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§ Podstawa prawna 

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

 

        Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – 
przewodnika                       

         
 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.                  
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane                  
ze środków PFRON  

 

Rehabilitacja społeczna 
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1. Warunki uzyskania dofinansowania  : 
 

 posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub wypisu z treści orzeczenia 
 uzasadnienie potrzeby usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika wynikające z niepełnosprawności 
 wnioskodawca nie ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i nie był ciągu trzech lat 

przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jego 
stronie 

 dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych                      
i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu 

 wnioskowane zadanie mieści się w Miejskim Planie finansowym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON w danym roku 

 

 

2. Wysokość dofinansowania :                      
 

 
 środki PFRON – do 2 % kosztów przeciętnego wynagrodzenia za godzinę świadczenia usługi, tj. do 134,67 zł    

 
*przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2022 r. – 6.733,49 zł 
 

 

3. Wymagane dokumenty : 
 

 pisemny wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika  składa się 
odpowiednio wcześniej przed wykonaniem usługi - druk do pobrania 

 druk zaświadczenia lekarskiego w celu dofinansowania tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika  - druk do 
pobrania 

 kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub wypis z treści orzeczenia (oryginał do wglądu) 
 dowód osobisty (do wglądu) 
 dokument  potwierdzający wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM)        

i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) osoby świadczącej usługę 
 
 

 

4. Sposób załatwienia i realizacja zawartej umowy: 
 

http://mops.suwalki.pl/strona/pdf/sprzetn_wniosek.pdf
http://mops.suwalki.pl/strona/pdf/sprzetn_lekarz.pdf
http://mops.suwalki.pl/strona/pdf/sprzetn_lekarz.pdf
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 Termin 
 pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku  do 7 dni  

 umowa cywilno-prawna z wnioskodawcą o dofinansowanie usługi tłumacza języka 
migowego lub tłumacza przewodnika 

do 7 dni  

  przedstawienie przez wnioskodawcę faktury/rachunku za wykonaną usługę wg terminów umownych 

 wypłacenie dofinansowania na bieżąco 

 
Miejsce i termin składania wniosków 

 Wniosek o dofinansowanie składa się w : 

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 
16 -400 Suwałki, 

  ul. Filipowska 20 
  
w każdym czasie nie później niż do 30 listopada danego roku  

 
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych można również złożyć elektronicznie w Systemie 
SOW (logowanie do Systemu: https://sow.pfron.org.pl). 

 

https://sow.pfron.org.pl/

