
Zasady przyznawania dofinansowań w 2021r.

1.Turnusy rehabilitacyjne: 

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą otrzymać :

 osoby z I i II grupą oraz dzieci i młodzież ucząca się do 24 roku życia,

które spełniają kryterium dochodowe. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. ze zmianami     o rehabilitacji zawodowej                     

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Art. 10e.1.

oraz § 5 ust. 12  i  § 6 ust.3 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych Dz.U. z 2007, Nr 230, 

poz. 1694 ze zm.

Dofinansowania przyznawane będą w oparciu o ocenę sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej 

Kryteria oceny wniosku Liczba 
punktów

Maks. liczba 
punktów

Punktacja 
wniosku

1 Posiadany stopień niepełnosprawności (lub równoważne)
a) Znaczny 10 10
b) Umiarkowany 7

2 Wysokość dochodu
Na 1 osobę w rodzinie

a) Do 1.500 10 10
b) 1.501-2.000 7
c) 2.001- 2.500 4
d) Powyżej 2.500 1

Dla osoby samotnej
a) Do 1.700 10 10
b) 1.701-2.200 7
c) 2.201-2.700 4
d) Powyżej 2.700 1

3 Korzystanie z turnusów
a) Nie korzystał lub korzystał przed 2019r. 10 10
b) Korzystał w 2019 6
c) Korzystał w 2020 3

Razem ocena wniosku 30

Wymagana ilość punktów umożliwiająca przyznanie dofinansowania – 20 punktów i więcej

2. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  : 

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, które spełniają kryterium dochodowe 

wynikające z Rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 

finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 5.1.

 wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 150 % refundacji NFZ.

Podstawa prawna: § 13 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia 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 .



3. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny:

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, które spełniają kryterium dochodowe 

wynikające z  Rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 

finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 5.1.

 - wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 80% wartości sprzętu  (nie więcej 

jednak niż 5.000,- dla jednego wnioskodawcy).

Podstawa prawna: § 13 ust.2 pkt 1  rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia 

rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON Dz.U. z 2015, poz. 926.

4. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się:

 wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 80% kosztów realizacji zadania (nie 

więcej jednak niż 12.000,- dla jednego zadania )

 Podstawa prawna: § 13 ust. 4 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia 

rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON Dz.U. z 2013, poz. 1190 

ze zm.

Kryteria rozpatrywania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dokona oceny sytuacji społecznej wnioskodawcy na podstawie karty 

oceny punktowej złożonego wniosku. Oceniane będą: stopień niepełnosprawności, sposób poruszania 

się, sytuacja zawodowa , sytuacja mieszkaniowa, częstotliwość korzystania ze środków PFRON. 

Skala punktowa dla wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.

I  Stopień niepełnosprawności.

1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu
- znaczny                                  9 pkt
- umiarkowany                                      5 pkt

2. Osoby z dysfunkcja narządu wzroku
- znaczny                                    7 pkt
- umiarkowany                         4 pkt

3. Osoby niepełnosprawne z ogólnego stanu zdrowia mające trudności w poruszaniu się:
- znaczny                                    4 pkt
- umiarkowany                           2 pkt

4. osoby z deficytami rozwojowymi (upośledzenie umysłowe)
– znaczny                                            4 pkt
 umiarkowany                                  2 pkt



II  Sytuacja zawodowa

1. zatrudniony                                      4 pkt
2. młodzież od lat 18 – 24 ucząca się w systemie szkolnym lub studiująca    
                                                                                        4 pkt
3. bezrobotny poszukujący pracy             3 pkt
4. rencista , emeryt nie zainteresowany podjęciem pracy  

                                   2 pkt
5. dzieci i młodzież do lat 18               4 pkt
6. dzieci do lat 6            0 pkt
   
III  Sytuacja mieszkaniowa

1. samotny             5 pkt
2. z  rodziną             3 pkt 

IV  Sposób poruszania się

1. Wózek inwalidzki        13 pkt
2. Balkonik          8 pkt
3. Kule          5 pkt
4. Chodzi samodzielnie          0 pkt

V. Korzystanie ze środków PFRON na likwidacje barier architektonicznych

1. Nie korzystano          5 pkt
2. Powyżej 5 lat          2 pkt
3. Do 5 lat          0 pkt.

VI. Osoby niepełnosprawne wspólnie zamieszkujące

1. znaczny          5 pkt
2. umiarkowany          2 pkt

Jeżeli Wnioskodawca zamieszkuje z inną osobą niepełnosprawną mającą trudności w poruszaniu się,      
w stosunku do tej osoby bierze się pod uwagę jej stopień niepełnosprawności i stosuje punktację z poz. I.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą otrzymać osoby, które uzyskały 25 
punktów i więcej.

    5. Sport, kultura, rekreacja, turystyka osób niepełnosprawnych:

 Wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 60% kosztów realizacji zadania (nie 

więcej jednak niż  8.000,- dla jednego wniosku).

Podstawa prawna: § 13 ust. 1 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów 

zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON Dz.U. z 2015, poz. 926.



6.Tłumacz języka migowego:

Wysokość dofinansowania usług tłumacza nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia

za 1 godzinę.

Podstawa prawna: § 1 ust. 6  rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów 

zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON Dz.U. z 2015, poz. 926.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON rozpatrywane będą do wyczerpania środków.


