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Zarządzenie nr 16/2022 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

 

 
w sprawie: wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków w PCPR w Gostyniu w zakresie 

rehabilitacji społecznej na dofinasowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej w roku 2022”. 

 

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528, z późn. zm.) oraz art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. 

Dz. U z 2021 r., poz. 573 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań, które mogą być finansowane ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 

r., poz. 926 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

§1 

Wprowadzam do stosowania „Zasady rozpatrywania wniosków w zakresie rehabilitacji 

społecznej na dofinasowanie sprzętu rehabilitacyjnego  dla osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej w roku 2022”., w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego 

zarządzenia.  

§2 

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi działu Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Załącznik  

do Zarządzenia nr 16/2022 

Dyrektora PCPR w Gostyniu  

z dnia 28.04.2022 r. 

 

 

 

 

Zasady rozpatrywania wniosków w zakresie rehabilitacji społecznej na dofinasowanie 

sprzętu rehabilitacyjnego  dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej  

w roku 2022. 

1) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą otrzymać osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność 

związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat 

przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych 

lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 

nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.  

2) wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON należy złożyć w terminie do dnia 

30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania 

3) wysokość dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego 

sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości 5-krotnego przeciętnego 

wynagrodzenia, nie więcej niż 10.000 zł.  


