
      Załącznik nr 6 

do Uchwały Nr 57/2015 

Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim 

z dnia 18 maja 2015 roku 

 

 

 

PROCEDURY DOFINANSOWANIA USŁUGI TŁUMACZA  

JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA – PRZEWODNIKA  

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
Podstawa prawna:  

1. ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych                        

z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 

2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie 

określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1190 z późn. zm.) 

 

I. Warunki uzyskania dofinansowania 

1. O dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego i tłumacza - przewodnika może ubiegać się 

osoba niepełnosprawna, tj. osoba posiadająca ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

(np. orzeczenie o grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy wydane przez ZUS oraz KRUS,                  

MON i MSWiA wystawione przed 01.01.1998 r.) lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane do                              

16 roku życia. 

2. W przypadku małoletnich osób niepełnosprawnych (tj. do 18 roku życia), wniosek składa                            

przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny, natomiast w przypadku osób ubezwłasnowolnionych 

częściowo lub całkowicie wniosek składa kurator bądź odpowiednio opiekun prawny osoby 

niepełnosprawnej. 

3. Wnioskodawca złoży w PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej wniosek wraz                          

z wymaganymi załącznikami, przy czym PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej będzie 

właściwy, jeśli wnioskodawca posiada na terenie powiatu opolskiego miejsce zamieszkania. 

Natomiast w przypadku osoby bezdomnej o właściwości PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą                        

w Poniatowej decyduje miejsce pobytu tej osoby na terenie powiatu opolskiego. 

4.  Dofinansowanie jest uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. 

5.  Wnioskodawca nie ma zaległości wobec Funduszu. 

6. Wnioskodawca w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku nie był stroną umowy o dofinansowanie        

ze środków funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie. 

7. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem dofinansowania              

i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 

8. Dofinansowanie może uzyskać jedynie osoba głuchoniema lub głuchoniewidoma, co musi być 

potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty określającym rodzaj schorzenia lub dysfunkcji oraz 

indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej (ze wskazaniem, że wnioskodawca wymaga pomocy 

tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika). 
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9. Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi przez tłumacza PJM, SJM i SKOGN                              

w organach administracji publicznej (przez organ administracji publicznej rozumie się ministrów, 

centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w nich lub we własnym imieniu 

inne terenowe organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej, organy jednostek samorządu 

terytorialnego) oraz w innych jednostkach, które na nocy przepisów  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. 

zm.) są zobowiązane do zapewnienia dostępu do ww. usług. 

II. Wymagane dokumenty 

1. W celu uzyskania dofinansowania do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – 

przewodnika dla osób niepełnosprawnych należy złożyć wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury oraz: 

1) kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego); 

2) zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające rodzaj schorzenia lub dysfunkcji oraz 

indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej (ze wskazaniem, że wnioskodawca wymaga pomocy 

tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika); 

3) w  przypadku tłumaczenia zajęć lekcyjnych – harmonogram planu zajęć; 

4) pełnomocnictwo w przypadku wnioskodawcy występującego przez pełnomocnika, ustanowionego 

na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, natomiast w przypadku osoby 

ubezwłasnowolnionej – wymagana jest kserokopia postanowienia sądu opiekuńczego o ustanowieniu 

opiekuna prawnego (kuratora dla ubezwłasnowolnionego częściowo); 

5) dokument potwierdzający wpis do rejestru tłumaczy PJM (Polski Język Migowy), SJM (System 

Językowo – Migowy), SKOGN (Sposoby Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych) – dotyczy 

wszystkich tłumaczy, którzy mają świadczyć usługi; 

6) aktualne zaświadczenie z uczelni/szkoły o pobieraniu nauki; 

7) pisemną zgodę władz szkoły/uczelni na udział tłumacza języka migowego na zajęciach; 

h) pisemną zgodę wskazanego tłumacza na tłumaczenie zajęć. 

III. Wysokość dofinansowania 

1. Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie 

może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia. 

IV. Zasady przyznawania dofinansowania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – 

przewodnika dla osób niepełnosprawnych 

1. O dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika może ubiegać 

się osoba niepełnosprawna, jeżeli usługa umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie 

niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, 

jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności – dotyczy osób 

głuchoniemych i głuchoniewidomych. 
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V. Tryb postępowania 

1.  Zasady ogólne  

1) Pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za realizację poszczególnych etapów procesu 

rozpatrywania i realizacji wniosku: 

a. są niezależni co do treści swoich opinii, zobowiązani są spełniać swoje funkcje zgodnie                          

z prawem i obowiązującymi zasadami, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie, 

b. zobowiązani są do wyłączenia się od rozpatrywania sprawy, która dotyczy ich osobiście, ich 

małżonków, wstępnych albo zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii albo 

stopniu, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także                        

w każdym innym przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do 

ich bezstronności, 

c. zobowiązani są do ochrony danych osobowych przekazanych przez wnioskodawców. 

2)  Dokumenty dostarczane do PCPR przez wnioskodawcę, muszą być rejestrowane w dzienniku 

korespondencyjnym. 

3)  Prawidłowo zaadresowana korespondencja do wnioskodawcy, która pomimo dwukrotnego 

awizowania nie zostanie odebrana, uznawana jest za doręczoną. 

4) Podstawą rozpatrzenia wniosku osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie usługi tłumacza języka 

migowego lub tłumacza-przewodnika jest wniosek o dofinansowanie wraz wymaganymi 

załącznikami. 

5)  Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej dofinansowania są 

informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków wnioskodawców 

zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych – w tym przypadku podstawą podjęcia decyzji                   

w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku. 

6)  Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do PCPR informacje o wszelkich 

zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku oraz mających wpływ na realizację umowy          

np. o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania. 

7)  Wnioskodawca jest zobowiązany do: 

 a. wykorzystania dofinansowania ze środków PFRON zgodnie z przeznaczeniem, 

 b. przekazywania na każde wezwanie PCPR informacji dotyczących efektów udzielonego wsparcia, 

 c. umożliwienia pracownikom PCPR przeprowadzenia kontroli. 

2. Tryb rozpatrywania wniosku  

1)   Rejestracja wniosku przez pracownika PCPR w dzienniku korespondencyjnym. 

2)   Rejestracja wniosku przez pracownika merytorycznego PCPR. 

3)   Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie nie dłużej niż w terminie 7 dni  od dnia złożenia 

kompletnego wniosku 

4)   Ocena formalna wniosku: 
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a) Pracownik merytoryczny sprawdza: 

 czy wniosek został złożony we właściwej instytucji, 

 czy wniosek został sporządzony na obowiązującym formularzu, 

 czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, 

 czy wniosek jest kompletny, 

 czy wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagane załączniki, 

i niezwłocznie informuje wnioskodawcę na piśmie o występujących we wniosku uchybieniach, 

b)  W przypadku wystąpienia uchybień we wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest je usunąć                      

w terminie do wskazanym w piśmie PCPR. Nieusunięcie w wyznaczonym terminie powoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.  

c)  W przypadku gdy pracownik merytoryczny poweźmie wątpliwość co do danych we wniosku                      

o dofinansowanie, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym, które mają  wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa 

wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień  w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.  

5)   Ocena merytoryczna wniosku: 

a. wnioski kompletne, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zostają przekazane do oceny 

merytorycznej przez komisję do spraw. rozpatrywania wniosków powołaną zarządzeniem 

Dyrektora PCPR, 

b. komisja na etapie oceny merytorycznej analizuje wnioski pod względem  zgodności                                

z kryteriami uprawniającymi do dofinansowania, 

c. komisja z każdego posiedzenia sporządza protokół. 

6)   Pracownik merytoryczny informuję na piśmie wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do 

reprezentowania osoby niepełnosprawnej o wyniku rozpatrzenia wniosku.  

7) W przypadku wniosków rozpatrzonych pozytywnie zostaje wyznaczony termin na podpisanie 

umowy dofinansowania przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania osoby 

niepełnosprawnej. 

8)   Pracownik merytoryczny na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę faktur                                    

i rachunków, dokonuje rozliczenia zadania. 

9)   Pracownik merytoryczny przedkłada dyspozycję przelewu do wydziału finansowo-księgowego 

celem wypłaty dofinansowania, natomiast zrealizowane faktury VAT bądź inne dowody księgowe 

zostają zwrócone wnioskodawcy po opieczętowaniu pieczątką „opłacono ze środków PFRON                     

w kwocie dofinansowania … zł” z podaniem kwoty przyznanego dofinansowania oraz informuje 

wnioskodawcę o sposobie rozliczenia. 

VI. Informacje dodatkowe 

1. Druki wniosków o dofinansowanie można pobrać w siedzibie PCPR, jak również ze strony 

internetowej www.pcpropolelub.eurzad.eu.  

2. Wnioski należy składać w godzinach urzędowania PCPR w każdym czasie. 

http://www.pcpropolelub.eurzad.eu/
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3. Wnioski są rozpatrywane wg kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków finansowych 

PFRON. 

4. Wnioski są rozpatrywane po otrzymaniu limitu środków finansowych PFRON na dany rok oraz                 

po dokonaniu ich podziału na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej przez Radę 

Powiatu. 

5. Wnioski niezrealizowane z powodu braku środków finansowych Funduszu nie przechodzą do 

realizacji na rok następny.  

 

 


