
ZARZĄDZENIE NR 5/2022 
KIEROWNIKA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEDLCACH 

z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 1/2022 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach 
z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2022 

Na podstawie art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.) działając na mocy 
pełnomocnictwa wynikającego z Uchwały Nr CXXVII/359/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 
29.09.2021 roku, zarządzam co następuje: 

§ 1. Ustalam zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2022, w brzmieniu załącznik nr 1 do 
niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom odpowiedzialnym za prowadzenie spraw 
związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

  
 

Kierownik  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach  
 
 

Iwona Kaniecka 
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Załącznik do zarządzenia Nr 5/2022 

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 
w 2022 roku 

I.  Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia 
rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 r., poz. 926). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów 
rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., poz. 1694 z późn. zm.). 

II.    Zasady ogólne 

1. Tryb przyjmowania i rozpatrywania wniosków określa: 

a) § 12 Rozporządzenia 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- w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmiotu ortopedyczne i środki pomocnicze, usługi tłumacza języka migowego lub 
tłumacza – przewodnika, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz 
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; 

b) § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów 
rehabilitacyjnych- w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie 
rehabilitacyjnym. 

2. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmuje kierownik Centrum. 

3. Decyzje o przyznaniu dofinansowania podejmowane są nie wcześniej niż po przyjęciu przez Radę 
Powiatu w Siedlcach uchwały w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez 
Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok. W przypadku dofinansowania do 
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zakupu sprzetu rehabilitacyjnego, a także 
planowanego wyjazdu osoby niepełnosprawnej na turnus rehabilitacyjny w terminach przed zatwierdzeniem 
środków PFRON przez Radę Powiatu, decyzje o przyznaniu dofinansowania podejmowane są w formie 
zaliczkowej. 

4. W przypadku zgonu wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. 

5. Dofinansowania przyznawane będą do czasu wykorzystania środków PFRON, określonych w uchwale 
Rady Powiatu w Siedlcach, o której mowa w pkt 3. 

6. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez Starostę Siedleckiego, w imieniu którego na 
mocy pełnomocnictwa działa kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, 
z wnioskodawcą, z wyjątkiem dofinansowania na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze. 

7. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania, poniesionych przed przyznaniem 
środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. 

8. Wnioski nie przechodzą do realizacji w roku następnym. 
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9. Dopuszcza się, w trakcie roku, zmianę zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do realizacji 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku, celem efektywnego 
wykorzystania otrzymanych przez Powiat Siedlecki środków PFRON oraz umożliwienia skorzystania jak 
największej liczbie osób uprawnionych z ww. dofinansowań. 

III.    Zasady udzielania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 

1. Wnioski podlegają rozpatrywaniu wg kolejności ich wpływu, aż do momentu wyczerpania środków 
Funduszu na dany rok kalendarzowy. 

2. Dofinansowaniem do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na 
podstawie odrębnych przepisów, mogą być objęte zakupy dokonane w roku bieżącym. 

3. Wysokość dofinansowania wynosi: 

1) dla osób dorosłych - do 90 % sumy kwoty limitu ceny ustalonego na podstawie odrębnych przepisów oraz 
wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit; 

2) dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia - do 100% sumy limitu ceny ustalonego na podstawie odrębnych 
przepisów oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. 

4. Kwoty dofinansowania podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych. 

IV.    Zasady udzielania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. 

1. Wnioski podlegają rozpatrywaniu wg kolejności ich wpływu, aż do momentu wyczerpania środków 
Funduszu na dany rok kalendarzowy. 

2. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów sprzętu rehabilitacyjnego, nie więcej jednak niż do 
wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

3. Wysokość przyznanego dofinansowania określa się na podstawie zweryfikowanego, przewidywanego 
kosztu realizacji zadania określonego w ofertach cenowych dołączonych do wniosku. 

V.    Zasady udzielania dofinansowania do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych. 

1. Wysokość dofinansowania do realizacji zadania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. 

2. Wysokość przyznanego dofinansowania określa się na podstawie zweryfikowanego, przewidywanego 
kosztu realizacji zadania. 

VI.    Zasady udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w związku 
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

1. W 2022 roku rozpatrywane będą wnioski złożone przez osoby ze znacznymi trudnościami w poruszaniu 
się, poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, przy pomocy balkonika, protez, znacznie niedowidzące 
i niewidome, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo 
posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. 

2. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez osoby legitymujące się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz wnioski dotyczące dzieci do 
16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. 

3. Wysokość dofinansowania wynosi do 80 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do 
wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

4. Koszt sporządzenia kosztorysu i projektu oraz inne wydatki poniesione przed podpisaniem umowy, 
nie są objęte dofinansowaniem. 

VII.    Zasady udzielania dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się. 

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich likwidacja umożliwi lub 
w znacznym stopniu ułatwi im kontakty z otoczeniem w szczególności: 
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1) osoby z dysfunkcją narządu słuchu i mowy (zgodnie z opinią logopedyczną); 

2) z niepełnosprawnością intelektualną (dotyczy zwłaszcza dzieci i młodzieży uczącej się, u której 
niepełnosprawność powoduje bierność, którą należy stale pobudzać i mobilizować do aktywności); 

3) z dysfunkcją narządu ruchu powodującą znaczne ograniczenie w poruszaniu się (osoby z niedowładem obu 
kończyn dolnych). 

2. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie 
o niepełnosprawności oraz osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności lub 
orzeczeniem równoważnym. 

3. Wnioski przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania 
dofinansowania podejmowane są według kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu 
wyczerpania środków Funduszu na dany rok. 

4. Wysokość dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego (laptopa, zestawu komputerowego) 
wynosi do 80 % kosztów przedsięwzięcia dla jednego wnioskodawcy, nie więcej jednak niż 3 200,00 zł. 

W pozostałych przypadkach wysokość dofinansowania wynosi do 80 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej 
jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

5. Dofinansowanie nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem 
wniosku uzyskały odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON. 

VIII.    Zasady udzielania dofinansowania do likwidacji barier technicznych. 

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami 
wynikającymi z niepełnosprawności. 

2. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez osoby ze znacznymi trudnościami 
w poruszaniu się tzn.: poruszające się na wózkach inwalidzkich, niewidome i znacznie niedowidzące, 
a następnie osoby poruszające się o kulach i przy pomocy balkonika. 

3. Wnioski przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania 
dofinansowania podejmowane są według kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu 
wyczerpania środków Funduszu na dany rok. 

4. Wysokość dofinansowania wynosi do 80 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do 
wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

5. Dofinansowanie nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem 
wniosku uzyskały odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON. 

IX.    Zasady udzielania dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych. 

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które spełniają warunki określone w § 
4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów 
rehabilitacyjnych. 

2. 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. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu. 

3. W dalszej kolejności osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o lekkim stopniu 
niepełnosprawności lub równoważne. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu. 

4. Wysokość dofinansowania wynosi: 

1) 30% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej 
w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności; 

2) 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności; 
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3) 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności; 

4) 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej; 

5) 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, 
niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności. 

5. Wysokość dofinansowania, o której mowa w pkt 4, zostanie obniżona o 20 % kwoty dofinansowania, 
zgodnie z § 6 ust. 3 ww. Rozporządzenia. 

X.    Zasady udzielania dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. 

1. O dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika mogą ubiegać się osoby 
niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. 

2. Wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 2 % przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej 
świadczenia. 

  
 

Kierownik  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach 
 
 

 Iwona Kaniecka 
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