
Zarządzenie Nr 4/2019 

Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Krośnie 

z dnia 27 marca 2019 roku 

 

w sprawie ustalenia zasad dofinansowania do zadań powiatu finansowanych 

ze środków PFRON w ramach rehabilitacji społecznej 
 

Działając na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a, c, d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), art. 44 ust. 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o  finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz w oparciu o § 2 pkt 3 i 4  

rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 

określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków  PFRON 

(Dz. U. z 2015, poz. 926), § 4, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 

ze zm.), zgodnie z § 11 i § 13 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie, zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Nr 161/2012 z dnia 21 

lutego 2012r., zmienionego Uchwałą Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Nr 359/2013 z dnia 18 

marca 2013 roku, Uchwałą Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Nr 601/2014 z 16 maja 2014r., 

Uchwałą Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Nr 387/2017 z dnia 14 marca 2017r.,Uchwałą 

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Nr 629/2018 z 24 września 2018 r., oraz Uchwałą Zarządu 

Powiatu Krośnieńskiego Nr 35/2019 z 23.01.2019r.,  po konsultacji z Powiatową Społeczną 

Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych,  

 

zarządzam 

co następuje: 

 

      § 1 
 

1. Ustalam zasady dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych w 2019 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Ustalam zasady dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w 2019 roku, 

stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

3. Ustalam zasady dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych w 2019 roku, stanowiące 

załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

4. Ustalam zasady dofinansowania do likwidacji barier w 2019 roku, stanowiące załącznik 

Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 
 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z indywidualną sytuacją rodzinną, 

zdrowotną i materialną osób niepełnosprawnych, popartych odpowiednimi dokumentami np. 

zaświadczeniem lekarskim, opinią GOPS/MOPS, możliwe jest odstąpienie od ustalonych 

zasad. 



 

§ 3 
 

1. W przypadku rozpatrywania złożonych wniosków konieczne jest zapewnienie co 

najmniej 3-osobowego składu komisji, która rekomenduje wysokość dofinansowania 

Dyrektorowi PCPR w Krośnie. 

2. Komisje opiniujące wnioski na dofinansowanie zadań realizowanych przez PCPR 

będą składać się z pracowników PCPR, głównie z Zespołu ds. Rehabilitacji 

Społecznej i Zawodowej w przypadku dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych; 

dofinansowania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych; sprzętu 

rehabilitacyjnego; sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; 

likwidacji barier technicznych, natomiast w skład komisji opiniujących wnioski  

o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się, będą 

również wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się 

osobami niepełnosprawnymi w liczbie co najmniej 2 osób. Ww. Komisje zostaną 

powołane odrębnym zarządzeniem Dyrektora PCPR w Krośnie. 

3. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmuje 

Dyrektor PCPR w Krośnie, po zapoznaniu się z pisemnymi opiniami Komisji.  

 

§ 4 
 

W przypadku pozyskania dodatkowych środków PFRON w 2019 roku, które zabezpieczyłyby 

potrzeby osób ubiegających się o dofinansowanie do poszczególnych zadań, możliwe jest 

odstąpienie od przyjętych zasad i stosowanie przepisów określonych w rozporządzeniu 

w sprawie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także w sprawie 

turnusów rehabilitacyjnych.  

§ 5 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  

Dyrektora PCPR w Krośnie 

Nr 4/2019 z dnia 27 marca 2019r. 

 

 

Zasady dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych obowiązujące w 2019 roku 
 

Tworzy się zasady dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych, oparte na przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków 

PFRON; a także uwzględnia się dodatkowe wytyczne, spowodowane niewystarczającymi 

środkami PFRON na zadania powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej w 2019 roku, 

określone w niniejszym Zarządzeniu. 

 

§ 1 

1. Zakupione w 2017 roku przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie będą podlegały 

dofinansowaniu w 2019 roku. 

2. Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2019 roku 

będzie przyznawane w następujący sposób: 

1) Dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego będzie wynosiło 700 zł. Wyjątek 

stanowią dzieci oraz osoby uczące się do 26 roku życia – w tym przypadku wysokość 

dofinansowania będzie wynosić do 150 % limitu Funduszu, osoby w wieku 

aktywności zawodowej otrzymają dofinansowanie do 110 % limitu Funduszu. 

Dofinansowanie do zakupu wkładki usznej będzie refundowane w 100 %. 

2) Kombatanci; osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; osoby 

deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę 

Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich; osoby poszkodowane 

w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej 

wojnie niewypałów i niewybuchów; a także ofiary wojny, których inwalidztwo 

powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej 

w latach 1939-1945; otrzymają do 100 % limitu Funduszu do zakupu aparatu 

słuchowego - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego fakt posiadania statusu 

ww. osoby. 

3) Dofinansowanie do pozostałych przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych będzie wynosiło do 100 % kwoty limitu Funduszu. 

4) Potwierdzeniem dokonania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych jest faktura VAT. 

 

§ 2 

Kwoty dofinansowania, obliczone zgodnie z zasadami określonymi w § 1 zaokrągla się w dół 

do pełnych złotych z pominięciem końcówek kwot wyrażonych w groszach. 

 

 



 

 

§ 3 

Wnioski podlegają rozpatrywaniu według kolejności ich wpływu, jednak nie wcześniej niż po 

podjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

PFRON na dany rok. 

 

§ 4 

W przypadku śmierci Wnioskodawcy przed rozpatrzeniem wniosku, nie podlega on dalszemu 

rozpatrywaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  

Dyrektora PCPR w Krośnie 

Nr 4/2019 z dnia 27 marca 2019 r. 

 

Zasady dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego obowiązujące  

w 2019 roku 

 

Tworzy się zasady dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oparte na przepisach 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzaju zadań 

powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON; a także uwzględnia się dodatkowe 

wytyczne, spowodowane niewystarczającymi środkami PFRON na zadania powiatu  

w zakresie rehabilitacji społecznej w 2019 roku, określone w niniejszym Zarządzeniu. 

 

§ 1 

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w 2019 roku udziela się osobom ze 

znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności, lub stopniem 

równoważnym. 

 

 

§2 

Ustala się stałe kwoty dofinansowania w 2019 roku do zakupu niektórych sprzętów 

rehabilitacyjnych: 

rerehabilitacyjnRehabilitacyjnych   - do zakupu rowera rehabilitacyjnego nie więcej niż 500 zł, 

                                      - do zakupu orbitreka nie więcej niż 600 zł, 

                                                                                   - do zakupu bieżni elektrycznej nie więcej niż 800 zł. 

 

§ 3 

Przyjmuje się następujące terminy rozpatrywanie wniosków na dofinansowanie do 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny: 

1) wnioski złożone w I kwartale 2019 r., będą rozpatrywane nie później niż do końca 

kwietnia 2019 r.; 

2) wnioski na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, które wpłyną po 1 kwietnia 

2019 roku będą rozpatrywane na bieżąco w miarę posiadanych środków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  

        Dyrektora PCPR w Krośnie 

        Nr 4/2019 z dnia 27 marca 2019r. 

 

Zasady dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych obowiązujące 

w 2019 roku 
 

Tworzy się zasady dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, oparte na przepisach 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych,  

a także uwzględnia się dodatkowe wytyczne, spowodowane niewystarczającymi środkami 

PFRON na realizację rehabilitacji społecznej w 2019 roku, określone w niniejszym 

Zarządzeniu. 

 

§ 1 

1. Osoby niepełnosprawne dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych otrzymają według 

następujących zasad: 

1) dzieci niepełnosprawne według kolejności złożenia wniosków, do wyczerpania 

środków finansowych (w limicie przeznaczonym dla dzieci), 

2) osoby niepełnosprawne dorosłe: 

a) kontynuujące naukę i nie pracujące w wieku do 24 lat bez względu na stopień 

niepełnosprawności po dostarczeniu zaświadczenia ze szkoły/ uczelni, 

b) osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,  

w wieku aktywności zawodowej, które nie korzystały z dofinansowania w latach 2017 

– 2018, 

c) osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem 

równoważnym w wieku aktywności zawodowej, które nie korzystały z dofinansowania 

w latach 2017– 2018, 

d) pozostałe osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub stopniem równoważnym, które nie korzystały  

z dofinansowania w latach 2017-2018. 

2. Wnioski o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego złożone w I kwartale 2019 roku 

zostaną rozpatrzone według zasad określonych w § 1 ust. 1 najpóźniej do końca kwietnia 

2019 r. Kolejne wnioski na dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego 

 w terminie do 30 dni od momentu złożenia z zachowaniem przyjętych zasad. 

 

§ 2  

W przypadku pozostawania środków na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, po 

zabezpieczeniu potrzeb osób wymienionych w § 1 ust. 1, w III i IV kwartale 2019 roku, 

rozpatrywane będą wnioski osób niepełnosprawnych w następującej kolejności:  

1) osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,  

2) osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, 

3) osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. 

 

 

§ 3 

W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych bierze udział 

pracownik socjalny, oceniający sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby  

w zakresie rozwijania umiejętności społecznych. 
 

                   

 



                              Załącznik Nr 4 do Zarządzenia  

                   Dyrektora PCPR w Krośnie 

                   Nr 4/2019 z dnia 27 marca 2019r. 

 

 

Zasady dofinansowania do likwidacji barier obowiązujące w 2019 roku 
 

Tworzy się zasady dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych  

i w komunikowaniu się i technicznych, oparte na przepisach rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej, a także uwzględnia się dodatkowe wytyczne, spowodowane 

niewystarczającymi środkami PFRON na realizację rehabilitacji społecznej w 2019 roku, 

określone w niniejszym Zarządzeniu. 

 

§ 1 

 

1. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się w 2019 roku, udziela się :  

1) niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży uczącej się, które udokumentują trudności  

w zdobywaniu i przekazywaniu informacji, 

2) osobom dorosłym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  

w wieku aktywności zawodowej pozostającym w zatrudnieniu, a także 

posiadającym umiejętności obsługi sprzętu komputerowego, 

3) pozostałym osobom dorosłym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej niepozostającym  

w zatrudnieniu i poza aktywnością zawodową z zastrzeżeniem pkt 4 i 5, 

4) wniosek  powinien zawierać uzasadnienie potrzeb zakupu sprzętu 

komputerowego wynikających z ich niepełnosprawności, co ma zostać odpowiednio 

umotywowane we wniosku, 

5) ustala się stałą kwotę dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego  

w wysokości nie więcej niż 1.000 zł. 

2. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się 

rozpatruje powołana ku temu odrębnym Zarządzeniem Dyrektora PCPR Komisja,  

w skład której wchodzą, oprócz pracowników PCPR, również przedstawiciele co 

najmniej dwóch organizacji pozarządowych, zajmujących się osobami 

niepełnosprawnymi.  

§ 2 

 

1. Przyjmuje się następującą kolejność rozpatrywania wniosków na likwidację barier 

architektonicznych:       

1) osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poruszające się na wózku 

inwalidzkim, przy pomocy kul lub balkonika, które nigdy nie korzystały  

z dofinansowania lub nie korzystały z dofinansowania w latach 2015-2018, 

2) pozostałe osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

spełniające warunki uzyskania dofinansowania. 

2. Wnioski dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczącej się w zależności od rodzaju 

problemu w poruszaniu się. 

3. Do oceny merytorycznej poszczególnych wniosków o dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, przeprowadzonej przez powołaną ku temu Komisję, kwalifikują się 

wnioski spełniające kryteria formalne, prawidłowo wypełnione, zawierające komplet 

wymaganych załączników. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych, pomimo 

wezwania do uzupełnienia, pozostają bez rozpatrzenia.  



4. Wnioski na dofinansowanie likwidacji barier technicznych będą rozpatrywane na 

bieżąco w miarę posiadanych środków, przez Komisję, w skład której wchodzą co 

najmniej trzy osoby: specjalista pracy z rodziną, pracownik merytoryczny i inny 

pracownik PCPR. 

 

§ 3 

 

1. Do oszacowania wartości kwotowej dofinansowania ze środków PFRON stosuje się: 

1) średnią cenę rynkową urządzenia, które służy likwidacji barier, 

2) kalkulację producentów w przypadku urządzeń i robót wykonywanych na 

indywidualne zamówienie, 

3) średnią wartość kosztów likwidacji barier architektonicznych oszacowaną na 

podstawie średniej wartości kosztorysów inwestorskich przedstawianych na dany cel 

w roku kalendarzowym 2019. 

2. Ostateczne potwierdzenie wysokości dofinansowania ze środków PFRON następuje na 

podstawie: 

1) aktualnej specyfikacji urządzenia przedstawionej przez osobę niepełnosprawną  

w celu zawarcia umowy o dofinansowanie likwidacji barier, 

2) indywidualnej kalkulacji producentów/wykonawców, 

3) kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z założeniami dotyczącymi 

roboczogodzin, kosztów, zysków itp. przekazanymi przez PCPR. 

3. Kosztorysy inwestorskie będą podlegały weryfikacji przez zatrudnionego w PCPR 

inspektora nadzoru budowlanego. 

       

§ 4 

 

W przypadku śmierci Wnioskodawcy w trakcie realizacji umowy, umowę rozwiązuje się ze 

skutkiem natychmiastowym i dofinansowanie nie przysługuje. 
 

 

 

 


