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
 

1.  W przypadku dostatecznej wysokości środków finansowych możliwe jest przyznanie 

dofinansowania poza warunkami określonymi w niniejszym regulaminie, zgodnie 

z obowiązującymi zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań 

powiatu, które mogą być finansowane ze środków PPRON.  

 


