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Załącznik Nr  7 
do Zarządzenia nr  27 /2020 
Starosty Kraśnickiego 
z dnia  30.04. 2020r. 

 

 

Zasady udzielania dofinansowania usług tłumacza języka migowego  
lub tłumacza - przewodnika ze środków  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 
 

 
I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy: 

 
1. O dofinansowanie ze środków Funduszu na dofinansowanie usług tłumacza języka 

migowego lub tłumacza - przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne: 
a) posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne, 
b) jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,  

a realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej 
wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów  
z otoczeniem. 

2. Dofinansowanie nie przysługuje: 
a) jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu              

lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy                    
o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących                     
po stronie tego podmiotu, 

b) gdy wniosek jest niekompletny, z zastrzeżeniem rozdz. III, ust. 2 
c) jeżeli dane zawarte we wniosku lub w załącznikach są niezgodne z prawdą. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 
a) kopię orzeczenia, lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa                                  

w art. 1, art. 5 pkt. 1a lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa                         
w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do 
pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. (jeśli 
orzeczenie to nie utraciło swojej ważności), 

b) aktualne zaświadczenie lekarskie - ważne 1 m-c od daty wystawienia - 
potwierdzające rodzaj niepełnosprawności i aktualny stan zdrowia 
Wnioskodawcy, 

c) pełnomocnictwo lub postanowienie sądu (w przypadku ustanowienia 
pełnomocnika lub opiekuna prawnego), 

d) dokument potwierdzający wpis do rejestru tłumaczy PJM (Polski Język Migowy), 
SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (Sposoby Komunikowania się Osób 
Głuchoniewidomych), dotyczy tłumaczy, którzy maja świadczyć usługę.  
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II.  Wysokość dofinansowania.  
 
1. Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika 

nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.   
2. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca 

pokrywa ze środków własnych. 
3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy.  

 
 
III. Zasady rozpatrywania i realizacji wniosków o udzielenie dofinansowania. 
 

1. Wnioski przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.  
2. PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył 

wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte                  
w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie 
wniosku bez rozpatrzenia. 

3. W przypadku gdy PCPR poweźmie wątpliwość odnośnie do podanych we wniosku                        
o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób 
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie 
dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie,                           
nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie                       
lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. 

4. Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków finansowych. 
5. Rozpatrzenie wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od daty 

złożenia kompletnego wniosku.  
6. Wnioskodawca o sposobie rozpatrzenia wniosku informowany jest w terminie 10 dni od 

dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.  
7. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa, wszelkie koszty 

poniesione przed zawarciem umowy nie podlegają refundacji. 
8. Środki finansowe Funduszu przekazywane są zgodnie z warunkami określonymi  

w umowie. 
9. Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności  

z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem oraz podpisaną umową. 
10. Wnioski niezrealizowane z braku środków finansowych nie przechodzą do realizacji                

na rok następny.  
11. Jeśli Wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.  


