
 

 

Załącznik Nr 2    

do Protokołu Nr 1/2012   

z dnia 07 maja 2012r.   

 

 

Zasady udzielania dofinansowań do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku. 

 

 

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane są zgodnie z ustawą o rehabilitacji 

zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także właściwymi 

rozporządzeniami Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 

1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusie rehabilitacyjnym  
 

1. Zabezpiecza się kwotę 16.523,00 zł  na dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego 

osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie ,, Razem Łatwiej’’ 

współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2013 – kwota ta 

stanowi udział własny powiatu w realizacji projektu. 

2. Pozostałe wnioski  o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 

rozpatrywane  będą  w następującej kolejności: 

- dzieci i młodzież niepełnosprawna, 

- osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, 

- osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 

- osoby zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności. 

 

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki 

pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny  

 
1. Wysokość dofinansowania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ustala się 

w sposób następujący: 

 

 do 150 % limitu Narodowego Funduszu Zdrowia do zakupu: pieluchomajtek, 

cewników, worków stomijnych, 

 do 100 % limitu Narodowego Funduszu Zdrowia do zakupu pozostałych 

przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 

 

2. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ustala się w sposób 

następujący: 

 

 do 40 % wartości sprzętu rehabilitacyjnego, osobom niepełnosprawnym 

posiadającym niepełnosprawność w stopniu  znacznym, umiarkowanym i lekkim. 

 



3. Wnioski rozpatrywane i realizowane będą według kolejności wpływu, aż do 

wyczerpania się limitu przeznaczonych środków , przy czym pierwszeństwo mają 

wnioski o dofinansowanie zakupu: pieluchomjatek, cewników, worków stomijnych 

      i pozostałych przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych. 

 

4. Wnioskodawcy, dla których zabraknie środków finansowych zostaną poinformowani 

o negatywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z informacją, że w przypadku otrzymania 

dodatkowych środków finansowych wniosek zostanie ponownie rozpatrzony. 

 

5. Wnioski o dofinansowanie zakupu pieluchomajtek , cewników oraz worków 

      stomijnych realizowane są na bieżąco do momentu wyczerpania się limitu środków  

      finansowych i nie wymagają sporządzania protokołu. Na ten cel zabezpiecza się  

      na każdy miesiąc w 2012 roku   kwotę  do 7.000,00 zł. 

 

6.Dofinansowaniu podlegają wyłącznie faktury, rachunki potwierdzające zakup,  

wystawione w danym roku budżetowym, 

 

 

3. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych 

 
1. Dofinansowaniem mogą być objęte osoby niepełnosprawne, które mają trudności w 

poruszaniu się z tytułu dysfunkcji narządu ruchu i wzroku, posiadające ważne 

orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia oraz znaczny lub  umiarkowany 

stopień niepełnosprawności, bądź równoważny z pierwszeństwem: 

 

 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby leżące, 

 osoby poruszające się przy pomocy przedmiotów ortopedycznych np. balkoników, 

kul, podpórek, protez kończyn dolnych, 

 osoby niewidome 

 

2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych wynosić będzie maksymalnie do 

60 %  wartości poniesionych kosztów, jednak ustala się limity kwot od których 

dofinansowanie będzie naliczane: 

 do 4.000,00 zł brutto na każdą osobę niepełnosprawną w przypadku dostosowania 

pomieszczenia łazienki lub ubikacji, 

 do 2.000,00 zł brutto na każdą osobę niepełnosprawną w przypadku dostosowania 

ciągów komunikacyjnych ( korytarz, przedpokój, schody wejściowe ) 

 

3. W przypadku dofinansowań przedsięwzięć dotyczących zakupu i montażu windy, 

budowy podjazdu oraz zakupu urządzeń technicznych do pokonywania poziomów np. 

schodołaz, rampa dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 

dofinansowanie wynosić będzie maksymalnie do 60 % wartości poniesionych 

kosztów. 

 

4. Wnioski osób niepełnosprawnych rozpatrywane będą komisyjnie w trakcie posiedzeń 

Zespołu Opiniodawczego ds. rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji 

społecznej. 

 

 

 



 

 

4. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych 
 

 1. Dofinansowaniem mogą być objęte osoby , które mają trudności w poruszaniu się 

     z tytułu dysfunkcji narządu ruchu i wzroku, posiadające znaczny lub umiarkowany                       

     stopień niepełnosprawności, bądź równoważny z pierwszeństwem: 

 

 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby leżące, 

 osoby poruszające się przy pomocy przedmiotów ortopedycznych np. balkoników, 

kul, podpórek, protez kończyn dolnych, 

 osoby niewidome 

 

3. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych wynosić będzie maksymalnie do 50 % 

wartości brutto zakupu urządzeń ( wraz z montażem ) lub wykonania usługi z zakresu 

likwidacji barier technicznych. 

 

4. Wnioski osób niepełnosprawnych rozpatrywane będą komisyjnie w trakcie posiedzeń 

Zespołu Opiniodawczego ds. rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji 

społecznej. 

 

5. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się 

 
1. Dofinansowaniem mogą być objęte osoby niepełnosprawne posiadające znaczny, 

umiarkowany, lekki stopień niepełnosprawności, bądź równoważny. Wnioski 

rozpatrywane będą w   następującej kolejności: 

- dzieci i młodzież niepełnosprawna, 

- osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, 

- osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 

      - osoby zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności 

 

2. O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby 

niepełnosprawne, jeżeli realizacja zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi 

osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub 

kontaktów z otoczeniem i jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z 

niepełnosprawności. 

 

3. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się wynosić będzie maksymalnie 

do 50 % ceny brutto zakupu urządzeń  ( wraz z montażem ) lub wykonania usługi z 

zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się. 

 

4. Wnioski osób niepełnosprawnych rozpatrywane będą komisyjnie w trakcie posiedzeń 

             Zespołu Opiniodawczego ds. rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji 

             społecznej. 

 

 

 

 

 

 



 

6. Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych 
 

1. Wysokość dofinansowania do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych ustala się do wysokości 50 % kosztów przedsięwzięcia. 

 

2. Wnioski rozpatrywane będą komisyjnie w trakcie posiedzeń Zespołu Opiniodawczego 

ds. rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej. 

 


