REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA ROK 2022
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa tryb postępowania przy przyznawaniu osobom niepełnosprawnym
dofinansowania

ze

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych (zwanego dalej PFRON) do zadań określonych w przepisach
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz.U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.),

z uwzględnieniem ust. 2.
2. Dofinansowanie ze środków PFRON przeznaczone jest w danym roku na zadania
określone w stosownej uchwale Rady Powiatu Mikołowskiego, podjętej na podstawie
art. 35 a ust. 3 Ustawy, o której mowa w ust. 1.
3. W przypadku braku środków lub znacznego niedoboru środków PFRON w danym
roku w stosunku do istniejących potrzeb, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
(zwane dalej PCPR) informuje wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku w terminie
dłuższym niż 30 dni.
4. W przypadku nie zrealizowania wniosku w roku jego złożenia z powodu braku
środków finansowych PFRON przeznaczonych na przedmiotowe zadanie, wniosek nie
jest przenoszony do realizacji na rok następny.
5. Jeśli wnioskodawca zmarł wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.
6. W celu zasadności przyznania dofinansowania PCPR może dokonać wizji lokalowej
w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy, lub żądać przedstawienia dodatkowych
dokumentów niewymienionych we wniosku.
7. Podanie przez Wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, bez względu na to,
czego dotyczą wyklucza wniosek z dalszego rozpatrywania.
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§2
TURNUSY REHABILITACYJNE
1. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które
posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat.
2. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę termin, w którym osoba po raz
ostatni otrzymała dofinansowanie.
3. Obniża się wysokość dofinansowanie o 20 % kwot określonych w rozporządzeniu
Ministra Pracy i polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia
15.11.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 230 poz.1694 z późn. zm.).

§3
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH,
W KOMUNIKOWANIU I TECHNICZNYCH
a. Bariery architektoniczne
1.

Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęta likwidacja barier
architektonicznych w budynkach już istniejących. Dofinansowaniem ze środków
PFRON nie może być objęte dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
budynku nowo wybudowanego lub będącego w trakcie prac wykończeniowych.

2.

Wnioski na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dla osób
niepełnosprawnych, które wpłyną do dnia 31 marca 2022 r. będą rozpatrywane
w pierwszej kolejności.

3.

W celu weryfikacji danych zawartych we wniosku, stwierdzenia możliwych do
zastosowania rozwiązań technicznych, architektonicznych i budowlanych zgodnie
ze sztuką budowlaną i ogólnymi standardami likwidacji barier architektonicznych
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Wnioskodawcy PCPR dokonuje
oględzin w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy. W dniu i na miejscu oględzin
sporządzany jest protokół, określający zakres proponowanych robót budowlanych.

4.

Maksymalna wysokość dofinansowania do przystosowania łazienki w ramach
likwidacji barier architektonicznych będzie udzielana do kwoty 10 000,00 zł.
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5.

Wysokość dofinansowania do pozostałych zadań realizowanych w ramach
znoszenia barier architektonicznych, będzie ustalana indywidualnie w oparciu
o możliwości finansowe Jednostki.

b. Bariery w komunikowaniu i techniczne
1. Realizacja zadania powinna umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie
niepełnosprawnej kontakty z otoczeniem poprzez swobodne porozumiewanie się
i przekazywanie informacji.
2. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu i technicznych
określa się procentowo i uzależnia od wysokości dochodów na jednego członka
rodziny zawartych w poniższej tabeli:
Dochody na osobę
w rodzinie
do 1 600,00 zł.
od 1 601,00 zł. do 1 900,00 zł.
od 1 901,00 zł. do 2 300,00 zł.
od 2 301,00 zł.

Procent dofinansowania
do 95%
do 85%
do 75%
do 50%

Dochody osoby samotnie gospodarującej
do 2 000,00 zł.
od 2 001,00 zł. do 2 300,00 zł.
od 2 301,00 zł. do 2 800,00 zł.
od 2 801,00 zł.

Procent dofinansowania
do 95%
do 85%
do 75%
do 50%

3. W przypadku wnioskowania o więcej niż jeden sprzęt, procent dofinansowania
zawarty w powyższych tabelach obejmuje jeden ze sprzętów, a każdy kolejny będzie
dofinansowywany do wysokości nieprzekraczającej 50% wartości danego urządzenia.
4. Maksymalna kwota dofinansowania do zakupu komputera (z uwzględnieniem punktu
2) wyniesie 2 000,00 zł.
5. Maksymalna

kwota

dofinansowania

do

zakupu

łóżka

rehabilitacyjnego

(z uwzględnieniem punktu 2) wyniesie 2 300,00 zł.
6. Pozostałe wnioski dotyczące sprzętów i urządzeń niewymienionych powyżej będą
rozpatrywane indywidualnie (z uwzględnieniem punktu 2 i 3).
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§4
SPRZĘT REHABILITACYJNY
1. Wnioskodawca w danym roku może ubiegać się o dofinansowanie do jednego rodzaju
sprzętu rehabilitacyjnego.
2. Wysokość dofinansowania określona procentowo jest uzależniona od wysokości
dochodów na jednego członka rodziny zawartych w poniższej tabeli:
Dochody na osobę
w rodzinie
do 1 600,00 zł.
od 1601,00 zł. do 1 900,00 zł.
od 1 901,00 zł. do 2 300,00 zł.
od 2 301,00 zł.
Dochody osoby samotnie
gospodarującej
do 2 000,00 zł.
od 2 001,00 zł. do 2 300,00 zł.
od 2 301,00 zł do 2 800,00 zł.
od 2 801,00 zł.

Procent dofinansowania
do 80%
do 70%
do 60%
do 50%
Procent dofinansowania
do 80%
do 70%
do 60%
do 50%

3. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są w kolejności napływania kompletnych
wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel
na dany rok.

4

§5
PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE
1. Wysokość dofinansowania do aparatu słuchowego

ustala się w kwocie, która jest

uzależniona od posiadanego dochodu na członka rodziny:
a) DOROŚLI
Dochody na osobę
w rodzinie
do 1 600,00 zł.
od 1 601,00 zł do 1 900,00 zł
od 1 901,00 zł. do 2 300,00 zł.
od 2 301,00 zł.
Dochody osoby samotnie
gospodarującej
do 2 000,00 zł.
od 2 001,00 zł. do 2 300,00zł
od 2 301,00 zł. do 2 800,00 zł.
od 2 801,00 zł.

Maksymalna kwota
dofinansowania
1 950,00 zł.
1 800,00 zł.
1 600,00 zł.
1 400,00 zł
Maksymalna kwota
dofinansowania
1 950,00 zł.
1 800,00 zł.
1 600,00 zł.
1 400,00 zł

b) DZIECI, MŁODZIEŻ UCZĄCA SIĘ
Dochody na osobę
w rodzinie
do 1 600,00 zł.
od 1 601,00 zł. do 1 900,00 zł.
od 1 901,00 zł. do 2 300,00 zł.
od 2 301,00 zł.

Maksymalna kwota
dofinansowania
2 700,00 zł.
2 450,00 zł.
2 200,00 zł.
1 900,00 zł

2. Pozostałe przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dofinansowywane będą
w kwocie równej 100 % limitu Narodowego Funduszu Zdrowia jednak nie więcej jak
cena rzeczywista przedmiotu ortopedycznego, środka pomocniczego lub ich naprawy.
3. Refundacji podlegają przedmioty i środki pomocnicze zakupione w roku 2022.
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§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość dofinansowania może ulec
podwyższeniu, ale nie więcej niż do wysokości określonej w rozporządzeniu.

2.

Ostateczna decyzja dotycząca dofinansowania wniosków w ramach turnusów
rehabilitacyjnych,

likwidacji

barier

architektonicznych,

technicznych,

w komunikowaniu się oraz sprzętu rehabilitacyjnego należy do Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach
Górnych.
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