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Zarządzenie nr 10/2022 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu 

z dnia 31 marca 2022 r. 

 

 
w sprawie: wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków w zakresie rehabilitacji 

społecznej osób z niepełnosprawnością w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gostyniu 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 2020 r. poz. 920, 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.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 

listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r, nr 230, poz. 1694, z 

póź. zm.) zarządzam, co następuje: 

§1 

Wprowadzam do stosowania „Zasady rozpatrywania wniosków w zakresie rehabilitacji 

społecznej osób z niepełnosprawnością w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gostyniu 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. 
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Załącznik  

do Zarządzenia nr 10/2022 

Dyrektora PCPR w Gostyniu  

z dnia 31.03.2022 r. 

 

 

Zasady rozpatrywania wniosków 

w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w roku 2022. 

 

I. Uregulowania prawne: 

 

1) ustawa 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.) 

2) rozporządzenie 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.) 

3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w 

sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r, nr 230, poz. 1694, z póź. zm.) 

 

II. Zasady ogólne. 

1. Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków na zadania w zakresie rehabilitacji społecznej 

osób z niepełnosprawnością odbywa się zgodnie z obowiązującą w PCPR instrukcją 

kancelaryjną. 

 

III. Zasady szczegółowe. 

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych. 

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym w 

2022 roku mają następujące osoby z niepełnosprawnościami: 

1) posiadające orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo 

równoważne, które nie korzystały z dofinansowania do udziału w turnusach w 

2021 roku.  

2) posiadające orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności albo równoważne,  które nie korzystały z dofinansowania do 

udziału w turnusach w 2021 roku. 

3) w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na 

stopień niepełnosprawności, 

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie równocześnie w trzech grupach, o 

których mowa w pkt 1.2.3- aż do wyczerpania środków. 
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Dyrektor PCPR w Gostyniu może podjąć decyzję umożliwiającą rozpatrzenie 

niezrealizowanych pozytywnie wniosków, w przypadku niewykorzystania lub 

otrzymania dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Zaświadczenie lekarza o skierowaniu na turnus rehabilitacyjny dołączone do wniosku 

zachowuje ważność 30 dni od daty wystawienia przez lekarza.   

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: 

1) dofinansowanie do kosztów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze wynosi do 150% limitu NFZ oraz wymaganego udziału własnego, 

jednak nie więcej niż kwota wnioskowana, z wyłączeniem aparatów słuchowych 

dla wnioskodawców po ukończeniu 26. roku życia, gdzie maksymalne 

dofinansowanie  wynosi  1000 zł. 

2) Wnioski złożone w roku 2022, a dotyczące faktur i rachunków za poprzednie lata 

2020-2021 będą podlegały dofinansowaniu na zasadach obowiązujących w roku 

2022. 

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny: 

1) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą otrzymać osoby z 

niepełnosprawnościami, które ubiegają się o sprzęt niezbędny do prowadzenia 

zajęć rehabilitacyjnych w warunkach domowych, mających za zadanie 

osiągnięcie, przy uczestnictwie osoby niepełnosprawnej, możliwie najwyższego 

funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej; 

2) wnioski są rozpatrywane na bieżąco. 

Pierwszym etapem prac nad weryfikacją formalną wniosków jest ich ocena pod 

względem formalnym. Weryfikacji formalnej dokonuje się na podstawie 

złożonego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Jeżeli wniosek je spełni, 

przechodzi się do oceny merytorycznej i dokonuje jej w oparciu o tabelę 

zawierającą skalę punktową, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad 

rozpatrywania wniosków, w następujący sposób: 

a) wnioski złożone w 2022 r. wg kolejności na liście uszeregowanej zgodnie z 

uzyskaną liczbą punktów (od największej do najmniejszej); do wyczerpania 

środków finansowych przyznanych na rok 2022 na ten cel; 

b) w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów ocenionym wnioskom – o 

miejscu na liście rankingowej decyduje kolejność złożenia wniosku; 

c) ocenie podlega wniosek posiadający statut wniosku kompletnego. 

3) Zaświadczenia lekarskie dołączone do wniosku o dofinansowanie do zakupu 

sprzętu rehabilitacyjnego, wydane w 2021 r. zachowują ważność do rozpatrzenia 

wniosku złożonego w roku 2022. 

 

4. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się: 

1) dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą otrzymać osoby z 

niepełnosprawnościami, które mają ograniczenia uniemożliwiające lub 

utrudniające swobodne porozumiewanie się i przekazywanie informacji, tj: z 

powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku i mowy lub innych dysfunkcji 
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powodujących trudności w porozumiewaniu się, co uzasadnione jest w 

zaświadczeniu lekarskim stanowiącym załącznik do wniosku,  

2) wnioski są rozpatrywane w okresach kwartalnych. 

Pierwszym etapem prac nad weryfikacją formalną wniosków jest ich ocena pod 

względem formalnym. Weryfikacji formalnej dokonuje się na podstawie 

złożonego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Jeżeli wniosek je spełni, 

przechodzi się do oceny merytorycznej i dokonuje jej w oparciu o tabelę 

zawierającą skalę punktową, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszych Zasad 

rozpatrywania wniosków, w następujący sposób: 

a) w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone w I kwartale 2022 r. wg 

kolejności na liście uszeregowanej zgodnie z uzyskaną liczbą punktów (od 

największej do najmniejszej); do wyczerpania środków finansowych przyznanych na 

rok 2022 na ten cel; 

b) jeżeli wystarczy środków na realizację wniosków złożonych w I kwartale, w drugiej 

kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone w II i kolejnych kwartałach; 

c) w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów – o miejscu na liście rankingowej 

decyduje kolejność złożenia wniosku; 

d) ocenie podlega wniosek posiadający statut wniosku kompletnego. 

3) wysokość dofinansowania wynosi do 80% średniej ceny sprzętów, nie więcej niż 

do wysokości 2-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.  

4) średnie ceny sprzętu przyjęte przez PCPR i procent dofinansowania w 2022 r.: 

 

Lp. Nazwa sprzętu Cena przyjęta w 

2022 r. 

Dofinansowanie 

80% 

1. Komputer stacjonarny, 

monitor, klawiatura, myszka 

lub zestaw dodatkowo z 

drukarką 

 

 

 

3 000 zł 

 

 

 

2 500 zł 

2. Komputer przenośny 

komputer, myszka lub 

dodatkowo z drukarką 

3. 

 

Tablet 800 zł 640 zł 

 

5) za zgodą Dyrektora PCPR istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania 

(ponad przyjęte limity), ale tylko i wyłącznie w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach; 

6) dofinasowanie do telefonów komórkowych oraz smartfonów tylko w programie 

„Aktywny Samorząd” zgodnie z dokumentem „Kierunki działań oraz warunki 

brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd 

w 2022 roku”. 

7) ze względu na ograniczenia finansowe przyznane w 2022 roku przez PFRON, 

dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się będzie przyznawanie 

wyłącznie dzieciom i osobom uczącym się, do 26 roku życia. 
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5. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych: 

1) dofinansowanie likwidacji barier technicznych mogą otrzymać osoby z 

niepełnosprawnościami, które ubiegają się o wykonanie prac lub zakup urządzeń 

umożliwiających lub ułatwiających wykonanie podstawowych, codziennych 

czynności lub kontaktów z otoczeniem; jeżeli jest to uzasadnione problemami 

wynikającymi z niepełnosprawności. 

2) wnioski są rozpatrywane w okresach kwartalnych. 

Pierwszym etapem prac nad weryfikacją formalną wniosków jest ich ocena pod 

względem formalnym. Weryfikacji formalnej dokonuje się na podstawie 

złożonego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Jeżeli wniosek je spełni 

przechodzi się do oceny merytorycznej i dokonuje jej w oparciu o tabelę 

zawierającą skalę punktową, stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszych Zasad 

rozpatrywania wniosków, w następujący sposób: 

a) w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone w I kwartale 2022 r. wg 

kolejności na liście uszeregowanej zgodnie z uzyskaną liczbą punktów (od 

największej do najmniejszej); do wyczerpania środków finansowych przyznanych na 

rok 2022 na ten cel; 

b) jeżeli wystarczy środków na realizację wniosków złożonych w I kwartale, w drugiej 

kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone w II i kolejnych kwartałach; 

c) w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów – o miejscu na liście rankingowej 

decyduje kolejność złożenia wniosku; 

d) ocenie podlega wniosek posiadający statut wniosku kompletnego. 

3) wysokość dofinansowania wynosi do 80% średniej ceny sprzętów, nie więcej niż 

do wysokości 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

4) za zgodą Dyrektora PCPR istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania 

(ponad przyjęte limity), ale tylko i wyłącznie w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach.  

6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych: 

1) dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą otrzymać osoby z 

niepełnosprawnościami, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są 

właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości i 

posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku, w którym stale zamieszkują. 

2) wnioski są rozpatrywane w trybie ciągłym. 

Pierwszym etapem prac nad weryfikacją formalną wniosków jest ich ocena pod 

względem formalnym. Weryfikacji formalnej dokonuje się na podstawie 

złożonego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Jeżeli wniosek je spełni 

przechodzi się do oceny merytorycznej i dokonuje jej w oparciu o tabelę 

zawierającą skalę punktową, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszych Zasad 

rozpatrywania wniosków oraz na podstawie wywiadu środowiskowego oraz wizji 

lokalnej w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.   

3) ocenie podlega wniosek posiadający statut wniosku kompletnego. 

4) wysokość dofinansowania wynosi do 80% kwoty z zweryfikowanego kosztorysu, 

nie więcej niż 10.000 zł 
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5) w nieruchomościach w stanie deweloperskim lub będących w trakcie prac 

wykończeniowych nie przewiduje się udzielenia dofinansowania w ramach 

przedmiotowego zadania. 

6) za zgodą Dyrektora PCPR istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania 

(ponad przyjęte limity), ale tylko i wyłącznie w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach.  

7. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, 

gdzie środki przyznawane są według algorytmu tj.: 24 096 zł na jednego 

uczestnika rocznie. 

8. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika-w 

maksymalnej wysokości wynikającej z przepisów. 

9. Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji – wysokość dofinansowania 

zgodnie z przepisami prawa tj. do 60% całości przedsięwzięcia. 
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Załącznik nr 1 

do zasad rozpatrywania wniosków 

w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością 

w PCPR w Gostyniu w roku 2022 

stanowiących załącznik 

do zarządzenia nr  10/2022 

Dyrektora PCPR w Gostyniu 

z dnia 31 marca 2022 r. 

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w 2022 r. 

 

Skala punktowa 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PKT. 

I / znaczny / niezdolność do samodzielnej egzystencji/ dzieci do 16 r. ż. 20 

II / umiarkowany / całkowita niezdolność do pracy 10 

III / lekki / częściowa niezdolność do pracy 5 

KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW PFRON PKT. 

Korzystał z dofinansowania do SR do 3 lat 0 

Korzystał z dofinansowania do SR powyżej 3 lat 2 

Korzystał z dofinansowania do SR powyżej 4 lat 5 

Korzystał z dofinansowania do SR powyżej 5 lat lub nigdy nie korzystał 10 

WCZEŚNIEJSZE UBIEGANIE SIĘ O DOFINANSOWANIE NA SPRZĘT 
REHABILITACYJNY 

PKT. 

Wnioskodawca w roku poprzednim ubiegał się o dofinansowanie do 
sprzętu rehabilitacyjnego i otrzymał odmowę z powodu braku środków. 

 
10 

SYTUACJA DOCHODOWA 

Osoba samotna Osoba w gospodarstwie 

Dochód PKT. Dochód  PKT. 

do 701,00 zł 20 do 528,00 zł 15 

701,01 zł - 1 201,00 zł 10 528,01 zł - 1 028,00 zł 10 

1 201,01 zł -1 701,00 zł 5 1 028,01 zł -1 528,00 zł 5 

1 701,01 zł -2 201,00 zł 2 1 528,01 zł -2 028,00 zł 2 

2 201,01 zł i więcej 0 2 028,01 zł i więcej 0 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PKT. 

Miasto 5 

Wieś 10 

 

Suma uzyskanych punktów ………………  

 

……………………………………………………………. 

      (imię i nazwisko wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 2 

Do zasad rozpatrywania wniosków  

w zakresie rehabilitacji społecznej ON  

w PCPR w Gostyniu w roku 2022 

stanowiących załącznik 

do Zarządzenia Dyrektora Nr 10/2022  

z dnia 31.03.2022 r. 

 

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ W 2022 r. 

SKALA PUNKTOWA 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PUNKTACJA 
I/ stopień znaczny/ niezdolność do samodzielnej egzystencji/ dzieci do 16 r.ż. 20 

II/ stopień umiarkowany/ całkowita niezdolność do pracy 10 

III/ stopień lekki/ częściowa niezdolność do pracy 5 

Orzeczenie z symbolem O 5 

Orzeczenie z symbolem L 5 

 

WCZEŚNIEJSZE UBIEGANIE SIĘ O DOFINANSOWANIE NA 
LIKWIDACJE BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ 

PUNKTACJA 

Wnioskodawca w roku poprzednim ubiegał się o dofinansowanie likwidacji 
barier w komunikowaniu się i otrzymał odmowę z powodu braku środków 

10 

 

SYTUACJA DOCHODOWA 
Osoba samotna Osoba w gospodarstwie 

DOCHÓD PUNKTACJA DOCHÓD PUNKTACJA 

Do 701,00 zł 20 Do 528,00 zł 15 

      701,01 zł- 1 201,00 zł 10       528,01 zł- 1 028,00 zł 10 

      1 201,01 zł- 1 701,00 zł 5       1 028,01 zł- 1 528,00 zł 5 

      1 701,01 zł- 2 201,00 zł 2       1 528,01 zł- 2 028,00 zł 2 

      2 201,01 zł i więcej 0       2 028,01 zł i więcej 0 

 

INNE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PUNKTACJA 

Brak innych osób z niepełnosprawnościami, które pozostają we wspólnym 
gospodarstwie domowym  z wnioskodawcą 

0 

Inne osoby niepełnosprawne pozostające we wspólnym gospodarstwie 
domowym z wnioskodawcą ( bez względu na liczbę) 

5 

 

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW …………………. 

……………………………………………………………. 

      (imię i nazwisko wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 3 

do zasad rozpatrywania wniosków 

w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością 

w PCPR w Gostyniu w roku 2022 

stanowiących załącznik 

do zarządzenia nr  10/2022 

Dyrektora PCPR w Gostyniu 

z dnia 31 marca 2022 r. 

 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w 2022 r. 

 

Skala punktowa 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PKT. 

I / znaczny / niezdolność do samodzielnej egzystencji/ dzieci do 16 r. ż. 20 

II / umiarkowany / całkowita niezdolność do pracy 10 

III / lekki / częściowa niezdolność do pracy 5 

KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW PFRON PKT. 

Korzystał z dofinansowania do BA do 3 lat 0 

Korzystał z dofinansowania do BA powyżej 3 lat 2 

Korzystał z dofinansowania do BA powyżej 4 lat 5 

Korzystał z dofinansowania do BA powyżej 5 lat lub nigdy nie korzystał 10 

WCZEŚNIEJSZE UBIEGANIE SIĘ O DOFINANSOWANIE NA LIKWIDACJĘ 
BARIER ARCHITEKTONICZNYCH  

 
PKT. 

Wnioskodawca w roku poprzednim ubiegał się o dofinansowanie 
likwidacji barier i otrzymał odmowę z powodu braku środków 

10 

INNE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W RODZINIE PKT. 

Brak innych osób z niepełnosprawnością 0 

Bez względu na liczbę innych osób niepełnosprawnych 5 

SYTUACJA DOCHODOWA 

Osoba samotna Osoba w gospodarstwie 

Dochód PKT. Dochód PKT. 

do 701,00 zł 20 do 528,00 zł 15 

701,01 zł - 1 201,00 zł 10 528,01 zł - 1 028,00 zł 10 

1 201,01 zł -1 701,00 zł 5 1 028,01 zł -1 528,00 zł 5 

1 701,01 zł -2 201,00 zł 2 1 528,01 zł -2 028,00 zł 2 

2 201,01 zł i więcej 0 2 028,01 zł i więcej 0 

 

Suma uzyskanych punktów ………………. 

……………………………………………………………. 

      (imię i nazwisko wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 4 

Do zasad rozpatrywania wniosków  

w zakresie rehabilitacji społecznej ON  

w PCPR w Gostyniu w roku 2022 

stanowiących załącznik 

do Zarządzenia Dyrektora Nr 10/2022  

z dnia 31.03.2022 r. 

 

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH W 2022 r. 

 

SKALA PUNKTOWA 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PUNKTACJA 
I/ stopień znaczny/ niezdolność do samodzielnej egzystencji/ dzieci do 16 r.ż. 20 

II/ stopień umiarkowany/ całkowita niezdolność do pracy 10 

III/ stopień lekki/ częściowa niezdolność do pracy 5 

 

WCZEŚNIEJSZE UBIEGANIE SIĘ O DOFINANSOWANIE NA 
LIKWIDACJE BARIER TECHNICZNYCH 

PUNKTACJA 

Wnioskodawca w roku poprzednim ubiegał się o dofinansowanie likwidacji 
barier technicznych i otrzymał odmowę z powodu braku środków 

10 

 

SYTUACJA DOCHODOWA 
Osoba samotna Osoba w gospodarstwie 

DOCHÓD PUNKTACJA DOCHÓD PUNKTACJA 

Do 701,00 zł 20 Do 528,00 zł 15 

      701,01 zł- 1 201,00 zł 10       528,01 zł- 1 028,00 zł 10 

      1 201,01 zł- 1 701,00 zł 5       1 028,01 zł- 1 528,00 zł 5 

      1 701,01 zł- 2 201,00 zł 2       1 528,01 zł- 2 028,00 zł 2 

      2 201,01 zł i więcej 0       2 028,01 zł i więcej 0 

 

INNE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W RODZINIE PUNKTACJA 

Brak innych osób z niepełnosprawnościami, które pozostają we wspólnym 
gospodarstwie domowym  z wnioskodawcą 

0 

Inne osoby niepełnosprawne pozostające we wspólnym gospodarstwie 
domowym z wnioskodawcą ( bez względu na liczbę) 

10 

 

SUMA UZYSKANYCH PUNTÓW ………………… 

……………………………………………………………. 

      (imię i nazwisko wnioskodawcy) 


