
   
 

Zarządzenie Nr 022.9.2022  
Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 06 kwietnia 2022 r.  

 
w sprawie przyjęcia zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2022 

 

Na podstawie § 12 ust. 2 Uchwały nr XXXV/439/2016 Rady Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego z dnia 29.11.2016 r. w sprawie nadania statutu Gorzowskiemu Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego z dnia 29.11.2016 r., poz. 2787 ze zm.) oraz art. 35a  ust. 1 pkt 7 
lit. a, c, d, Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.), § 2 pkt 3, 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 (t.j. Dz.U.2015 r.poz.926) 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 ze zm.) zarządzam co 
następuje: 

§1. Wprowadzam Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych w 2022 r., w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego 

zarządzenia.  

 §2. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora Gorzowskiego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim oraz Kierownikowi Działu Rehabilitacji 

Społecznej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim. 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

          Dyrektor GCPR 
           (-) 
          Beata Kulczycka  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 



   
 

 
Załącznik do Zarządzenia nr 022.9.2022  
Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy        
Rodzinie 

 

Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej 

osób niepełnosprawnych w roku 2022 

 
  § 1 

Definicje pojęć 
 
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

1. GCPR - należy przez to rozumieć Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka 42, 

2. ustawie o rehabilitacji – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

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

3. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie 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.j. Dz.U.2015 r.poz.926), 

4. osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa  

w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, ze zm.), 

5. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych,  

6. Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć wnioskującego o przyznanie pomocy 

finansowej w ramach programu, 

7. SOW – System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby 

Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski 

o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu 

terytorialnego. 

 
§ 2 

Zasady ogólne 
 

1. Dofinansowania ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej następują  

na pisemny wniosek złożony: 

 

1) do urny Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie na parterze budynku (klatka 

schodowa A) przy ul. Walczaka 42 w Gorzowie Wielkopolskim, 



   
 

2) bezpośrednio w Dziale Rehabilitacji Społecznej Gorzowskiego Centrum Pomocy 

Rodzinie, II piętro, pokój 233 przy ul. Walczaka 42 w Gorzowie Wielkopolskim, 

3) za pośrednictwem poczty przesyłając na adres Dział Rehabilitacji Społecznej 

Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, przy ul. Walczaka 42 w Gorzowie 

Wielkopolskim, 

4) drogą elektroniczną po ich uwierzytelnieniu bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, 

5) za pośrednictwem systemu SOW www.sow.pfron.org.pl jednakże wymagane 

jest posiadanie narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany  

na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. 

2. Druki wniosków dostępne są: 

1) w regale usytuowanym na parterze budynku (klatka schodowa A) Gorzowskiego 

Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Walczaka 42 w Gorzowie Wielkopolskim,  

2) Dziale Rehabilitacji Społecznej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie,  

II piętro, pokój 233 przy ul. Walczaka 42 w Gorzowie Wielkopolskim,  

3) na stronie internetowej www.gcprgorzow.pl w zakładce Działy GCPR/Dział 

Rehabilitacji Społecznej/Druki do pobrania.  

3. Wnioski na dofinansowanie dla wnioskodawców indywidualnych przyjmowane  

są przez cały rok kalendarzowy począwszy od 3 stycznia do 30 grudnia danego roku 

kalendarzowego do: 

1) uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,  

2) zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,  

3) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,  

4) likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się  

4. Wnioski na dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny od osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przyjmowane są  

do 30 listopada danego roku kalendarzowego na rok następny. 

5. Za datę złożenia wniosku uważa się: 

1) datę jego wpływu do GCPR,  w tym tych pozostawionych w urnie,  

2) datę jego wpływu w postaci dokumentu elektronicznego na urzędową skrzynkę  

e PUAP 

3) złożenia go za pośrednictwem systemu SOW,  

4) datę wpływu do GCPR w przypadku wniosków składanych drogą pocztową.  

6. Po otrzymaniu dodatkowych środków z PFRON będą rozpatrywane niezrealizowane 

wnioski złożone w danym roku kalendarzowym według kolejności wpływu danego 

wniosku. 

http://www.sow.pfron.org.pl/
http://www.gcprgorzow.pl/


   
 

7. W przypadku udokumentowania przez wnioskodawcę  okoliczności uzasadniających 

szczególną sytuację zdrowotną, finansową lub osobistą, Dyrektor GCPR może podjąć 

inną decyzję niż wskazana w niniejszych zasadach.  

 
§ 3 

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  
w turnusach rehabilitacyjnych 

 

1. Rozpatrywania wniosków dokonuje komisja przedstawiając swoje propozycje 

Dyrektorowi GCPR.  

2. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Dyrektor GCPR  

po zapoznaniu się z opinią komisji. Od decyzji Dyrektora GCPR nie przysługuje 

odwołanie.  

3. Negatywnemu rozpatrzeniu podlegają wnioski dorosłych wnioskodawców 

posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności oraz tych którzy 

otrzymali dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2021 r.  

4. Kolejność rozpatrywania wniosków odbywać się będzie według następujących 

kryteriów  : 

1) w pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymają dorośli wnioskodawcy  

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy nigdy nie 

korzystali z dofinansowania do turnusu, 

2) następnie dzieci niepełnosprawne do 16 roku życia, albo w wieku do 24 lat 

uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności,  

3) w następnej kolejności dofinansowanie otrzymają osoby niepełnosprawne, które 

uczestniczyły w turnusach najdawniej (na podstawie bazy danych Tylda  

od 2008 r. do 2021 r.) aż do wyczerpania środków finansowych.  

5. W przypadku niewyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ww. 

dofinansowanie mogą zostać dofinansowane wnioski osób uczestniczących  

w turnusie rehabilitacyjnym w 2021 r. oraz posiadających orzeczony lekki stopień 

niepełnosprawności.  

6. W trakcie rozpatrywania wniosków o powyższe dofinansowanie nie ma zastosowania 

art. 10e ust. 2 ustawy o rehabilitacji tj. podwyższonego dofinansowania.  

 
§ 4 

       Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
 

1. Wnioski należy składać systematycznie w danym roku kalendarzowym.  

2. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą według kolejności wpływu  

do GCPR, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 



   
 

3. W przypadku wniosków złożonych w 2022 r. i rozpatrzonych negatywnie ze względu 

na wyczerpanie środków finansowych, można ponownie złożyć wniosek w I kwartale 

2023 r. obejmujący faktury niedofinansowane w 2022 r.  

4. W związku z niedoborem środków PFRON kwota dofinansowania do jednego aparatu 

słuchowego wynosi 1.200 zł. 

5. Dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego dla dzieci posiadających orzeczenie 

o niepełnosprawności oraz młodzieży uczącej się i niepracującej do 24 roku życia 

przyznawane jest w pełnej kwocie zgodnie z przepisami. 

§ 5 
Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

 
1. Do sprzętu rehabilitacyjnego na jaki można ubiegać się o dofinansowanie zalicza się : 

1) zestaw drewnianych pomocy do terapii zajęciowej rąk (np. tablica do terapii ręki, 

kolorowe figury geometryczne, płotek z kółkami, słupek z kolorowymi kółkami, 

kolorowe cylindry, puzzle, itp.), 

2) łóżko rehabilitacyjne z oprzyrządowaniem,  

3) piłka rehabilitacyjna, 

4) materac/mata rehabilitacyjna do ćwiczeń, 

5) wałek rehabilitacyjny, 

6) ławeczka rehabilitacyjna, 

7) rower rehabilitacyjny stacjonarny, 

8) stepper, 

9) orbitrek. 

2. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą według kolejności wpływu  

do GCPR, z uwzględnieniem niniejszych zasad, aż do wyczerpania środków 

finansowych przeznaczonych na ten cel.  

3. Pierwszeństwo na dofinansowanie łóżka rehabilitacyjnego mają Wnioskodawcy 

posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.  

4. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi  

do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż 15.000 zł dla jednej osoby.  

§ 6 
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych   

 
1. Wnioski o dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się realizowane będą  

w zakresie zakupu: 

1) oprogramowania do komunikacji wspomagającej i alternatywnej (typu Mówik), 

2) zestawu zawierającego elektroniczne urządzenie mobilne  

i oprogramowanie do komunikacji wspomagającej i alternatywnej (typu Mówik).  

2. Do sprzętu w zakresie dofinansowania likwidacji barier technicznych dla osób  

z niepełnosprawnością ruchową zalicza się: 

1) podnośnik sufitowy z oprzyrządowaniem, 



   
 

2) podnośnik transportowo-kąpielowy, 

3) podnośnik fotela do wanny, 

4) wózek prysznicowy, 

5) siedzisko pod prysznic, 

6) uchwyty, 

7) ławka wannowa lub fotel wannowy, 

8) schodołaz, 

9) wanna z drzwiami, 

10)  inne urządzenia niewymienione a służące poprawie funkcjonowania. 

3. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt służący do likwidacji barier  

w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów tego sprzętu,  

nie więcej jednak niż dla jednego wnioskodawcy: 

1) do 4.000 zł w zakresie barier w komunikowaniu się, 

2) do 10.000 zł w zakresie barier technicznych. 

4. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą według kolejności wpływu  

do GCPR, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty dofinansowania wskazanej  

w ust. 3. pkt 1 i 2 

 

§ 7 
     Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 

 
1. Ze względu na ograniczone środki finansowe z Funduszu na realizację zadań  

z zakresu rehabilitacji społecznej ustala się, że wnioski składane  

o dofinansowanie  likwidacji barier architektonicznych będą rozpatrywane 

negatywnie.  

2. Odstępstwem od zasady opisanej w ust. 1 będzie realizacja wniosków  

o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w zakresie podjazdów i wind. 

 

 


