
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania powiatu  

z zakresu rehabilitacji 

społecznej skierowane  

do osób niepełnosprawnych, 

finansowane ze środków PFRON 

 
 
 

 
 

 
 

MYSŁOWICE 
2020 

 
 

Szczegółowych informacji  

na temat realizowanych zadań 

można uzyskać w: 
 

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych  

ul. Brzezińska 21(pok. nr 1) 

41-400 Mysłowice 
 

tel / fax  (32) 223 – 85 – 84 

son@mops-myslowice.pl 
 

 
 

Godziny przyjęć:    

PONIEDZIAŁEK w godz. 900 – 1630 

WTOREK - PIĄTEK w godz. 900 – 1330 

 
Aktualne druki wniosków, obowiązujące 

zasady przyznawania dofinansowania, 

kryteria oraz limity dostępne są na stronach:  
 

www.mops-myslowice.pl 

w zakładkach:  

 Organizacja ośrodka – Sekcja ds. Osób 

Niepełnosprawnych; 

 Dla klientów – wnioski do pobrania 
 

www.mops.myslowice.bip.info.pl 

w zakładce: Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych 

 Druki wniosków do pobrania 

 Realizowane zadania 

 

ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY 

 

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie 

do potrzeb wynikających z niepełnosprawności w przypadku gdy zachodzi 

potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy 

użyciu tego sprzętu.  
 

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie 

więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia. 
 

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania 

poniesionych przed przyznaniem środków finansowych 

i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 
 

Kryterium dochodowe wynosi : 

50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego 

we wspólnym gospodarstwie domowym, 

65%   przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.  

 

PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY: 

USŁUGI OPIEKUŃCZE, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ itp. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice 

(32) 222 – 28 – 12, 222 – 15 – 44 

 e-mail: mops@myslowice.pl 

  www.mops-myslowice.pl 

ZASIŁEK lub ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY 

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA itp. 

Dział Świadczeń Rodzinnych 

ul. Powstańców 9, 41-400 Mysłowice 

 (32) 317 – 42 – 50 

ORZECZENIA, LEGITYMACJE, KARTY PARKINGOWE 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Brzezińska 21, 41-404 Mysłowice (pokój nr 03) 

(32) 223 - 85 - 85  e-mail: mzon@mops-myslowice.pl 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych   

ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice (pokój nr 222) 

(22) 317 – 11 – 40  

 e-mail: um_niepelnosprawni@myslowice.pl 

 e-mail: m.ostrowska@um.myslowice.pl 

przyjmuje mieszkańców w: 

 każdy poniedziałek w godzinach: 14:00 - 17:00 

w Urzędzie Miasta (pok. 222),  

 każda środa w godzinach: 11:00 - 15:30  

w Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym  

ul. Laryska 7 (pok. DB1). 
 

http://www.mops-myslowice.pl/
http://www.mops.myslowice.bip.info.pl/
mailto:mops@myslowice.pl
mailto:mzon@mops-myslowice.pl
mailto:um_niepelnosprawni@myslowice.pl


 
 

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE  

I ŚRODKI POMOCNICZE 

 

O dofinansowanie lub refundację ze środków Funduszu zaopatrzenia 

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się 

osoby niepełnosprawne, które uzyskały dofinansowanie z Narodowego 

Funduszu Zdrowia (przyznane na podstawie odrębnych przepisów). 
 

 

Aby uzyskać dofinansowanie/refundację ze środków PFRON należy: 
 

uzyskać  od lekarza specjalisty zlecenie na zaopatrzenie 

w wyroby medyczne 

 

wysłać / zawieźć zlecenie do Narodowego Funduszu Zdrowia 

(NFZ) 

 

po otrzymaniu z NFZ dofinansowania, dokonać wyceny lub 

zakupu przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego  

(ważnym jest aby dokonać tego u świadczeniodawcy 

(producenta lub sklepu), który posiada podpisaną umowę 

z NFZ) 

 

po otrzymaniu oferty cenowej / faktury, na której musi być 

uwzględniony całkowity koszt zakupu, wysokość przyznanego 

dofinansowania z NFZ oraz wysokość udziału własnego, 

można ubiegać się o dofinansowanie 
 

Wysokość dofinansowania wynosi: 

do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny NFZ, 

jeżeli taki udział jest wymagany, 

do 150% sumy kwoty w/w limitu wyznaczonego przez NFZ oraz 

wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej 

w zakupie tych przedmiotów i środków,  jeżeli cena zakupu 

jest wyższa niż ustalony limit. 
 

Kryterium dochodowe wynosi: 

50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego 

we wspólnym gospodarstwie domowym, 

65%   przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.  
 

Narodowy Fundusz Zdrowia 

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice 

(32) 800 190 590  

 www.nfz.gov.pl 

Punkty Obsługi Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

realizujące zadania z zakresu  zaopatrzenia w środki pomocnicze 

oraz przedmioty ortopedyczne : 

Sosnowiec ul. Modrzejowska 32a 

Tychy ul. Grota-Roweckiego 42 

Czynne w dni robocze od pn. do pt. od 8:00 do 16:00  

Infolinia 800 190 590 

 

 

 

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, 

W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH 

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia 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 w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub 

utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się 

i/lub przekazywanie informacji. 

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub 

niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, 

przedmiotów lub urządzeń.  
 

O dofinansowanie ze środków Funduszu w/w zadań, jeżeli ich realizacja 

umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej 

wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów 

z otoczeniem, mogą ubiegać się: 

 na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które 

mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub 

użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę 

właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, 

 na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby 

niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi 

z niepełnosprawności. 
 

Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95% kosztów 

przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia. 
 

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania 

poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem 

umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 
 

Dofinansowanie likwidacji barier nie przysługuje: 

✓ Osobom, które mają zaległości wobec PFRON i były (w ciągu trzech 

ostatnich lat przed złożeniem wniosku), stroną umowy o dofinansowanie 

rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie. 

✓ W zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych - 

osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem 

wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków 

Funduszu. 

USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO  

LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA 
 

O dofinansowanie ze środków Funduszu w/w  zadania, jeżeli jego  realizacja 

umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej 

wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów 

z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to 

uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. 
 

Wysokość dofinansowania usługi nie może być wyższa niż 2%  

przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia. 
 

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania 

poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem 

umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 

 

TURNUSY REHABILITACYJNE 

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej 

rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest 

ogólna poprawa psychofizycznej sprawność oraz rozwijanie 

umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez 

nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie 

zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych 

programem turnusu. 
 

 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod 

warunkiem, że: 
 

 weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym 

do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę*, 

 wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru 

organizatorów turnusów*, 

 będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, 

który wybrała. 
 

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej 

w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna 

na turnusie rehabilitacyjnym, pod warunkiem że wniosek lekarza zawiera 

wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna. 
 

Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie 

rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało 

przyznane. 

Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo 

w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym w części lub całości 

na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych lub systemu ubezpieczeń 

społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
 

Dofinansowanie nalicza się procentowo od przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia 

następnego miesiąca po ogłoszeniu, w wysokości: 

30% - dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,  I gr., 

27% - dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, II gr., 

25% - dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, III gr., 

30% - dla dziecka niepełnosprawnego (do 16 roku życia) z orzeczeniem o  

niepełnosprawności, a także dla uczących się i nie pracujących osób 

niepełnosprawnych w wieku 16-24 lata, 

20% - dla niezbędnego opiekuna osoby niepełnosprawnej, 

20% - dla uczestnika zatrudnionego w zakładzie pracy chronionej. 
 

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. 
 

Kryterium dochodowe wynosi: 

50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego 

we wspólnym gospodarstwie domowym, 

65%  przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.  
 

* rejestry dostępne są na stronie: empatia.mpips.gov.pl 
 

 


