
Załącznik
do Uchwały Nr ..4... /2021

Zarządu Powiatu w Kielcach 

z dnia 2021r.

ZASADY UDZIELANIA W 2021 ROKU DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW 

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

DO NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ:

1. DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, 

W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH W ZWIĄZKU 

Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

2. DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY, 

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE 

PRZYZNAWANE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.

3. DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

4. DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

ORAZ ICH OPIEKUNÓW W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH

5. DOFINANSOWANIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB 

TŁUMACZA-PRZEWODNIKA.

I. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 426).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2002 roku 

w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

(tj. Dz. U. z 2015 poz. 926 z późn. zm.).

3. Uchwała Nr XXVIII/! 8/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2021 roku 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2021 roku środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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II. WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIAĆ, ABY UBIEGAĆ SIĘ 

O DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 

W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH, W ZWIĄZKU 

Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

1. O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne (w tym małoletnie), które 

spełniają następujące warunki:

1) Posiadają jedno z wymienionych poniżej orzeczeń o:

- Znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności,

- Niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia ( traktowane na równi 

z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności)

- Całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone 

na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności),

- Niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie ustawy 

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),

- Całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 

r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (traktowane na równi 

z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności)

- Częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (traktowane na 

równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności),

- Zaliczenie do I grupy inwalidów (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności)

- Zaliczenie do II grupy inwalidów (traktowane na równi z orzeczeniem 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności)

- Zaliczenie do III grupy inwalidów (traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim 

stopniu niepełnosprawności)

- długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 

1 stycznia 1998 roku, z tym, że osoby którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, 
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traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, pozostałe osoby 

traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

- wydane przez Komisję lekarską podległą MON lub MS WiA - na podstawie odrębnych 

przepisów dotyczących niezdolności do służb (dotyczy tylko tych orzeczeń wydanych 

przed 01.01.1998r - orzeczenie wydane po 01.01.1998r nie jest podstawą do zaliczenia 

osoby, której orzeczenie dotyczy do osób niepełnosprawnych),

2) Złożą do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach wniosek wraz 

z kompletną dokumentacją (dofinansowania udziela się na wniosek osoby niepełnosprawnej, 

jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego). W przypadku dofinansowań 

do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze wniosek można składać również w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

3) Dołączą do wniosku:

• kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawności lub orzeczenia 

równoważne (oryginał do wglądu).

• kopię orzeczeń o niepełnosprawności osób zamieszkujących wspólnie 

z Wnioskodawcą -jeżeli osoby takie orzeczenia posiadają: (oryginał do wglądu).

• Aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty, zawierające informację o rodzaju 

niepełnosprawności oraz konieczności zakupu sprzętu lub wykonania usługi dla 

osoby niepełnosprawnej. Zaświadczenie jest ważne trzy miesiące od dnia jego 

wydania. Dopuszcza się możliwość oceny wniosku osoby posiadającej orzeczenie 

o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na podstawie 

zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę wcześniej niż 90 dni przed dniem 

złożenia wniosku lub innego dokumentu potwierdzającego rodzaj schorzenia oraz 

możliwość żądania zaświadczenia aktualnego na dzień oceny wniosku.

• oświadczenie o dochodach Wnioskodawcy i osób mieszkających wspólnie 

z Wnioskodawcą.

• poświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Gminy wnioskodawcy 

( w przypadku dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wymagane 

jest zaświadczenie o stałym meldunku)

4) Spełnią dodatkowe kryteria określone w poszczególnych zasadach ubiegania się 

o dofinansowanie w zakresie barier funkcjonalnych.

2. Dofinansowania nie przyznaje się w przypadku, gdy wnioskodawca zmarł po złożeniu 

wniosku, a przed wypłatą dofinansowania.
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3. Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych można składać przez cały rok.

4. Wnioski są rozpatrywane przez Zespół ds. rozpatrywania wniosków powołany zarządzeniem 

Dyrektora PC PR.

5. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 95% kosztów całego zadania oraz 

15-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego na dzień przyznania 

dofinansowania. Wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania środków 

własnych w wysokości stanowiącej minimum 5% kosztów przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem dofinansowania.

6. Wysokość dofinansowania ustala się w oparciu o indywidualne potrzeb niepełnosprawnych 

wnioskodawców oraz wysokość środków jakie otrzymał powiat w roku budżetowym.

7. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadań, które zostały poniesione przed 

przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie 

ze środków Funduszu.

8. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca ma zaległości 

wobec PFRON lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku był stroną umowy 

o dofinansowanie ze środków PFRON , rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.

9. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu 

niewystarczających środków finansowych w roku rozpatrywania wniosku, może ponownie 

wystąpić o dofinansowanie składając kompletny wniosek w roku kolejnym.

A. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

1. Dofinansowanie ze środków Funduszu do likwidacji barier architektonicznych może ubiegać 

się osoba niepełnosprawna, która ma trudności w poruszaniu się, jeżeli jest właścicielem 

nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada pisemną zgodę 

właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale mieszka.

2. Dofinansowanie otrzymują w pierwszej kolejności wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek 

z kompletem dokumentów posiadający:

a) znaczny stopień niepełnosprawności, niepełnosprawne ruchowo tzn. leżące 

z porażeniem czterokończynowym i osoby z koniecznością poruszania się na wózku 

inwalidzkim
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b) osoby niepełnosprawne zaliczane do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności mające dysfunkcje narządu wzroku powodujące problemy 

w poruszaniu się.

c) osoby niepełnosprawne zaliczane do znacznego i umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności z tytułów innych schorzeń niż w/w mające trudności w poruszaniu.

3. Osoby niepełnosprawne posiadające lekki stopień niepełnosprawności, które posiadają 

trudności w poruszaniu się mogą również otrzymać dofinansowanie w przypadku posiadania 

dodatkowych środków'.

4. Realizacja wniosków następuje w miarę przydzielonych przez Radę Powiatu środków 

finansowych, w danym roku na realizację zadań.

5. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych dla wnioskodawcy wynosi 

do 95% kosztów przedsięwzięcia oraz nie przekracza 15 krotności przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia na dzień przyznania dofinansowania. Ustala się ją w oparciu 

o indywidualne potrzeby niepełnosprawnych wnioskodawców oraz wysokość środków jakie 

otrzymał powiat w roku budżetowym. Wnioskodawca zobowiązany jest 

do udokumentowania posiadania środków własnych w wysokości stanowiącej co najmniej 

5% kosztów przedsięwzięcia będącego przedmiotem dofinansowania.

6. Wnioski osób niepełnosprawnych rozpatruję się uwzględniając indywidualne potrzeby 

i możliwości osoby niepełnosprawnej oraz wpływu likwidacji barier na ułatwienie osobie 

niepełnosprawnej wykonania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów 

z otoczeniem.

7. Przed przyznaniem dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych pracownik 

PCPR oraz magister inżynier konstrukcji budowlanych dokonuje wizji lokalnych oraz 

odbioru prac budowlanych po zakończeniu realizacji zadania w miejscu zamieszkania 

wnioskodawcy.

B. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się:

1. Dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier w komunikowaniu 

się mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, mające trudności w komunikowaniu się 

potwierdzone aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności oraz aktualnym zaświadczeniem od lekarza specjalisty lub/i 

od psychologa, pedagoga, logopedy itp.

2. Dofinansowanie ma na celu pomoc finansową w zakupie sprzętu komputerowego 

wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, pozwalające na 
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komunikowanie się osoby niepełnosprawnej, które umożliwia naukę, zdobywanie wiedzy 

oraz umiejętności pozwalających na usamodzielnienie się oraz zatrudnienie.

3. W roku 2021 w pierwszej kolejności do dofinansowania, do zakupu sprzętu 

komputerowego preferowani są wnioskodawcy:

a) dzieci i młodzież ucząca się z orzeczeniem o niepełnosprawności spowodowanym 

schorzeniami narządu wzroku, mowy, słuchu lub ruchu, schorzeniami neurologicznymi, 

powodującymi ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające swobodne 

porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

b) osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej (kobiety do 60 roku życia, mężczyźni 

do 65 roku życia) posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności spowodowanym schorzeniami narządu wzroku, mowy, 

słuchu lub ruchu, schorzeniami neurologicznymi, powodującymi ograniczenia 

uniemożliwiające lub utrudniające swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie 

informacji.

c) Dopuszcza się możliwość przyznania dofinansowania dla osób z innymi schorzeniami, 

mających problemy w komunikowaniu się ( np. Zespół Downa, Aspergera. Autyzm).

4. Głównym kryterium w otrzymaniu dofinansowania jest znaczna dysfunkcja narządu mowy 

i słuchu, wskazana w orzeczeniu, zaświadczeniu lekarskim lub/i opinia psychologa, 

pedagoga.

5. Dodatkowym kryterium w przypadku dzieci jest pobieranie nauki w ramach 

indywidualnego toku nauczania lub specjalnego nauczania.

6. Dofinansowanie otrzymują w pierwszej kolejności wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski

z kompletem dokumentów posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności i dzieci do 16 roku życia

7. Osoby niepełnosprawne posiadające lekki stopień niepełnosprawności, które udokumentują

zasadność dofinansowania do zakupu urządzeń i usług stosownym zaświadczeniem mogą 

również otrzymać dofinansowanie w przypadku posiadania dodatkowych środków.

8. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca w ciągu trzech lat przed złożeniem

wniosku uzyskał odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFR.ON.

C. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych:

1. Dofinansowanie do barier technicznych mogą otrzymać osoby niepełnosprawne 

posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności oraz udokumentowane 

zaświadczeniem od lekarza specjalisty o potrzebie zakupu usług lub sprzętu.
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2. W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski osób niepełnosprawnych ubiegających 

się o likwidację w/w barier, które zostały zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności oraz posiadają zaświadczenie od lekarza specjalisty stwierdzające 

potrzebę zakupu urządzenia lub realizację usługi.

3. Osoby niepełnosprawne posiadające lekki stopień niepełnosprawności, które 

udokumentują zasadność dofinansowania do zakupu urządzeń i usług stosownym 

zaświadczeniem mogą również otrzymać dofinansowanie w przypadku posiadania 

dodatkowych środków.

4. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca w ciągu trzech lat przed złożeniem

wniosku uzyskał odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

HI. KATALOG ZAWIERAJĄCY WYKAZ URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW, 

USŁUG LUB INNYCH CZYNNOŚCI Z ZAKRESU LIKWIDACJI BARIER 

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

1. Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych:

a) budowa pochylni, wykonanie utwardzenia terenu, podjazdu do budynku 

mieszkalnego, zapewniającego osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp 

do lokalu,

b) dostawę, zakup i montaż platformy schodowej, windy przyściennej podjazdu 

stalowego,

c) zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych,

d) roboty polegające na likwidacji progów i likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi,

e) przystosowanie drzwi: zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle 

ościeżnicy co najmniej 90cm. drzwi przesuwanych, drzwi łazienkowych,

f) przystosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych min: brodzik bezprogowy, 

umywalka i kompakt WC, uchwyty stałe lub uchylne ułatwiające korzystanie 

z urządzeń sanitarnych, siodło prysznicowe, wannowe,

g) zakup i wymiana okien i drzwi balkonowych, obniżenie klamek,

h) przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową lub kafle oraz ułożenie 

wykładziny antypoślizgowej lub płytek,

i) budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych od sieci zewnętrznych oraz 

instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,

j) budowa instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem 

ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną ( mogą ubiegać się osoby 
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niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności poruszające się na 

wózkach inwalidzkich bądź osoby leżące),

k) zakup i montaż bojlera, podgrzewacza wody - bezobsługowego,

l) przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi min: obniżenie 

i obudowanie zlewozmywaka, zakup i montaż niskich blatów,

m) zakup i montaż instalacji dźwiękowej - sygnalizacyjnej i alarmowej,

n) oznakowanie wyposażenia lokalu różnym kolorem lub fakturą,

o) zmiana sposobu oświetlenia.

Dofinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowo-wykończeniowym, które 

nie wpływają na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Do tych prac należą 

m.in.: wymiana instalacji elektrycznej, ocieplenie budynku, wymiana dachu.

2. Bariery w komunikowaniu się:

a) zakup budzików świetlnych i wibracyjnych,

b) zakup zestawów komputerowych, notebook-ów wraz z programami edukacyjnymi,

c) zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego,

d) urządzenia wspomagające odbiór dźwięku z telewizora lub radia,

e) maszyna do pisania brajlem,

f) bezprzewodowe przesyłanie dźwięku do aparatu słuchowego

g) zakup materiałów optycznych: lupy, okulary, powiększalniki,

h) usługi lektorów i przewodników dla osób z dysfunkcją narządu wzroku,

i) mówik,

j) zakup urządzeń mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych, które posiadają 

interfejs dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki.

3. Bariery techniczne:

a) zakup łóżka rehabilitacyjno - wspomagającego,

b) zakup pompy insulinowej — pod warunkiem nie otrzymania dofinansowania z innych 

źródeł np.: Narodowego Funduszu Zdrowia, fundacji lub od innych podmiotów.

c) schodołaz kroczący,

d) podnośniki wannowe.

e) podnośnik transportowo - kąpielowy,

f) zakup krzesła schodowego.

g) zakup wózka lub krzesła toaletowego

h) zakup szyn najazdowych,
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i) nadstawka na sedes,

j) koncentrator tlenu,

k) analizator gęstości krwi,

l) aparat PEP - urządzenie ułatwia ewakuacje wydzieliny z dróg oddechowych,

m) rower rehabilitacyjny trójkołowy dla osób niepełnosprawnych posiadających 

niedowład kończyn dolnych,

n) rower typu tandem

o) oczyszczacz powietrza.

W uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem ze środków PFRON mogą zostać objęte 

zakupy urządzeń i materiałów, robót lub innych czynności z zakresu likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych nie wymienione powyżej, 

a których zakup lub wykonanie usług warunkuje likwidację barier utrudniających 

funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej.

IV. DOFINANSOWANIE PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW 

POMOCNICZYCH.

1. O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne (w tym małoletnie), których:

1) niepełnosprawność została potwierdzona stosownym orzeczeniem,

2) przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie 

domowym,

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

2. O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które złożą następujące dokumenty:

1) wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze (wniosek można złożyć w formie papierowej 

lub w Systemie Obsługi Wsparcia SOW),

2) kserokopię aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,

3) fakturę za zakupione przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze wystawioną 

na osobę niepełnosprawną lub faktura PROFORMA,

4) kserokopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę 
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realizującego zlecenie (w przypadku, gdy składana jest faktura PROFORMA. 

kserokopię zlecenia przyjętego do realizacji przez świadczeniodawcę),

3. Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie do zakupu pielucho-majtek, 

worków, cewników, itp. składają wniosek jeden raz w roku wraz z kompletem 

dokumentów, po czym dostarczają kolejne faktury zakupu wraz z kserokopią karty 

zaopatrzenia lub kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.

4. Wniosek o dofinansowanie może złożyć w imieniu osoby niepełnosprawnej jedynie 

opiekun prawny lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie.

5. Dofinansowanie w imieniu osoby niepełnosprawnej może odebrać opiekun prawny 

lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie lub osoba posiadająca upoważnienie 

do odbioru dofinansowania.

6. Dofinansowanie do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze ze środków PFRON w roku 2021 roku będzie przyznawane 

w następującej kolejności:

1) osoby niepełnosprawne, które złożyły w 2020 roku wnioski, spełniały wymogi 

formalne, jednak nie otrzymały dofinansowania ze względu na brak środków; realizacja 

nastąpi po zaktualizowaniu dokumentów (wnioski niezaktualizowanc pozostawione są 

bez rozpatrzenia i podlegają archiwizacji),

2) w następnej kolejności w ramach wolnych środków zostaną realizowane pozostałe 

wnioski, zgodnie z kolejnością wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kielcach,

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach na podanie wnioskodawcy lub ośrodka 

pomocy społecznej lub innego podmiotu, podyktowanych m.in. zdarzeniami losowymi, 

trudną sytuacją zdrowotną, rodzinną i materialną dofinansowanie do zaopatrzenia 

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może zostać przyznane poza 

kolejnością.

7. Nie przyznaje się dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze, gdy wnioskodawca zmarł w trakcie realizacji wniosku.

8. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie a Wnioskodawca zmarł, środki 

finansowe nie mogą zostać wypłacone, gdyż jest to świadczenie własne Wnioskodawcy.
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9. Dofinansowanie nie przysługuje, gdy przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze 

zostały nabyte przez osobę zainteresowaną przed dniem uzyskania stosownego 

orzeczenia.

10. W przypadku niezrealizowania wniosku z powodu braku środków, który spełniał 

wymogi formalne, Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie ponownie 

w kolejnym roku, po zaktualizowaniu dokumentów; w roku kolejnym realizacja 

wniosków z poprzedniego roku będzie kontynuowana zgodnie z numeracją wniosków 

z roku poprzedniego.

11. Wnioski, które nie zostaną zaktualizowane podlegają archiwizacji.

V. DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO.

1. O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby 

niepełnosprawne (w tym małoletnie), których:

1) niepełnosprawność została potwierdzona stosownym orzeczeniem,

2) przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie 

domowym,

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

c) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu 

tego sprzętu.

2. O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby 

niepełnosprawne (w tym małoletnie), które złożą następujące dokumenty:

1) wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny,

2) kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),

3) aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty zawierające informację o rodzaju 

niepełnosprawności oraz potrzebie prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych 

przy użyciu wnioskowanego sprzętu (ważne 120 dni od daty wystawienia),

4) fakturę PROFORMA.

3. O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się jeden 

raz w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne 

i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (wniosek musi zostać 

złożony do 30 listopada roku poprzedzającego realizację wniosku), jeżeli prowadzą 

działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 
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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.

4. Wnioski osób niepełnosprawnych dotyczące dofinansowania do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego oraz wnioski dotyczące dofinansowania do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób 

prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej będą 

rozpatrywane przez Zespół ds. rozpatrywania wniosków.

5. Wnioski osób niepełnosprawnych dotyczące dofinansowania do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego oraz wnioski dotyczące dofinansowania do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób 

prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej będą 

zrealizowane w miarę posiadanych środków finansowych.

6. Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie do zakupu tylko jednego sprzętu 

w roku kałendarzowym.

7. Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego, tj. sprzętu wspomagającego proces rehabilitacji, 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.

8. Przy rozpatrywaniu wniosków będzie brane również pod uwagę:

1) możliwość skorzystania z wnioskowanego sprzętu poza domem,

2) możliwość wypożyczenia sprzętu,

3) wpływ realizacji wniosku na poprawę sprawności psychofizycznej osoby 

niepełnosprawnej oraz jakości jej społecznego funkcjonowania.

9. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia z zastrzeżeniem pkt. 10.

10. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski Wnioskodawców, którzy w roku 

poprzednim nie uzyskali dofinansowania z braku środków na dany cel.

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na podanie wnioskodawcy lub ośrodka 

pomocy społecznej lub innego podmiotu, podyktowanych m.in. zdarzeniami losowymi, 

trudną sytuacją zdrowotną, rodzinną i materialną dofinansowanie do zaopatrzenia 

w sprzęt rehabilitacyjny może zostać przyznane z pominięciem punku 8.
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12. Katalog sprzętu rehabilitacyjnego, o który mogą ubiegać się wnioskodawcy:

1) Rower rehabilitacyjny lub eliptyczny,

2) Wanna z hydromasażem lub kabina UGUL,

3) Stół rehabilitacyjny,

4) Tablica do ćwiczeń manualnych.

5) Materac do ćwiczeń,

6) Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych,

7) Rotor do ćwiczeń kończyn górnych

8) Piłka rehabilitacyjna,

9) Bieżnia,

10) Drabinka rehabilitacyjna,

11) Komplet wałków i klinów do rehabilitacji,

12) Aparat do masażu pneumatycznego,

13) Kombinezon rehabilitacyjny,

14) Elektrostymulator.

13. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie 

do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, który nie znajduje się w powyższym katalogu 

sprzętu.

14. PCPR zastrzega sobie możliwość weryfikacji ceny sprzętu przedstawionej oferty. 

Do sporządzenia umowy Wnioskodawca dostarcza dwie oferty na wnioskowany sprzęt 

od dwóch różnych sprzedawców. Kwota dofmasowania naliczana będzie 

od niższej ceny przedmiotu.

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

od towarów i usług w przypadku płatników VAT.

16. Wnioskodawcy, którym nie zostało przyznane dofinansowanie, z powodu 

niewystarczającej ilości środków przeznaczonych na zaopatrzenie w sprzęt 

rehabilitacyjny w roku składania wniosku, mogą wystąpić o dofinansowanie 

w następnym roku uzupełniając dokumentację.

17. Nie przyznaje się dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

gdy wnioskodawca zmarł w trakcie realizacji wniosku.

18. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie a Wnioskodawca zmarł, środki 

finansowe nie mogą zostać wypłacone, gdyż jest to świadczenie własne Wnioskodawcy.
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VI. DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

1. 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 

2 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. Wnioski dotyczące dofinansowania do w/w 

zadania będą rozpatrywane przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków.

4. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia związanych 

z udziałem wyłącznie osób niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu kieleckiego.

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. 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 PFRON.
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VII. DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

I ICH OPIEKUNÓW W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH

1. O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się osoby 

niepełnosprawne, które złożą następujące dokumenty:

1) wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym (wniosek o dofinansowanie może złożyć w imieniu osoby 

niepełnosprawnej jedynie opiekun prawny lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie

w formie papierowej lub w Systemie Obsługi Wsparcia SOW),

2) wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, pod opieką którego się znajduje 

wydany nie wcześniej niż 90 dni przed dniem złożeniem wniosku

3) kserokopie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

2. Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez komisję ds. rozpatrywania wniosków z terenu 

Powiatu Kieleckiego dot. dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 

osób niepełnosprawnych powołaną Zarządzeniem Starosty Kieleckiego.

3. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych ze środków PFRON w roku 2021 będzie przyznawane według daty wpływu 

wniosku, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby 

niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat, albo 

w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności. 

W przypadku Wnioskodawców, którzy złożyli wniosek w tym samym dniu o przyznaniu 

dofinansowania decyduje wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, 

w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców 

o najniższym dochodzie.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na podanie wnioskodawcy, podyktowanych 

m.in. zdarzeniami losowymi, trudną sytuacją zdrowotną, rodzinną i materialną 

dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może zostać przyznane poza 

kolejnością.

5. W ramach wolnych środków finansowych PFRON pozostałe wnioski będą 

rozpatrywane według kolejności złożenia.

6. Wnioski rozpatrzone negatywnie są przechowywane w siedzibie PCPR na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach i nie podlegają przesunięciu na rok następny.
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VIII. DOFINANSOWANIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB 

TŁUMACZA - PRZEWODNIKA:

1. Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez wnioskodawcę 

w orzeczeniu o niepełnosprawności lub orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu 

03-L wraz z symbolem 04-0 lub symboli równoważnych stosowanych 

we wcześniejszych orzeczeniach. W przypadku orzeczenia, w którym brak jest zapisu 

dotyczącego przyczyny niepełnosprawności, schorzenia te winny być potwierdzone 

zaświadczeniem lekarza specjalisty wystawionym na druku stanowiącym załącznik 

do wniosku.

2. Dofinansowania udziela się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela 

ustawowego, który powinien zostać złożony do PCPR w Kielcach wraz z dodatkową 

dokumentacją.

3. Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika 

nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed 

przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków 

PFRON.

5. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dofinansowane 

ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym 

w rejestrze Wojewody. Wykaz dostępny na stronie Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach: .http://bip.kielce.uw.gov.pl

6. Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi przez tłumacza PJM, SJM i SKOGN 

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).

IX. SPOSÓB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW:

1. Wnioski dotyczące barier funkcjonalnych, sprzętu rehabilitacyjnego rozpatrywane są 

merytorycznie po spełnieniu warunków formalnych przez Zespół powołany zarządzeniem 

dyrektora.
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2. Do zadań zespołu należy:

a) przygotowanie punktowego systemu oceny wniosków (karta oceny, w skali punktowej 

0-10) i przedłożenie do zatwierdzenia przez dyrektora,

b) ocena złożonych wniosków wg przyjętych kryteriów.

3. Zespół przygotowuje i przedłoży dyrektorowi do zatwierdzenia listę rankingową 

wnioskodawców wg punktacji od największej do najmniejszej liczby punktów. 

W przypadku tej samej liczby punktów pierwszeństwo dofinansowania uzyskuje 

wnioskodawca z orzeczeniem w stopniu znacznym, następnie miesięczny dochód na osobę.

4. Ilość udzielonych dofinansowań oraz ich wysokość będzie uzależniona od wysokości 

środków przeznaczonych na powyższe zadania w roku budżetowym.
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