
Zasiłek rodzinny

To podstawowe świadczenie wspierające rodzinę w trudnej sytuacji materialnej. Zasiłek rodzinny ma na

celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków

przysługuje:

rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka

opiekunowi faktycznemu dziecka

osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej

się nie przekracza kwoty 674 zł (limit obowiązuje od 1 listopada 2018 r.).

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,

zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej

się nie przekracza kwoty 764 zł.

Jak się ubiegać?

Żeby otrzymać zasiłek rodzinny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku

rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Wniosek  o  ustalenie  prawa  do  zasiłku  rodzinnego  oraz  dodatków  do  zasiłku

rodzinnego  składa  się w  urzędzie  gminy  lub  miasta  właściwym  ze  względu  na  miejsce Państwa

zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to

właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia podmiot realizujący świadczenia

rodzinne. Mogą o niego Państwo pytać w swoim urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy

społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja

świadczeń rodzinnych w danej gminie).
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Do wniosku należy dołączyć:

 skrócony  odpis  aktu  urodzenia  dziecka  lub  inny  dokument  urzędowy

potwierdzający jego wiek, jeżeli dziecko się uczy i ukończyło 18 lat,

 zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie Państwa rodziny:

 w  większości  przypadków  będzie  to  wydane  przez  Państwa  urząd  skarbowy

zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od

osób fizycznych każdego członka Państwa rodziny (prosimy pamiętać, że chodzi tu od

dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym ten, w którym ubiegają się

Państwo o świadczenie) lub oświadczenie o dochodach,

jeżeli  jednak  członkowie  Państwa  rodziny  rozliczają  się  np.  na  podstawie  innych

przepisów,  osiągają  dochód  niepodlegający  opodatkowaniu  lub  też  dochód  z

gospodarstwa rolnego, będą Państwo potrzebować innych dokumentów.

oraz:

w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia – oświadczenie lub zaświadczenie ze 

szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające, że dziecko kontynuuje naukę,

w przypadku dziecka niepełnosprawnego – orzeczenie o niepełnosprawności lub

stopniu niepełnosprawności,

w przypadku osoby uczącej się, której rodzice nie żyją – kopię aktów zgonu rodziców,

w  przypadku cudzoziemca  przebywającego  na  terytorium  Polski –  kopię  karty

pobytu,

w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – kopię odpisu prawomocnego

wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub 

rodzica dziecka.
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Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji

dziecka niepełnosprawnego

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego wynosi miesięcznie:

90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje:

– matce lub ojcu dziecka;

–  opiekunowi  faktycznemu  dziecka  (osoba  faktycznie  opiekująca  się  dzieckiem,  jeżeli

wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi

prawnemu dziecka, a także

– osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w

związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową

prawa do alimentów z ich strony) na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z 

rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,

powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem

o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak się ubiegać?

Dodatek  z  tytułu  kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka  niepełnosprawnego nie  stanowi

samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym.

Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia podmiot realizujący

świadczenia  rodzinne.  Mogą o niego Państwo pytać w swoim urzędzie gminy lub miasta

(albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli  to

właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

-

i

W przypadku starania się o dodatek 

rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

do

do

zasiłku 

wniosku

rodzinnego  z  tytułu

trzeba  dołączyć:  -

kształcenia

orzeczenie

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka.
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Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do udziału w turnusie 

rehabilitacyjnym, pod warunkiem że:

została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się

znajduje  w  roku,  w  którym  ubiega  się  o  dofinansowanie,  nie  uzyskała  na  ten  cel

dofinansowania ze środków PFRON

weźmie  udział  w  turnusie,  który  odbędzie  się  w  ośrodku  wpisanym  do  rejestru

ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy 

turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej

wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów

będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała

nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego

uczestnika tego turnusu

złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we 

wspólnym gospodarstwie domowym

w  przypadku  turnusu,  którego  program  przewiduje  także  zabiegi  fizjoterapeutyczne,

przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie

o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i 

przyjmowanych lekach.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

równoważnym  oraz  osobie  niepełnosprawnej  w  wieku  do  16  lat  może  być  przyznane

dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej  opiekuna,  pod warunkiem że

wniosek lekarza o skierowanie na turnus zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem

konieczności  pobytu  opiekuna.  Opiekun  nie  może  pełnić  funkcji  członka  kadry  na  tym

turnusie, nie może być osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, musi mieć

ukończone 18 lat (ewentualnie musi mieć ukończone 16 lat i być wspólnie zamieszkującym

członkiem rodziny wnioskującej osoby niepełnosprawnej).

Wniosek o dofinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym składa się w miejscowym 

PCPR / MOPS / MOPR
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Wniosek  o  dofinansowanie  należy  złożyć  we  właściwym  dla  miejsca  zamieszkania

powiatowym centrum pomocy rodzinie. Jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty złożenia

kompletnego wniosku . PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia

w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. Informuje przy tym

o  wysokości  przyznanego  dofinansowania  bądź  też  uzasadnia  odmowę  jego  przyznania.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz w wieku do 16 lat albo w

wieku do 24 lat uczące się i niepracujące.

Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.

Wysokość dofinansowania waha się od 20% do 30% przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia  w  gospodarce  narodowej  w  poprzednim  kwartale.  W  przypadku

uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie

dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie może zostać podwyższone

do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość dofinansowania zależy od

stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy.

Aby  przyznane  dofinansowanie  zostało  przekazane  organizatorowi  turnusu  muszą  być

spełnione warunki określone w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych tj. :

wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator muszą posiadać wpis

do rejestru wojewody na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,

wybrany  przez  osobę  niepełnosprawną  ośrodek  musi  być  uprawniony  do

przyjmowania  osób  niepełnosprawnych  z  określonymi  w  orzeczeniu  lub  wniosku

lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,

wybrany  przez  osobę  niepełnosprawną  organizator  musi  być  uprawniony  do

organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku 

lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.
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Aktywny samorząd

Powiatowe i miejskie centra pomocy dysponują także środkami PFRON, które są 

przyznawane na wniosek w ramach programu Aktywny samorząd.

Na co można uzyskać dofinansowanie w ramach programu Aktywny samorząd?

zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

uzyskanie prawa jazdy kategorii B,

zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dodatkowo: 

możliwe dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi takiego sprzętu),

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym,

zakup protezy kończyny oraz pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej już

protezy,

zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, 

przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką

dofinansowanie  kosztów  nauki  w  szkole  wyższej  (a  także  w  szkole  policealnej  lub

kolegium)
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6. Państwowy fundusz rehabilitacyjny 
osób niepełnosprawnych (PFRON)

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu 

zawodowym i społecznym.

Biuro Funduszu znajdziemy w każdym województwie. W Wielkopolsce mieści się ono w 

Poznaniu przy ulicy Lindego 6, tel. kontaktowy: 61 666 46 00

Czym się zajmuje?

PFRON pracuje dla osób niepełnosprawnych. Ułatwia podjęcie pracy i życie wśród innych 

ludzi, w rodzinie i społeczeństwie.

Ich celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. PFRON 

dba o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych.

Wspiera osoby niepełnosprawne:

-troszczy się o utrzymanie miejsc pracy,

-przekazuje dopłaty do pensji pracowników,

-pomaga przedsiębiorcom i rolnikom płacić składki ZUS,

-płaci za pobyt uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej,

-ponosi koszty zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej,

-prowadzi partnerską współpracę z samorządami- dzięki temu dociera do osób, które 

najbardziej potrzebują ich pomocy.
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Unikalne projekty  

PEFRON  pomaga  osobom  z  różnymi  potrzebami.  Co  roku  ogłaszane  są  konkursy  na

działania, które rozwiązują problemy osób niepełnosprawnych i wybierane organizacje, które

są w tym najlepsze.

Dostępny jest internetowy System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl), przez który można

także składać wnioski.

Zadania ustawowe:

Dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych,

pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i

społeczną osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie kosztów szkolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i 

innych środkach komunikowania się

Finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych

Refundacja kosztów wydawania  certyfikatów  przez  podmioty uprawnione do  szkolenia

psów asystujących

Refundacja dodatkowych kosztów poniesionych przez pracodawcę prowadzącego zakład

pracy chronionej 17.12 1

Przyznawane przez PFRON dofinansowanie w 2020 roku obejmuje:

Pomoc poszkodowanym w wyniku żywiołu - choroby zakaźne (gr III, II, I, osoby do 16

r.ż.)  -  w  momencie,  gdy  nastąpi  sytuacja  kryzysowa,  spowodowana  chorobami

zakaźnymi, w wyniku której osoby regularnie korzystające ze wsparcia placówek

rehabilitacyjnych, nie mogą w nich przebywać, dofinansowanie PFRON może zostać

przyznane na koszty związane z zapewnieniem tej opieki w domu. Za taką sytuację

uznaje się między innymi wystąpienie zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii

związanych z wirusem SARS-CoV-2.
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Oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu ruchu (gr II, I, osoby do 16 r.ż.) -

dofinansowanie  przyznawanie  jest  na  sprzęt  oraz  urządzenia  (koszty  zakupu  oraz

montażu),  które  ułatwiają  prowadzenie  auta  przez  osobę  niepełnosprawną  lub

ułatwiają przewóz osoby niepełnosprawnej.

 Oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu słuchu (gr II, I) -

j.w. z uwzględnieniem, iż takie oprzyrządowanie jest odpowiednio dostosowane do

potrzeb  wynikających  z  rodzaju  niepełnosprawności  -  wyposażenie,  technologie,

sprzęty  i  urządzenia  -  także  mobilne,  komunikatory,  tablety  z  odpowiednim

oprogramowaniem,  sygnalizatory,  aplikacje.  Dofinansowanie  PFRON  w  tym

przypadku nie obejmuje aparatów słuchowych.

 Prawo  jazdy  (gr  II,  I)  - dofinansowane  mogą  zostać  koszty  kursu,  egzaminów i

dodatkowe, związane z tym opłaty, z wyłączeniem kosztów uzyskania zaświadczeń

lekarskich.

Sprzęt elektroniczny  (gr II, I, osoby do 16 r.ż.) - dofinansowanie obejmuje komputer

stacjonarny lub laptop dla osoby niepełnosprawnej oraz/lub urządzenia, które z nim

współpracują, oprogramowanie, które pozwala ograniczyć skutki niepełnosprawności,

w tym także urządzenia brajlowskie.

Sprzęt  elektroniczny  -  szkolenia  (gr  II,  I,  osoby  do  16  r.ż.) -  dofinansowanie

przyznawane  jest  w  zakresie  kosztów  szkolenia  z  użytkowania  sprzętu

elektronicznego oraz oprogramowania, które zostały zakupione w ramach programu

"Aktywny samorząd".

Sprzęt elektroniczny - serwis (gr I, osoby do 16 r.ż.) - dofinansowanie obejmuje koszty

utrzymania  sprzętów  elektronicznych  w  pozwalającym  na  użytkowanie  stanie

technicznym.

Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym  (gr I, osoby do 16 r.ż.) - dofinansowanie

PFRON w 2020 roku przyznawane jest na wózek inwalidzki (oraz
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jego wyposażenie, również dodatkowe), który posiada napęd elektryczny i 

akumulatory, przeznaczony do poruszania się w pomieszczeniach oraz na zewnątrz.

Wózek inwalidzki lub skuter - serwis  (gr I, osoby do 16 r.ż.) - dofinansowanie może

zostać przyznane na zakup części zamiennych, akumulatorów, wyposażenia, naprawę,

remont, przegląd techniczny, konserwację i renowację.

Proteza kończyny (gr II, I) - dofinansowanie obejmuje protezę górną oraz protezę dolną, 

bardzo dobrej jakości, spełniającą określone warunki.

Proteza kończyny - serwis (gr III, II, I) - dofinansowanie obejmuje serwis protezy ręki 

lub nogi, w której wyróżnia się nowoczesne rozwiązania techniczne.

Skuter  inwalidzki  o  napędzie  elektrycznym  lub  oprzyrządowanie  elektryczne  do

wózka ręcznego (gr I, osoby do 16 r.ż.) - dofinansowanie przyznawane jest na zakup

skutera cztero- lub trzykołowego, pełniącego funkcję wózka inwalidzkiego.

Opieka dla osoby zależnej (gr II, I) - PFRON przyznaje dofinansowanie kosztów, jakie

rodzice lub opiekunowie ponoszą ze względu na opiekę nad dzieckiem korzystającym

ze  żłobka,  przedszkola,  czy  innej  formy  tego  typu  opieki.  Dofinansowanie  ma

stanowić pomoc w zapewnieniu opieki dla osoby zależnej, dzięki któremu rodzic lub

opiekun utrzyma aktywność zawodową.

Edukacja (gr III, II, I) - dofinansowanie przyznawane jest na koszty nauki związanej z

uzyskaniem wyższego wykształcenia,  czy związane z przeprowadzeniem przewodu

doktorskiego.

Turnusy rehabilitacyjne (gr III, II, I, osoby do 16 r.ż.) -  dofinansowania na turnusy,

pozwalające na nawiązywanie kontaktów z otoczeniem, doskonalenie

samodzielności czy stymulujące rozwój osobisty osób niepełnosprawnych.
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Sprzęt rehabilitacyjny (gr III, II, I, osoby do 16 r.ż.) - dofinansowanie obejmuje koszty

zakupu sprzętów rehabilitacyjnych - przyrządów i urządzeń zaleconych przez lekarza,

niepodlegających  ubezpieczeniu  NFZ,  które  mają  za  zadanie  wesprzeć

funkcjonowanie oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych w warunkach domowych.

Przedmioty  ortopedyczne  i  środki  pomocnicze  (gr  III,  II,  I,  osoby  do  16  r.ż.) -

dofinansowanie może zostać przyznane na przyrządy, które ułatwiają oraz pozwalają

na samodzielne  funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,  np.  proteza,  kula,  wózek

inwalidzki, wsparcie optyczne, aparat słuchowy, cewnik.

Likwidacja barier architektonicznych (gr III, II, I, osoby do 16 r.ż.) - dofinansowanie

PFRON w 2020 roku obejmuje likwidację utrudnień w budynkach i ich najbliższej

okolicy, ze względu na które możliwość przemieszczania się osób niepełnosprawnych

jest ograniczona.

Jeżeli  w  związku  z  Twoją  niepełnosprawnością  potrzebujesz  wsparcia  finansowego  w

dokonaniu  niezbędnych  prac  remontowych  lub  instalacji  urządzeń,  złóż  wniosek  do

powiatowego centrum pomocy rodzinie w Twoim powiecie. W tej instytucji otrzymasz też

wszystkie niezbędne informacje.

Przykładowe prace, które można objąć dofinansowaniem to budowa podjazdu, poszerzenie

drzwi, zamontowanie podłóg antypoślizgowych, przerobienie wanny na tzw. mokrą łazienkę,

montaż systemu uchwytów umożliwiających przesiadanie się z wózka inwalidzkiego, zakup i

montaż krzesełek schodowych itp

Likwidacja  barier  w  komunikowaniu  się  (gr  III,  II,  I,  osoby  do  16  r.ż.) -

dofinansowanie może zostać przyznane na likwidację ograniczeń, ze względu na które

osoba  niepełnosprawna  nie  ma  możliwości  porozumiewania  się,  przekazywania

informacji.

Likwidacja  barier  technicznych  (gr  III,  II,  I,  osoby  do  16  r.ż.) -  dofinansowanie

obejmuje koszty przeznaczone na likwidację  przeszkód w postaci niewystępowania

lub występowania,  ale niedostosowanych przedmiotów czy urządzeń, odpowiednich

do rodzaju niepełnosprawności.

93



Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika (gr III, II, I, osoby do 16

r.ż.) - dofinansowanie takich usług przewidziane jest dla osób, które potrzebują tego

typu pomocy, by móc samodzielnie funkcjonować.

Rozpoczęcie  działalności  gospodarczej,  rolniczej  lub  wniesienie  wkładu  do

spółdzielni socjalnej (gr III, II, I) - dofinansowanie może być przyznane zarówno w

przypadku,  gdy samozatrudnienie  będzie  miało  miejsce  po  raz  pierwszy,  jak  przy

ponownym podjęciu działalności.

Oprocentowanie  kredytu  bankowego  (gr  III,  II,  I)  - PFRON  może  przyznać

dofinansowanie spłaty odsetek kredytu zaciągniętego na rzecz prowadzenia własnej

działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego.

Szkolenie organizowane przez PUP (gr III, II, I) - dofinansowanie obejmuje koszty 

szkoleń realizowanych w celu zdobycia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Na stronie internetowej dostępne są informacje o aktualnych programach pomocowych 

realizowanych przez PFRON

Jak uzyskać dofinansowanie?

wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek, zgodny z typem dofinansowania,

dokonać ewentualnych uzupełnień,

uzyskać informacji o przyznaniu dofinansowania.

Do każdego modułu określone są terminy składania wniosków. Należy więc je śledzić i 

dostarczyć wniosek w terminie- można to zrobić drogą elektroniczną. Jedyne, co jest 

potrzebne to:

dostęp do Internetu,

aktywne konto w Systemie SOW,

posiadanie  Profilu  Zaufanego,  który  można  potwierdzić  w  wielu  instytucjach  pożytku

publicznego oraz on-line na stronach dziesięciu różnych banków.

Procedura realizacji świadczeń:

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach programu rozpatrywane są w jednostce samorządu

powiatowego wyznaczonej przez samorząd powiatowy do realizacji programu – wnioski

składane są na opracowanych dla potrzeb programu formularzach wniosków.
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Rozpatrywaniu  podlegają  wnioski  pozostające  w  dyspozycji  jednostki  samorządu

powiatowego, w tym złożone bezpośrednio lub drogą elektroniczną w tej jednostce, a także

otrzymane za pomocą operatora pocztowego, w tym przekazane przez inne podmioty

działające na terenach objętych sytuacją kryzysową.

Pracownicy  Oddziałów  PFRON  i  samorządu  powiatowego  (w  tym  jednostki  samorządu

powiatowego wyznaczonej do realizacji programu), zobowiązani są do udzielania osobom

niepełnosprawnym wszelkich informacji dotyczących programu, a także w razie konieczności

udzielania  pomocy  przy  wypełnianiu  wniosku.  W  uzasadnionym  przypadku  istnieje

możliwość  przekazania  wniosku  bezpośrednio  pracownikowi  jednostki  samorządu

powiatowego w miejscu i w terminie ustalonym z Wnioskodawcą.

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco.

Decyzję w sprawie przyznania świadczenia podejmuje jednostka samorządu powiatowego

na podstawie zweryfikowanego wniosku.

O podjętych decyzjach jednostka samorządu powiatowego powiadamia Wnioskodawców 

niezwłocznie.

W przypadku pozytywnej  decyzji  jednostki  samorządu powiatowego wypłata  świadczenia

następuje  na  rachunek  bankowy  wskazany  we  wniosku  o  przyznanie  pomocy  w ramach

programu, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia decyzji,

W  uzasadnionych  przypadkach,  pod  warunkiem  posiadania  takiej  możliwości  przez

realizatora programu, dopuszcza się możliwość wypłaty świadczenia w formie gotówkowej,

w terminie uzgodnionym z Wnioskodawcą; wypłata przyznanego świadczenia w takiej

sytuacji  może  nastąpić:  w  siedzibie  realizatora  programu,  przekazem  pocztowym,  w

szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  –  w  aktualnym  miejscu  zamieszkania

wnioskodawcy, przez pracowników realizatora programu,

Wypłata świadczeń następuje do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON 

przeznaczonych na realizację programu,

Wnioskodawcy,  któremu  w  wyniku  uchybienia  przy  weryfikacji  wniosków  odmówiono

przyznania świadczenia, przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem do jednostki

samorządu powiatowego o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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7. Jak zostać beneficjentem 1% podatku

Zgodnie z przepisami,  1% podatku można przekazywać na tak zwane Organizacje

Pożytku Publicznego (OPP). Należą do nich między innymi fundacje,  stowarzyszenia czy

związki  wyznaniowe.  Jednak  adresatem  wspomnianej  darowizny  mogą  być  również

konkretne osoby. Otóż w naszym kraju działa kilka fundacji, w których mogą rejestrować się

osoby  chore  lub  niepełnosprawne  w  celu  wyrobienia  sobie  tak  zwanego  Subkonta

Beneficjenta. Statutowym  działaniem  tych  fundacji  jest bezpośrednia  pomoc  osobom

niepełnosprawnym. To właśnie na tworzone subkonta spływać będzie kwota przeznaczana

podczas rozliczenia PIT-ów. Ponadto subkonta służą do wpłat dobrowolnych darowizn.

Aby otworzyć swoje subkonto należy zgłosić się do fundacji  osobiście,  napisać maila lub

wypełnić formularz na stronie fundacji. Dokonać tego może sama osoba niepełnosprawna lub

też rodzic/opiekun prawny wedle statusu osoby niepełnosprawnej. W odpowiedzi na kontakt

z  państwa  strony,  otrzymacie  informację  zwrotną,  gdzie  zawarta  będzie  instrukcja

postępowania, porozumienie oraz regulamin.

Kolejnym krokiem będzie dostarczenie niezbędnych dokumentów poświadczających prawo

do posiadania subkonta. Składają się na nie:

kopia dokumentacji medycznej np. wypis ze szpitala lub zaświadczenie lekarskiego, 

potwierdzającego schorzenie,

orzeczenie o niepełnosprawności

kopia dokumentu tożsamości.

Otwarcie  subkonta  potwierdzone  będzie  listownie  bądź  mailowo.  Wiadomość  zwrotna

zawierać  będzie  identyfikator  beneficjenta,  instrukcję  do przekazywania  1% podatku oraz

indywidualny numer konta do wpłat darowizn. Później,  co miesiąc na tego samego maila

wysyłany będzie wyciąg z operacji na subkoncie oraz inne ważne (bieżące) informacje.

Na co można przeznaczyć środki zgromadzone na subkoncie?

Ogólnie  mówiąc,  zebrane  pieniądze  mogą  być  przeznaczone  na  pokrycie  kosztów

rehabilitacji,  leczenia,  leków,  dojazdów,  wszelkich  dostosowań  czy  kosztów  codziennej

egzystencji  jak  zakup  ubrań  lub  żywności.  Wachlarz  możliwości,  które  mogą  być

sfinansowane ze środków zgromadzonych na subkoncie jest bardzo szeroki. Szczegółowy
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wykaz  otrzymacie  państwo  w  mailu  potwierdzającym  utworzenie  subkonta.  Warunkiem

wypłaty  środków  jest  przedstawienie  faktur/rachunków  za  dokonane  wydatki.  Pamiętać

należy,  że  kwota  na  anonimowym  rachunku  nie  może  przekroczyć  200  zł.  Dokumenty

rozliczeniowe  można  dostarczyć  osobiście/wysłać  pocztą  wraz  z  wnioskiem  o

dofinansowanie.  Od  momentu  otrzymania  poprawnego  wniosku  czas  oczekiwania  na

refundację waha się od 1 do 3 dni.

Fundacja zatrudnia pracowników oraz ponosi przeróżne koszty administracyjne. Mimo

to rejestracja oraz posiadanie subkonta jest darmowe. Fundacja pobiera jedynie prowizje od

środków, które wpływają na subkonto. Są to:

około 10% wartości środków wpłaconych poprzez instytucję 1% podatku;

około 3% od wartości darowizn.

W zamian otrzymuje się między innymi:

 Zaprojektowanie  i  wydrukowanie  ulotek  indywidualnych  dla  każdego  beneficjenta  z

informacją  o  nim i  jego  potrzebach  (co  roku otrzymacie  200 sztuk  nieodpłatnych  ulotek

przesłanych na adres beneficjenta). Możecie je rozdać znajomym lub rodzinie.

Pomoc w działaniach marketingowych.

Fachową obsługę subkonta oraz profesjonalny system rozliczeń wpłat.

Comiesięczny szczegółowy wyciąg z operacji na subkoncie, logowanie i dostęp do subkonta 

przez Internet.

Zakładkę o każdym beneficjencie na stronie fundacji wraz z opisem i galerią zdjęć.

Profesjonalny e-system generowania i wysyłania ulotek z dodatkową wtyczką społecznościową i

statystykami.

Zróżnicowane formy wpłat darowizn na subkonto: przelew, wpłata poprzez PayU, SMS 

charytatywny, „Charytatywni Allegro” oraz program lojalnościowy FaniMani itp.

Polecana fundacja pomagająca rodzinom osób niepełnosprawnych to Fundacja Avalon
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A jak założyć własną Organizację Pożytku Publicznego (OPP)?  

Najpierw  należy  uzyskać  wpis  swej  organizacji  do  KRS-  (skrót  KRS  oznacza  Krajowy

Rejestr Sądowy)  Wpis ten nadaje organizacji  osobowość prawną, a co za tym idzie - np.

możliwość  rozpoczęcia  działalności  gospodarczej  czy możliwość  przyjmowania  darowizn,

dotacji czy środków pochodzących z ofiarności społeczeństwa.

Czy posiadając tylko KRS, organizacja może przyjmować wpłaty z 1%?

Nie. Aby zbierać środki z 1%, dana organizacja musi starać się również o uzyskanie statusu

Organizacji Pożytku Publicznego. Potwierdzenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego

jest dopiero początkiem na drodze do uzyskania statusu OPP. Spis warunków, jakie należy

spełnić,  aby zostać OPP, określa  Ustawa z dnia 24 kwietnia  2003 o działalności  pożytku

publicznego i wolontariacie (w artykule 20).

Jednak warto podkreślić, że jest to droga dłuższa i bardziej skomplikowana, w dążeniu do

uzyskania statusu beneficjenta 1% i dużo szybciej jest stworzyć subkonto w istniejącej już

Organizacji Pożytku Publicznego.
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