
 
INFORMACJA O PODZIALE ŚRODKÓW PFRON W 2022 ROKU  

NA POWIAT STRZELECKI 
 

Rada Powiatu Strzeleckiego Uchwałą nr XXXIX/354/22 z dnia 30 marca 2022 r. 

podzieliła środki PFRON przyznane w wysokości 1.675.052,00 zł na poszczególne 

zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym: 

Rehabilitacja zawodowa 

Finansowanie kosztów szkolenia osób 
niepełnosprawnych 

10.000,00 zł 

Środki na podjęcie działalności 
gospodarczej przez osoby 
niepełnosprawne 

40.000,00 zł 

Finansowanie kosztów stażu osób 
niepełnosprawnych 

12.000,00 zł 

Rehabilitacja społeczna 

Dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych 

100.000,00 zł 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji 
i turystyki osób niepełnosprawnych 

18.610,00 zł 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 

559.882,00 zł 

Dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu 
się i technicznych w związku z 
indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych 

90.000,00 zł 

Dofinansowanie kosztów działania 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Zawadzkiem 

843.360,00 zł 

Dofinansowanie usług tłumacza języka 
migowego lub tłumacza przewodnika 

1.200,00 zł 

 

 

Zmiana zasad przyznawania dofinansowania ze środków PFRON na 

zadania z zakresu rehabilitacji społecznej  

 

Od początku roku wpływają już wnioski osób niepełnosprawnych na pokrycie 
części kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,                            



na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych oraz architektonicznych.                   
Ze względu na duże zainteresowanie w tym roku turnusami rehabilitacyjnymi, a tym 
samym zwiększoną ilością osób wnioskujących o dofinasowania do wyjazdów 
rehabilitacyjnych, ograniczono możliwość dofinansowania dla osób, które skorzystały 
z ww. środków w roku ubiegłym, by osoby, które nie korzystały z tej formy wsparcia 
mogły ją otrzymać. Poniżej przedstawiamy „Zasady przyznawania dofinansowania ze 
środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zasad dofinansowania 
ze środków Powiatu Strzeleckiego zadania z zakresu rehabilitacji społecznej pn. 
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze” 
przyjęte przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego Uchwałą nr 595/2022 z dnia 28 marca 
2022 r.   

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów                         
w turnusach rehabilitacyjnych 
 

• ustala się, że pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych będą 
miały:  

➢ osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o stopniu 
znacznym, 

➢ umiarkowanym albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 
16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na 
stopień niepełnosprawności, 

➢ a następnie osoby ze stopniem lekkim, 

• ze względu na znaczny niedobór środków Funduszu w roku 2022 lub w latach 
następnych w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinasowania 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz 
pobytu ich opiekunów przyjmuje się zasadę przyznawania dofinasowania tej 
dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata. 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

• wysokość dofinansowania wynosi do 40 % kosztów przedsięwzięcia, 

• każda organizacja otrzymuje dofinansowanie do jednego ze złożonych 
wniosków. 

 
 
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 
 

• maksymalne dofinansowanie wynosi do 80% kosztów danego sprzętu, nie 
więcej niż 10.000,00 zł, 

• dofinansowanie nie może obejmować zakupu sprzętu dokonanego przed 
przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze 
środków Funduszu.  

 
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
 

• wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne             
i środki pomocnicze wynosi do wysokości limitu finansowania ze środków 
publicznych określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 



dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na 
zlecenie (Dz. U. z 2021, poz. 704), 

• ważna informacja dla wnioskodawców: wnioski zawierające faktury  
z 2021 r. nie podlegają refundacji w 2022 roku, tj. w 2022 roku będą 
rozpatrywane wnioski zawierające tylko faktury z 2022 r., 
 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                     

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych. 

• Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych – wysokość 

dofinansowania do 70% kosztów danego przedsięwzięcia, nie więcej niż 

10.000,00 zł., 

• w przypadku sprzętu i oprogramowania komputerowego do 3.000,00 zł, które 

będzie przyznawane w razie niewykorzystania, czy otrzymania dodatkowych 

środków, 

• likwidacja barier architektonicznych  – wynosi do 80% kosztów, nie więcej niż 

10.000,00 zł.  

Dofinansowanie nie może obejmować zakupu sprzętu dokonanego przed 
przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków 
Funduszu.  
 
Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. 
 

• maksymalna wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub 
tłumacza przewodnika wynosi 60,00 zł za godzinę świadczenia, 

• dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych 
przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie 
ze środków Funduszu.  

 

Wnioski będą rozpatrywane do wysokości planu finansowego przewidzianego 
na realizację wyżej wymienionych zadań. 

Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem telefonu 77 461-33-81lub77 402-70-53.  

Zapraszamy do korzystania z wymienionych form pomocy! 

 

 

 

 


