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O Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 
z późn. zm.), środki finansowe, jakimi PFRON dysponuje mogą być przeznaczane jedynie 
na cele, które określa ustawa. Ustawa ta wyklucza możliwość finansowania przez PFRON 
rehabilitacji medycznej.  

Środki PFRON pochodzą z wpłat pracodawców, którzy nie zatrudniają odpowiedniej liczby 
osób niepełnosprawnych. Fundusz pobiera te wpłaty i przeznacza je na zadania określone 
ww. ustawą.  

Fundusz jest instytucją wspierającą aktywność zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych. PFRON wspiera także pracodawców zatrudniających osoby z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności oraz organizacje pozarządowe działające na ich rzecz. 

PFRON A WSPARCIE RODZIN Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM 

Jakie zadania są realizowane ze środków PFRON?

działania służące 

rehabilitacji  społecznej 

dzieci i  młodzieży, 

będących osobami 

niepełnosprawnymi 

 działania wspierające 

rehabilitację społeczną 

dzieci i  młodzieży,                                                 

które są osobami 

niepełnosprawnymi 

działania m.in. fundacji                                        

i  stowarzyszeń działających 

na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

ZADANIA 

USTAWOWE 

SAMORZĄDU 

POWIATOWEGO

PROGRAM RADY 

NADZORCZEJ PFRON 

"AKTYWNY 

SAMORZĄD" 

ZADANIA ZLECANE 

ORGANIZACJOM 

POZARZĄDOWYM

 

 

Co to oznacza dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w praktyce? 

ZADANIA USTAWOWE POWIATU  

 Najwięcej spraw związanych z pomocą osobom niepełnosprawnych należy 
do kompetencji samorządu powiatowego. Sprawy te są obsługiwane przede wszystkim 
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przez powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) właściwe dla miejsca 
zamieszkania osoby niepełnosprawnej.  

 Ze środków PFRON pozostających w dyspozycji powiatowych centrów pomocy rodzinie 
(PCPR) rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą uzyskać dofinansowanie:  
 do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, 
 na likwidację barier: architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 
 na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych (przyznawanych osobom niepełnosprawnym na odstawie przepisów 
NFZ), 

 na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. 
 

 Samorządy powiatowe udzielają także wsparcia organizacjom pozarządowym 
(wyłącznie działającym na rzecz osób niepełnosprawnych) – w zakresie organizacji 
przedsięwzięć związanych ze sportem, kulturą, turystyką i rekreacją osób 
niepełnosprawnych. 

ZADANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 Dziecko i jego rodzice mogą otrzymać pomoc ze środków PFRON za pośrednictwem 
organizacji pozarządowych (np. fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne itp.), 
które realizują zadania zlecane przez PFRON i samorząd (np. rehabilitacja w różnych 
placówkach, szeroko rozumiane poradnictwo, grupowe i indywidualne zajęcia 
usprawniające, szkolenia, kursy, warsztaty, możliwość udziału w różnego rodzaju 
imprezach). 

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMÓW RADY NADZORCZEJ PFRON 

 Dziecko spełniające warunki uczestnictwa w programie oraz jego rodzice mogą ponadto 
skorzystać ze środków PFRON w ramach programów zatwierdzanych przez Radę 
Nadzorczą PFRON (obecnie: program „Aktywny samorząd”), realizowanych przez 
powiatowe centra pomocy rodzinie. Umożliwiają one wyposażenie w sprzęt 
elektroniczny (np. urządzenia lektorskie, brajlowskie), czy w wózek inwalidzki o napędzie 
elektrycznym. Rodzice mogą też uzyskać pomoc w dostosowaniu posiadanego 
samochodu do dysfunkcji ruchowej dziecka; rodzice będący osobami 
niepełnosprawnymi mogą także skorzystać z dofinansowania na pokrycie kosztów 
pobytu dziecka w przedszkolu, żłobku lub pod inną tego typu opieką (dziennego 
opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu 
wychowania przedszkolnego). 

Zadania ustawowe realizowane przez samorząd powiatowy 

Dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym 

Z turnusu rehabilitacyjnego skorzystać może jedynie osoba posiadająca orzeczenie 
o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. 
Uczestnictwo w turnusie jest dofinansowywane ze środków PFRON będących w dyspozycji 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). W ramach turnusu realizowana jest 
rehabilitacja społeczna z elementami rehabilitacji leczniczej. 

Turnus rehabilitacyjny trwa co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie 
kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie: 
stacjonarnej lub niestacjonarnej. 



5 
 

 Organizator turnusów jest zobowiązany m.in. do: 

 zabezpieczenia turnusu od strony organizacyjnej, technicznej i kadrowej w sposób 
gwarantujący osobom niepełnosprawnym bezpieczne warunki uczestnictwa w turnusie, 

 opracowania i realizacji programu turnusu, 
 przesłania do właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) informacji 

o przebiegu turnusu  (w terminie 21 dni od dnia zakończenia turnusu). 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że: 
 lekarz prowadzący wypełni odpowiedni wniosek, 
 w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie korzystała z dofinansowania 

ze środków PFRON na ten cel, 
 wybierze ośrodek, który posiada wpis do specjalnego rejestru ośrodków, prowadzonego 

przez wojewodę, 
 wybierze organizatora turnusu, który posiada również odpowiedni wpis do rejestru, 
 będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych programem turnusu, 
 nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry, ani nie będzie opiekunem innego 

uczestnika tego turnusu, 
 w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, 

przedstawi podczas pierwszego badania zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie 
zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach, 

 spełni kryterium dochodowe - dofinansowanie można uzyskać, jeżeli przeciętny 
miesięczny dochód  nie przekracza kwoty: 
 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym 

(stan na luty 2014 r. – 1.911,66 zł) , 
 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej                                           

(stan na luty 2014 r. – 2.485,16 zł). 

Dziecku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna, pod 
warunkiem, że: 

 lekarz wypisując wniosek uzasadni konieczności pobytu opiekuna; 
 opiekun:  

 nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie, 
 nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, 
 ukończył 18 lat lub 
 ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby 

niepełnosprawnej. 
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Osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia 27% 1 032,30 zł

Osobie niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej                                                                                                           

- bez względu na stopień niepełnosprawności
27% 1 032,30 zł

Osobie  ze znacznym stopniem niepełnosprawności 27% 1 032,30 zł

Osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 25% 955,83 zł

Osobie z lekkim stopniem niepełnosprawności 23% 879,36 zł

Osobie niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, 

niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności
18% 688,20 zł

Opiekunowi osoby niepełnosprawnej 18% 688,20 zł

Przeciętne wynagrodzenie (stan na 12 lutego 2014 r.): 3.823,32 zł
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Komu przysługuje pomoc? Wysokość pomocy 

Dofinansowanie ze środków PFRON                                                                                                                                                                                                                                               

pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym

 

UWAGA: podane kwoty dotyczące wysokości pomocy ulegają kwartalnym zmianom.  
Termin obowiązywania informacji o wysokości przeciętnego wynagrodzenia - do dnia 31 marca 2014 r., 
zmiany następują po ogłoszeniu przez Prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia  
(kolejna zmiana po ogłoszeniu przeciętnego wynagrodzenia za I kwartał 2014 r.) 

 

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej, 
dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie 
rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego 
wynagrodzenia (stan na luty 2014 r. – 1.338,16 zł).  

W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku 
do istniejących potrzeb w tym zakresie, PCPR może obniżyć wysokość dofinansowania, nie 
więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa powyżej, albo przyjąć zasadę przyznawania 
dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata. 

Ważne informacje! 

Dofinansowanie można otrzymać tylko na jeden turnus rehabilitacyjny w danym roku. 

Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi turnusu muszą być 
spełnione następujące warunki: 

 wybrany przez opiekuna dziecka ośrodek i organizator muszą posiadać odpowiednie 
uprawnienia (wpis do rejestru wojewody) na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego, 

 wybrany przez opiekuna dziecka ośrodek musi być uprawniony do przyjmowania osób 
niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub 
schorzeniami na określony turnus, 

 wybrany przez opiekuna dziecka organizator turnusu musi być uprawniony 
do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku 
lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami. 
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Powiatowe centra pomocy rodzinie zobowiązane są do udzielania osobom zainteresowanym 
informacji dotyczących ośrodków i organizatorów turnusów, którzy posiadają wpisy 
do odpowiednich rejestrów. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą wybrać ofertę 
odpowiednią do rodzaju niepełnosprawności i zaleceń lekarza.  

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, 
posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym: 
ebon.mpips.gov.pl  

Na tej stronie znajduje się centralna baza danych, utworzona z 16 wojewódzkich rejestrów 
ośrodków i 16 wojewódzkich rejestrów organizatorów. Zawiera ona aktualizowane przez 
wojewodów informacje o ośrodkach i organizatorach, posiadających wpis do odpowiedniego 
rejestru wojewody.  

Na stronie umożliwiono wyszukiwanie ośrodków i organizatorów według zadanych kryteriów 
(np. rodzaju turnusu, rodzaju dysfunkcji, adresu). Wyszukane pozycje można następnie 
wydrukować wraz z danymi kontaktowymi. 

 
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,  

w komunikowaniu się i technicznych 

 Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego 
najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub 
warunki użytkowania, uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom 
niepełnosprawnym, 

 Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub 
niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub 
urządzeń. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie osoby 
niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie, 

 Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie 
niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. 

Likwidacja barier ma na celu umożliwienie lub ułatwienie osobie niepełnosprawnej 
wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Likwidacja 
barier funkcjonalnych polega na dofinansowaniu czynności lub inwestycji (dostawa, zakup 
i montaż), których celem jest doprowadzenie środowiska osoby niepełnosprawnej do stanu 
bez barier. 

Likwidacja barier architektonicznych – polega na dokonywaniu inwestycji lub czynności 
mających na celu udostępnienie przestrzeni architektonicznej osobom niepełnosprawnym, 
w szczególności osobom niepełnosprawnym ruchowo, np. przystosowanie łazienki dla 
potrzeb osoby niepełnosprawnej, budowa podjazdu lub windy dla wózkowicza, likwidacja 
progów, montaż uchwytów itp.  

Likwidacja barier w komunikowaniu się – polega na umożliwieniu osobie 
niepełnosprawnej porozumiewania się z innymi ludźmi przeważnie poprzez dokonanie 
odpowiednich inwestycji np. zakup telefonu z zestawem głośnomówiącym dla osoby 
niedosłyszącej, zakup specjalnych urządzeń czytająco – mówiących itp. 

Likwidacja barier technicznych – polega przede wszystkim na inwestycjach w sprzęt 
techniczny pozwalający osobie niepełnosprawnej na samodzielne funkcjonowanie 
i sprawniejsze działanie w społeczeństwie, np. zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego 
elektrycznego. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? 
• osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się (wnioskodawca musi być 

właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystymi nieruchomości albo musi 

http://ebon.mpips.gov.pl/
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mieć zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje (na 
likwidację barier architektonicznych), 

• osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi 
z niepełnosprawności (na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych). 

Ważne informacje!  

W ramach tego zadania nie jest wymagane, aby Wnioskodawca spełniał określone 
kryterium dochodowe. 

Gdzie należy złożyć wniosek o likwidację barier?   
Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji barier osoba niepełnosprawna składa 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), właściwym dla jej miejsca zamieszkania. 
Formularze wniosków są dostępne w PCPR i zazwyczaj na witrynie internetowej PCPR.  

 

 

Ważne informacje! 

PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed 
przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków 
Funduszu. 

 

Wysokość dofinansowania wynosi  
do 80% kosztów przedsięwzięcia,  
nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego 
przeciętnego wynagrodzenia  
(wg stanu na luty 2014 r. maksymalna kwota  
to  57.349,80 zł)  

Pozostałe 20% pokrywa wnioskodawca.  

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 
przysługuje co trzy lata, oddzielnie na każdy rodzaj zadania. 

Jeżeli mieszkanie osoby niepełnosprawnej nie jest przyjazne, osoba niepełnosprawna: 
 nie może z niego wyjść ani do niego wejść, 
 nie może swobodnie i bezpiecznie poruszać się po nim, 
 nie może korzystać z urządzeń i sprzętów niezbędnych do normalnego życia. 

 
Jeżeli dziecko w swoim mieszkaniu czuje się odizolowane, nie ma możliwości nawiązania 
kontaktów ze społeczeństwem: 

 nie słyszy dzwonka do drzwi, 
 nie może swobodnie się poruszać, 
 nie ma dostępu do Internetu, 
 nie może korzystać z urządzeń i sprzętów niezbędnych do normalnego życia, 



9 
 

to są to sytuacje uzasadniające wsparcie ze środków PFRON, aby zlikwidować 
istniejące bariery.  

Likwidacja barier architektonicznych: Likwidacja barier w komunikowaniu się: Likwidacja barier technicznych:

 budowa pochylni  zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku  zmiana sposobu oświetlenia

 montaż podnośnika  budzik świetlny/wibracyjny  zakup glukometru lub ciśnieniomierza mówiącego 

 zainstalowanie poręczy w ciągach 

komunikacyjnych

 zainstalowanie sygnalizacji optycznej dzwonków 

do drzwi, telefonu itp.

 montaż osprzętu umożliwiającego otwarcie 

drzwi i okien w niestandardowy sposób

 zainstalowanie uchwytów w pomieszczeniach 

higieniczno-sanitarnych

 zakup telefonu ze wzmacniaczem/cewką 

indukcyjną

 wyposażenie w aparat lub urządzenie do 

wykrywania przeszkód

 likwidacja progów, położenie podłogi 

antypoślizgowe
 zakup faksu, telefaksu, tekstofonu, wideofonu  instalacja schodołazu

 likwidacja różnic poziomów ciągów 

komunikacyjnych, podłóg
 instalacja dźwiękowa sygnalizacyjnoalarmowa

 trwałe oznakowanie piktogramami budynku,                                                               

w którym mieszka dziecko niepełnosprawne

 wymiana ościeżnicy i drzwi  zakup laryngofonu  leżak kąpielowy

 zakup urządzenia do transportu pionowego: 

podnośnika, platformy schodowej, windy 

przyściennej, podnośnika sufitowego

lub innych urządzeń do transportu pionowego

 zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych 

(powiększalniki telewizyjne, lupy   monitorowe 

itp.)

wyposażenie w urządzenie wspomagające SAM 

(dla osób leżących, z czterokończynowym 

porażeniem)

Przykłady likwidacji barier funkcjonalnych                                                                                                                                                       

(w zależności od potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności)

 
 

Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego 

Sprzęt rehabilitacyjny jest to sprzęt niezbędny do rehabilitacji ruchowej lub innej, zaleconej 
przez lekarza w warunkach domowych. Przepisy prawa nie dookreślają na jaki sprzęt PCPR 
może udzielić dofinansowania. Jest to sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji 
organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji. O sprzęt rehabilitacyjny wnioskujemy 
opierając się na zaświadczeniu lekarza prowadzącego. 

Ważne informacje! 

Dofinansowanie można uzyskać, jeżeli spełnia się kryterium dochodowe, tzn. jeżeli 
przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty: 

 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym 
(stan na luty 2014 r. – 1.911,66 zł) , 

 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej                                           
(stan na luty 2014 r. – 2.485,16 zł). 

Gdzie należy złożyć wniosek? 

Wniosek składa się we właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (lub innej jednostce organizacyjnej powiatu 
dysponującej środkami PFRON na to zadanie).  

Nie ma ograniczeń w terminie składania wniosków - można złożyć go w każdym czasie.  

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów 
tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego 
wynagrodzenia (wg stanu na luty 2014 r. maksymalna kwota to 19.116,6 zł). 
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Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed 
przyznaniem środków finansowych i zawarciem stosownej umowy. 

Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych 

Co robić, kiedy limit finansowy z Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczony 
na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (przysługujący w ramach 
ubezpieczenia zdrowotnego) zdecydowanie nie wystarcza na zakup sprzętu dobrej jakości? 

W takiej sytuacji pomocą służy PFRON. Pamiętać należy jednak, że wysokość 
dofinansowania z Funduszu nie pokrywa w wielu przypadkach całkowicie kosztu najwyższej 
jakości sprzętu, również nie wszyscy mogą z tego dobrodziejstwa skorzystać - obowiązuje 
bowiem kryterium dochodowe. 

Ważne informacje! 

Dofinansowanie można uzyskać, jeżeli spełnia się kryterium dochodowe, tzn. jeżeli 
przeciętny miesięczny dochód  nie przekracza kwoty: 
 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym 

(stan na luty 2014 r. – 1.911,66 zł) , 
 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej                                           

(stan na luty 2014 r. – 2.485,16 zł). 

Gdzie należy złożyć wniosek?   
Wniosek składa się we właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (lub innej jednostce organizacyjnej powiatu 
obsługującej środki PFRON na to zadanie). Nie ma terminu składania wniosków, tzn., 
że można złożyć go w każdym czasie. 

W przypadku nieotrzymania dofinansowania z PCPR (na przykład w związku 
z przekroczeniem kryterium dochodowego), wnioskodawca musi sam pokryć tzw. udział 
własny w cenie zakupu, albo wybrać sprzęt tańszy (o ile jest taka możliwość) lub szukać 
wsparcia u sponsorów lub organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji).  

Aktualne, podstawowe warunki uzyskania Z NFZ dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  
6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie   
(Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1565).  

Dokument jest dostępny pod adresem (witryna Ministerstwa Zdrowia):  

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=&ml=pl&mi=904&mx=0&mt=&m
y=9&ma=033032 

Rozporządzenie określa zasady zaopatrywania w te przedmioty, w tym wskazuje: 

1)  limity finansowania przedmiotów ze środków publicznych i wysokości udziału własnego 
świadczeniobiorcy w tym limicie, 

2)  kryteria przyznawania, 

3)  okresy użytkowania, 

4)  limity cen napraw. 

Sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze to między innymi: aparaty ortopedyczne, 
gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace 
przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, 
inhalatory, szkła okularowe, pieluchomajtki i inne. 

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
wynosi: 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001565
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001565
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=&ml=pl&mi=904&mx=0&mt=&my=9&ma=033032
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=&ml=pl&mi=904&mx=0&mt=&my=9&ma=033032
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 do 100% udziału własnego,  

 do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału 
własnego, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. 

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego  

lub tłumacza-przewodnika 
Osoba niepełnosprawna może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie usług tłumacza 
języka migowego lub tłumacza-przewodnika, jeżeli uzasadniają to potrzeby wynikające z jej 
niepełnosprawności.  

Wniosek można złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania PCPR - w dowolnym czasie. 
Powiat ma obowiązek rozpatrzyć go niezwłocznie, tj. nie dłużej niż w terminie 7 dni od dnia 
złożenia kompletnego wniosku. 

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie 
może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę świadczenia usługi.  
(wg stanu na luty 2014 jest to kwota 76,47 zł). 

Ponadto PFRON za pośrednictwem swoich Oddziałów realizuje zadanie polegające 
na dofinansowaniu kosztów szkolenia języka migowego. Wniosek o dofinansowanie kosztów 
szkolenia języka migowego osoba uprawniona, bądź członek jej rodziny oraz osoba mająca 
stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną może składać do Oddziału PFRON 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. 

Dofinansowanie wynosi: 

 dla osoby uprawnionej – nie więcej niż 95% kosztów szkolenia, 

 dla członka rodziny osoby uprawnionej oraz osoby mającej z nią stały lub bezpośredni 
kontakt – nie więcej niż 90% kosztów szkolenia. 

Finansowane przez samorząd powiatowy zadania są określone w rozporządzeniach 
dostępnych pod adresem:  
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/prawo/rozporzadzenia/ 

 

Zadania zlecane organizacjom pozarządowym 

Do zadań zlecanych przez PFRON należą m.in.: rehabilitacja dzieci w różnych typach 
placówek. Rodzice mają możliwość skorzystania z szeroko rozumianego poradnictwa:  
np. psychologicznego, społeczno-prawnego. Ze środków PFRON prowadzone 
są grupowe i indywidualnych zajęcia, które: mają na celu nabywanie, rozwijanie 
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się, usprawniają 
i wspierają funkcjonowanie dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną 
w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.  

Organizacje oferują w ramach tych zadań szkolenia, kursy, warsztaty, grupy 
środowiskowego wsparcia, zespoły aktywności społecznej.  

Dla dzieci niewidomych i z dysfunkcją ruchową Fundusz finansuje zakup, szkolenie 
i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników. 

Ze środków PFRON finansowane są także szkolenia, kursy i warsztaty dla członków 
rodzin osób niepełnosprawnych i opiekunów. Finansowane są szkolenia dla tłumaczy 
języka migowego oraz tłumaczy-przewodników. Organizowane są lokalne, regionalne 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/prawo/rozporzadzenia/
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i ogólnopolskie imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne i rekreacyjne z udziałem osób 
niepełnosprawnych. Opracowywane lub wydawane są publikacje i wydawnictwa 
(np. pismem Braille'a lub w tekście łatwym do czytania). 

Aktualnie PFRON wspiera ponad 420 organizacji pozarządowych działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych.  

Wyszukiwarki organizacji pozarządowych (w tym pożytku publicznego) dostępne są pod 
adresami elektronicznymi: 

http://bazy.ngo.pl/    lub    http://bopp.pozytek.gov.pl/szukaj.do  albo 
http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/  

Na ww. stronach umożliwiono wyszukiwanie organizacji według zadanych kryteriów 
(np. rodzaj wykonywanej działalności, adres). Rodzice i opiekunowie dzieci mogą tam 
szukać organizacji, które mogłyby wspierać rehabilitację ich dzieci. 

Wykaz finansowanych przez PFRON zadań określono w rozporządzeniu dostępnym pod 
adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/rozporzadzenia/dzu0829172/  

Na stronie PFRON (http://www.pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane/2057,dok.html) ) jest też 
wykaz projektów dofinansowanych w 2014. 
 
 

Program Rady Nadzorczej PFRON „Aktywny samorząd” 

Wszystkie samorządy powiatowe przyjęły ofertę PFRON i realizują program Rady 
Nadzorczej Funduszu pn. „Aktywny samorząd”, który jest skierowany m.in. także 
do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.  

Program określa warunki uczestnictwa w programie, które muszą być spełnione, aby 
pomoc została udzielona.   

W przypadku dzieci do 16 roku życia, najczęściej jest to rodzaj dysfunkcji.  W przypadku 
pozostałych osób – także stopień niepełnosprawności (najczęściej znaczny lub 
umiarkowany). 

Realizator pilotażowego programu „Aktywny samorząd”: samorząd powiatowy  

(jednostki organizacyjne: np. PCPR, MOPR, WCPR, MOPS).  

Termin przyjmowania wniosków upływa w dniu 30 września 2014 roku  

Cel główny programu w odniesieniu do dzieci - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym i w dostępie do edukacji. 

Program w 2014 roku obejmuje następujące formy wsparcia dziecka 
niepełnosprawnego: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:  

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej, Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 
informacyjnym: 

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania, 

– Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego i oprogramowania. 

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

http://bazy.ngo.pl/
http://bopp.pozytek.gov.pl/szukaj.do
http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/rozporzadzenia/dzu0829172/
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– Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

– Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

Realizowany jest także Obszar D przewidujący wsparcie osób niepełnosprawnych 
w pokrywaniu kosztów opieki dla osoby zależnej. Rodzice będący osobami 
niepełnosprawnymi mogą liczyć na pomoc w dofinansowaniu kosztów zapewnienia opieki 
dla dziecka przebywającego w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką (dziennego 
opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu 
wychowania przedszkolnego).  

Fundusz udziela także dofinansowania na pokrycie kosztów uzyskania wykształcenia 
na poziomie wyższym (Moduł II) – począwszy od kosztów dotyczących nauki w szkole 
policealnej.  

Cele szczegółowe programu w 2014 roku, w odniesieniu do dzieci i młodzieży, 
będących osobami niepełnosprawnymi:  

1) przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej 
do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się 
do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,  

2) przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej poprzez 
likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych, 

3) poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku 
pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji. 

Dzieci, będące osobami niepełnosprawnymi mogą uzyskać w ramach tego programu 
pomoc w zakupie: 

 oprzyrządowania samochodu, za pomocą którego dziecko jest przewożone przez 
rodziców/opiekunów, 

 sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, 

 szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania, 

 wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

a także w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym. 

Przez oprzyrządowanie samochodu należy rozumieć dostosowane do indywidualnych 
potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności dziecka urządzenia (montowane 
fabrycznie lub dodatkowo), a także wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie 
samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem 
osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.  

Sprzętem elektronicznym lub jego elementem lub oprogramowaniem w rozumieniu 
programu są elektroniczne urządzenia lub ich elementy i dedykowane dla nich 
oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności, 
z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich. Urządzenia brajlowskie to elektroniczne 
urządzenia, zdolne tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwą do odczytania przy 
pomocy zmysłu dotyku. 

Kto może uzyskać pomoc, kto jest adresatem programu? 
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Dofinansowanie oprzyrządowania samochodu (Obszar A Zadanie nr 1) - osoba 
niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności  
(a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję 
narządu ruchu.  

Dofinansowanie sprzętu elektronicznego (Obszar B Zadanie nr 1) - osoba 
niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób 
do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych 
lub narządu wzroku. Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności może uzyskać 
pomoc, gdy jej orzeczenie wydane jest z powodu uszkodzenia wzroku (04-O) lub gdy 
przedstawi zaświadczenie od lekarza okulisty, że ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku 
lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni. Dzieci 
do 16 roku życia, aby uzyskać pomoc w ramach programu muszą przedstawić 
zaświadczenie od lekarza okulisty potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy 
wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub 
ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni. 

Dofinansowanie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C Zadanie 
nr 1) może uzyskać osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień 
niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie 
o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się 
za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.  

Przez dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka 
inwalidzkiego o napędzie ręcznym należy rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia dziecka 
oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się 
i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego. Brak takiej możliwości 
powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością 
ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej. Stan ten może wynikać 
ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby 
neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Oceniając zasadność 
dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym realizator programu 
będzie brał pod uwagę, czy: 

 korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym jest wskazane z punktu widzenia procesu 
rehabilitacji (czy nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu), 

 korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym wpłynie niekorzystnie na sprawność 
kończyn,  

 istnieją przeciwwskazania do korzystania z wózka o napędzie elektrycznym (np. utraty 
przytomności, epilepsja), 

 zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu 
osoby niepełnosprawnej. 

Dofinansowanie kosztów utrzymania sprawności technicznej wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym (Obszar C Zadanie nr 2) może uzyskać osoba niepełnosprawna, 
która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – 
orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym. 

Dofinansowanie kosztów opieki nad osobą zależną (Obszar D) może otrzymać aktywna 
zawodowo osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową 
należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo 
jako osoba poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu. 
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Adresat programu (Moduł II): 

 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,  
 nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski 

otwarty poza studiami doktoranckimi. 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie: 

 w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora 
programu,  

 w module II - przerwa w nauce. 

Ważne informacje!  

W ramach tego zadania nie jest wymagane, aby Wnioskodawca spełniał określone 
kryterium dochodowe. 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie „Aktywny samorząd” są określone w treści 
programu i jego procedurach, dostępnych pod adresem:  
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html 

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html
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wymagany stopień 

niepełnosprawności 

wymagany rodzaj 

niepełnosprawności
inne wymagania Kwota pomocy

% udziału 

własnego 

w zakupie

Częstotliwość 

korzystania ze 

środków PFRON 

Oprzyrządowanie                                                            

do posiadanego 

samochodu

Obszar A Zadanie nr 1

orzeczenie                                       

o niepełnosprawności                                    

(do 16 roku życia), 

znaczy lub 

umiarkowany 

dysfunkcja narządu 

ruchu

w przypadku wieku 

emerytalnego - 

zatrudnienie

5.000 zł 15%
po upływie 

trzech lat

Koszty uzyskania prawa 

jazdy kat. "B"
Obszar A Zadanie nr 2

znaczy lub 

umiarkowany 

dysfunkcja narządu 

ruchu

pełnoletność, wiek 

aktywności 

zawodowej

2.100 zł 25%
po upływie 

trzech lat

Sprzęt elektroniczny lub 

jego elementy oraz 

oprogramowanie

Obszar B  Zadanie nr 1

orzeczenie                                        

o niepełnosprawności                            

(do 16 roku życia)                                    

lub  znaczny

dysfunkcja narządu 

wzroku lub                             

brak albo znaczna 

dysfunkcja obu rąk 

w przypadku wieku 

emerytalnego - 

zatrudnienie

osoby niewidome - 

30.000 zł pozostałe 

osoby - 10.000 zł

10%
po upływie 

trzech lat

Szkolenie z zakresu obsługi 

nabytego w ramach 

programu sprzętu 

elektronicznego 

Obszar B  Zadanie nr 2

orzeczenie                                                

o niepełnosprawności                                          

(do 16 roku życia)                                                                 

lub znaczny 

dysfunkcja narządu 

wzroku lub brak 

albo znaczna 

dysfunkcja obu rąk 

w przypadku wieku 

emerytalnego - 

zatrudnienie

osoby 

głuchoniewidome                                  

- 4.000 zł                                                             

pozostałe osoby                                              

- 2.000 zł

nie 

wymagany

po upływie 

trzech lat

Wózek inwalidzki                             

o napędzie elektrycznym
Obszar C  Zadanie nr 1

orzeczenie                                                                              

o niepełnosprawności                                 

(do 16 roku życia) lub 

znaczy 

brak możliwości 

poruszania się przy 

pomocy wózka 

ręcznego

w przypadku wieku 

emerytalnego - 

zatrudnienie

7.000 zł 10%
po upływie 

trzech lat

Utrzymanie sprawności 

technicznej posiadanego 

wózka inwalidzkiego                                              

o napędzie elektrycznym

Obszar C  Zadanie nr 2

orzeczenie                                                 

o niepełnosprawności                                              

(do 16 roku życia)                                             

lub znaczny 

x

posiadanie wózka 

inwalidzkiego o 

napędzie 

elektrycznym 

2.000 zł 
nie 

wymagany

po upływie 

gwarancji

Proteza, w której 

zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne 

Obszar C  Zadanie nr 3
znaczny, umiarkowany 

lub lekki 

amputacja 

kończyny

opinia eksperta 

PFRON
do 26.000 zł 10%

po upływie 

trzech lat

Utrzymanie sprawności 

technicznej protezy,                                               

w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania 

techniczne

Obszar C  Zadanie nr 4
znaczny, umiarkowany 

lub lekki 

amputacja 

kończyny

opinia eksperta 

PFRON
do 7.800 zł 10%

po upływie 

gwarancji

Zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej (dziecka 

przebywającego w żłobku, 

przedszkolu lub pod inną 

tego typu opieką)

Obszar D

rodzic/opiekun - 

znaczny lub 

umiarkowany

x

rodzic/opiekun - 

aktywność 

zawodowa

200 zł/miesiąc                                            

tj. 2.400/rok                                              

za każde dziecko

15% każdego roku

Koszty uzyskania 

wykształcenia na poziomie 

wyższym 

Moduł II
znaczny lub 

umiarkowany
x

nauka w szkole 

wyższej lub 

policealnej lub 

kolegium lub 

przewód doktorski

koszt czesnego oraz                                                             

co najmniej 1.000 zł 

dodatku oraz 200 zł                                                       

z tytułu pobierania 

nauki poza miejscem 

zamieszkania

nie 

wymagany
każdego roku

Dwa terminy:       

1) do dnia                                              

30 marca 2014 r.                            

2) do dnia                               

30 września 2014 r. 

Informacja o zasadach uzyskania pomocy w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
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pomoc przeznaczona dla dzieci i dorosłych, będących osobami niepełnosprawnymi 

pomoc przeznaczona dla osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

pomoc przeznaczona dla rodziców będących osobami niepełnosprawnymi

Warunki pomocy (bezzwrotnej)
Przedmiot 

dofinansowania
Nazwa zadania

Termin 

przyjmowania 

wniosków 

Kto może uzyskać pomoc?
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PRZYDATNE KONTAKTY 

W każdym mieście wojewódzkim znajduje się oddział Funduszu: 

Oddział Dolnośląski 
ul. Szewska 6/7, 50-053 Wrocław 
tel. (071) 346 74 40 
fax (071) 342 12 60 
e-mail: wroclaw@pfron.org.pl 
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16 

Oddział Kujawsko-Pomorski 
ul. Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń 
tel. (056) 681 44 00 
fax (056) 655 60 02 w. 31 
e-mail: torun@pfron.org.pl 
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16 

Oddział Lubelski 
ul. W. Kunickiego 59, 20-422 Lublin 
tel. (081) 466 76 00 
fax (081) 743 88 79 
e-mail: lublin@pfron.org.pl 
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16 

Oddział Lubuski 
ul. Dąbrowskiego 25a, 65-021 Zielona Góra 
tel. (068) 422 78 00 
fax (068) 320 55 80 
e-mail: zielonagora@pfron.org.pl 
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16 

Oddział Łódzki 
ul. Kilińskiego 169, 90-353 Łódź 
tel. (042) 205 01 00 
fax (042) 677 12 50 
e-mail: lodz@pfron.org.pl 
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16 

Oddział Małopolski 
ul. 29 Listopada 130, 31-406 Kraków 
tel. (012) 312 14 00 
fax (012) 415 86 85 
e-mail: krakow@pfron.org.pl 
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16 

Oddział Mazowiecki 
ul. Grójecka 19/25, 02-021 Warszawa 
tel. (022) 311 83 12, (022) 311 83 13 
fax (022) 822 32 77 
e-mail: warszawa@pfron.org.pl 
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16 

Oddział Opolski 
ul. Koraszewskiego 8-16, 45-011 Opole 
tel. (077) 887 20 00 
fax (077) 453 95 91 
e-mail: opole@pfron.org.pl 
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16 

Oddział Podkarpacki 
ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów 
tel. (017) 283 93 00 
fax (017) 853 26 12 
e-mail: rzeszow@pfron.org.pl 
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16 

Oddział Podlaski 
ul. Fabryczna 2, 15-483 Białystok 
tel. (085) 733 87 00 
fax (085) 654 45 83 
e-mail: bialystok@pfron.org.pl 
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16 

Oddział Pomorski 
ul. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk 
tel. (058) 350 05 00 
fax (058) 552 28 06 
e-mail: gdansk@pfron.org.pl 
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16 

Oddział Śląski 
pl. Grunwaldzki 8-10/8, 40-950 Katowice 
tel. (032) 493 21 00 
fax (032) 786 96 04 
e-mail: katowice@pfron.org.pl 
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16 

Oddział Świętokrzyski 
al. IX Wieków Kielc 3, 25-955 Kielce 
tel. (041) 230 97 00 
fax (041) 342 19 68 
e-mail: kielce@pfron.org.pl 
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16 

Oddział Warmińsko-Mazurski 
ul. A. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn 
tel. 089 722 90 00 
fax (089) 527 76 39 
e-mail: olsztyn@pfron.org.pl 
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16 

Oddział Wielkopolski 
ul. Lindego 4, 60-573 Poznań 
tel. (061) 666 46 00 
fax (061) 847 64 39 
e-mail: poznan@pfron.org.pl 
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16 

Oddział Zachodniopomorski 
ul. Powstańców Wlkp. 33, 70-111 Szczecin 
tel. (091) 350 97 00 
fax (091) 482 79 36 
e-mail: szczecin@pfron.org.pl 
Godziny otwarcia: pon. 9-17, pozostałe dni: 8-16 

mailto:wroclaw@pfron.org.pl
mailto:torun@pfron.org.pl
mailto:lublin@pfron.org.pl
mailto:zielonagora@pfron.org.pl
mailto:lodz@pfron.org.pl
mailto:krakow@pfron.org.pl
mailto:warszawa@pfron.org.pl
mailto:opole@pfron.org.pl
mailto:rzeszow@pfron.org.pl
mailto:bialystok@pfron.org.pl
mailto:gdansk@pfron.org.pl
mailto:katowice@pfron.org.pl
mailto:kielce@pfron.org.pl
mailto:olsztyn@pfron.org.pl
mailto:poznan@pfron.org.pl
mailto:szczecin@pfron.org.pl
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Adresy oddziałów wojewódzkich znajdziecie Państwo również na naszej witrynie 
www.pfron.org.pl  

Siedziba Funduszu: Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa 

Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa 
tel. (022) 50 55 500 

maile:  coi@pfron.org.pl (ośrodek informacyjny dla indywidualnych osób niepełnosprawnych) 
sod@pfron.org.pl (dla pracodawców i niepełnosprawnych przedsiębiorców) 
programy@pfron.org.pl (informacja o programach PFRON) 
as@pfron.org.pl (Aktywny samorząd) 
interwencje@pfron.org.pl (skargi, interwencje w sprawach indywidualnych)  

 
Pod numerami 0 801 233 554 oraz (22) 581 54 10 pracownicy Funduszu udzielają informacji 
pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (lub chcącym takie osoby zatrudnić) 
w zakresie dofinansowania do wynagrodzenia oraz osobom niepełnoprawnym prowadzącym 
działalność gospodarczą w zakresie refundacji składek. 

Elektroniczne informatory Funduszu dostępne są pod adresem:  

http://www.pfron.org.pl/ebi/ 
Więcej: www.pfron.org.pl 

Przydatne adresy witryn internetowych: 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 

http://nfz.gov.pl - Narodowy Fundusz Zdrowia 

http://www.niepelnosprawni.pl  - Portal Dla Osób z Niepełnosprawnością 

http://www.pfon.org/ - Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych 

http://www.pzn.org.pl/ - Polski Związek Niewidomych 

http://www.pzg.org.pl/ - Polski Związek Głuchych 

http://www.psouu.org.pl/ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

http://www.ofoonr.lublin.pl/ - Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo 

http://www.twk.org.pl/ - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 

http://tpd.org.pl/ - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

http://www.start.org.pl/ - Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych 

http://www.zus.pl/ - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

http://www.ngo.pl/ - Portal organizacji pozarządowych 

http://www.bardziejkochani.pl/ strona Stowarzyszenia Bardziej Kochani, zajmującego się dziećmi 
z zespołem Downa. Stowarzyszenie wydaje m.in. kwartalnik Bardziej Kochani 

http://www.caritas.pl/ 

http://www.wydawnictwo.murator.pl/pl/ Dom bez barier - strona programu prowadzonego przez 
wydawnictwo MURATOR 

http://www.muko.pl/ - strona poświęcona chorym na mukowiscydozę 

http://synapsis.org.pl/ - oficjalna strona Fundacji SYNAPSIS, zawiera porady praktyczne dla rodziców 
dzieci autystycznych 

http://www.psps.cc.pl/ - witryna Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu 

http://www.sanatoria.org/ - witryna dotycząca sanatoriów oraz uzdrowisk 

http://www.onsi.pl/ - witryna ONSI - Organizacji Niesłyszących - Słabosłyszących Internautów 

http://www.dzieci.org.pl/www/ - serwis dotyczący problemów dzieci niepełnosprawnych 

http://www.rowneszanse.strefa.pl – serwis poświęcony problematyce dzieci niepełnosprawnych 

 

http://www.pfron.org.pl/
mailto:coi@pfron.org.pl
mailto:sod@pfron.org.pl
mailto:programy@pfron.org.pl
mailto:as@pfron.org.pl
mailto:interwencje@pfron.org.pl
http://www.pfron.org.pl/ebi/
http://www.pfron.org.pl/
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/
http://nfz.gov.pl/
http://www.niepelnosprawni.pl/
http://www.pfon.org/
http://www.pzn.org.pl/
http://www.pzg.org.pl/
http://www.psouu.org.pl/
http://www.ofoonr.lublin.pl/
http://www.twk.org.pl/
http://tpd.org.pl/
http://www.start.org.pl/
http://www.zus.pl/
http://www.ngo.pl/
http://www.bardziejkochani.pl/
http://www.caritas.pl/
http://www.wydawnictwo.murator.pl/pl/
http://www.muko.pl/
http://synapsis.org.pl/
http://www.psps.cc.pl/
http://www.sanatoria.org/
http://www.onsi.pl/
http://www.dzieci.org.pl/www/
http://www.rowneszanse.strefa.pl/
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Nazwa zadania Przedmiot pomocy 

Liczba                                                                                         

BENEFICJENTÓW 

POMOCY                                                

w 2013 r.

Kwoty 

wydatkowane                                                                         

ze środków PFRON                                                                                 

w 2013 r.

Koszt pobytu dziecka                                                                                      

na turnusie rehabilitacyjnym
10 902

Koszt pobytu opiekuna dziecka                                                                                              

na turnusie rehabilitacyjnym
9 430

21 867 21 967 421

2 274 6 600 370

Program "Aktywny samorząd"  

Obszar A Zadanie nr 1

Zakup i montaż oprzyrządowania                                                         

do posiadanego samochodu
218 940 097

Program "Aktywny samorząd"  

Obszar B Zadanie nr 1 

Sprzęt elektroniczny lub jego elementy 

oraz oprogramowanie
1 014 5 024 764

Program "Aktywny samorząd"  

Obszar C Zadanie nr 1 

Wózek inwalidzki o napędzie 

elektrycznym 
199 2 686 537

Program "Aktywny samorząd"  

Obszar C Zadanie nr 2 

Utrzymanie sprawności technicznej 

wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym (przykłądowo: zakup 

akumulatora, naprawa lub konserwacja 

wózka itp.)

76 132 623

RAZEM 45 980 53 569 739

Informacja o efektach realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2013 r.,                                                                                                                                                                                                                                       

w odniesieniu do dzieci i młodzieży, które są osobami niepełnosprawnymi: 

Dofinansowanie turnusów 

rehabilitacyjnych
16 217 926

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,                                                                                                                                                                     

w komunikowaniu się  i  technicznych 

 
 

W zadaniach realizowanych ze środków PFRON przez organizacje pozarządowe trudno jest 
wyodrębnić działania wykonywane wyłącznie na rzecz dzieci, które są  osobami niepełnosprawnymi. 
Z tego powodu podajemy ogólne dane finansowe, dotyczące całości realizowanego zadania.  

W 2013 roku w ramach konkursów adresowanych do organizacji pozarządowych („Zadania zlecane”), 
Fundusz udzielił dofinansowania na  659 projektów 409 organizacji pozarządowych. Łączna kwota 
wypł acona (m.in. fundacjom i stowarzyszeniom) wyniosł a 168.420.342,43 zł .  

 


