
 
Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach 

 
 

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 
Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania: 
Dzieci oraz młodzież niepełnosprawna w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat ucząca się  
i niepracująca bez względu na stopień niepełnosprawności oraz osoby dorosłe niepełnosprawne  
ze znacznym stopniem niepełnosprawności i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zgodnie 
z kolejnością złożenia wniosku. 
Wysokość: 
Przyznawanie dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata  
w wysokości określonej w przepisach prawa. Dzieci mogą uzyskać dofinansowanie do uczestnictwa  
w turnusie rehabilitacyjnym co rok. W przypadku wystarczającej ilości środków finansowych 
dofinansowanie będzie przyznane na każdy wniosek spełniający warunki formalne  
i merytoryczne do otrzymania świadczenia - zgodnie z kolejnością złożenia. 
Podstawa prawna: 
§ 5 pkt. 12 § 6 ust 1 oraz ust. 3  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007  
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 nr 230, poz.1694 ze zm.). 

 

 
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania: 
Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością składania. 
Wysokość: 
Wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 100 % sumy kwoty limitu określonego 
odrębnymi przepisami oraz 100 % udziału własnego. 
Podstawa prawna: 
§ 13 ust 2. pkt.2 oraz ust.3  Rozporządzenia 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 z 2015, poz. 926). 

 
 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 
Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania: 
Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością składania. 
Wysokość dofinansowania: 
Do 80 % kosztów  nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia 
(zgodnie z obowiązującym przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty kwartał 2021 roku  
tj. 29 975,45 zł - co kwartał przeciętne wynagrodzenie ulega zmianie). Kwota dofinansowania jest 
zaokrąglana do pełnych złotych na zasadach ogólnych.  
Podstawa prawna: 
§ 13 ust 2. pkt.1  Rozporządzenia 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 z 2015, poz. 926). 

 
 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 
Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania: 
W przypadku, gdy ten sam wnioskodawca złożył więcej wniosków na dofinansowanie w 2022 roku 
wówczas może uzyskać dofinansowanie na jeden wybrany przez wnioskodawcę wniosek. 
Wysokość dofinansowania: 
Ograniczenie do 30 % kosztów przedsięwzięcia. Kwota dofinansowania jest zaokrąglana do pełnych 
złotych na zasadach ogólnych.  
 



Podstawa prawna: 
  § 13 ust.1 Rozporządzenia 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(t. jedn. Dz. U z 2015, poz. 926). 

 

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się 
Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania: 
Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością składania. 
Wysokość dofinansowania: 
Do 70 % kosztów nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia 
(zgodnie z obowiązującym przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty kwartał 2021 roku  
tj. 29 975,45 zł - co kwartał przeciętne wynagrodzenie ulega zmianie). Kwota dofinansowania jest 
zaokrąglana do pełnych złotych na zasadach ogólnych.  Maksymalna wysokość dofinansowania jest 
jednocześnie uzależniona od ustalonych średnich cen rynkowych na rok bieżący.  
Podstawa prawna: 
§ 13 ust.4 Rozporządzenia 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 z 2015, poz. 926). 

 
 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych 
Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania: 
 osoby leżące zgodnie z kolejnością złożenia, 
 następnie osoby poruszające się na wózku inwalidzkim zgodnie z kolejnością złożenia, 
 następnie osoby niewidome zgodnie z kolejnością złożenia, 
 następnie pozostałe osoby zgodnie z kolejnością złożenia wniosku. 

 
Wysokość dofinansowania: 
Urządzenia dźwigowe oraz transportowe do 90 % kosztów zakupu/inwestycji nie więcej jednak niż  
do wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia (zgodnie z obowiązującym 
przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty kwartał 2021 roku tj. 89 926,35 zł - co kwartał przeciętne 
wynagrodzenie ulega zmianie). 
Pozostałe dofinansowania w wysokości do 80 % kosztów jednak nie więcej niż 14 000 zł.  
Kwota dofinansowania jest zaokrąglana do pełnych złotych na zasadach ogólnych. 
Podstawa prawna: 
§ 13 ust.4 Rozporządzenia 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 z 2015, poz. 926). 

 
Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych 

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania: 
Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością składania. 
Wysokość dofinansowania: 
Do 80 % kosztów nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia 
(zgodnie z obowiązującym przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty kwartał 2021 roku  
tj. 29 975,45 zł - co kwartał przeciętne wynagrodzenie ulega zmianie).  
Podstawa prawna: 
§ 13 ust.4 Rozporządzenia 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 z 2015, poz. 926). 

 
         
 
 
 


