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Powiat poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  realizuje zadania na rzecz 

wspierania osób niepełnosprawnych w formach rehabilitacji społecznej i zawodowej, 

wykonując zadania ustawowe określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.  

Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 ze zm.) oraz zadania określone w Powiatowym 

programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 

społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób 

niepełnosprawnych ( lata 2003-2012), przyjętym przez Radę Powiatu Grudziądzkiego 

uchwałą nr VIII/26/2003 z dn. 10.09.2003 r. 

 

 

I. Rehabilitacja zawodowa – zadania Powiatu finansowane ze środków 

PFRON: 

 

1) zwrot pracodawcy, który zatrudni przez okres, co najmniej 36 miesięcy osoby 

niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, 

skierowane do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy albo pozostające w zatrudnieniu u 

danego pracodawcy, jeŜeli niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia u 

danego pracodawcy: 

- kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

- kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej 

wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy, 

- kosztów zakupu i autoryzacji oprogramowania na uŜytek pracowników 

niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych 

do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, 

- kosztów rozpoznania przez słuŜby medycyny pracy, potrzeb osoby 

niepełnosprawnej, o których mowa w pkt. powyŜszym. 

Zwrot kosztów nie moŜe przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia za kaŜde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej. 

Zwrotu kosztów dokonuje Starosta na warunkach i w wysokości określonych umową 

zawartą z pracodawcą, z tym, Ŝe: 
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- zwrotowi nie podlegają przedmiotowe koszty poniesione przez pracodawcę przed 

dniem podpisania umowy, 

- kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych nie moŜe przekraczać 15 % kosztów związanych z 

przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii PIP o przystosowanym 

stanowisku pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Uwaga: zadanie określone w pkt 1 realizowane przez PUP w Grudziądzu 

2) zwrot pracodawcy , który przez okres co najmniej  36 miesięcy zatrudni osobę 

niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo 

poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu, kosztów wyposaŜenia stanowiska 

pracy do wysokości piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 

Zwrotu kosztów dokonuje Starosta na warunkach i w wysokości określonych umową 

zawartą z pracodawcą, z tym, Ŝe: 

- zwrotowi nie podlegają przedmiotowe koszty poniesione przez pracodawcę przed 

dniem podpisania umowy 

Uwaga: zadanie określone w pkt 2realizowane przez PUP w Grudziądzu 

 

3) udzielanie osobom niepełnosprawnym jednorazowo środków  na rozpoczęcie 

działalności gospodarcze, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, do 

wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeŜeli nie otrzymały 

środków publicznych na ten cel. 

Uwaga: zadanie określone w pkt 3 realizowane przez PUP w Grudziądzu 

 

4) udzielanie osobom niepełnosprawnym, prowadzącym  działalność gospodarczą 

albo własne lub dzierŜawione gospodarstwo rolne, dofinansowań do wysokości 50 % 

oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, 

jeŜeli: 

- nie korzystają z poŜyczki udzielonej  z PFRON  na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej albo rolniczej lub z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej  
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- poŜyczka, o której mowa powyŜej została spłacona albo w całości umorzona 

 

5) finansowanie szkoleń osób niepełnosprawnych 

Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy inicjuje i organizuje szkolenia dla 

bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych 

poszukujących pracy i niepozostających z zatrudnieniu, a zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, 

podwyŜszenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności 

zawodowej, a w szczególności w razie: 

- braku kwalifikacji zawodowych 

- konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego 

zatrudnienia 

- utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie. 

Szkoleniem mogą być objęte równieŜ osoby niepełnosprawne będące w okresie 

wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników. 

Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy kieruje osobę niepełnosprawną na szkolenie: 

- z własnej inicjatywy lub na podstawie orzeczenia właściwego organu 

- wskazane przez tę osobę, jeŜeli zostanie uprawdopodobnione, Ŝe szkolenie to 

zapewni uzyskanie pracy; koszt szkolenia nie moŜe przekroczyć dziesięciokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia. 

 

Szkolenie osób niepełnosprawnych moŜe być organizowane takŜe przez pracodawcę 

 

Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób 

niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków PFRON do wysokości 80 %, 

nie więcej jednak niŜ do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na 

jedną osobę. Zwrotu kosztów dokonuje Starosta na warunkach i w wysokości 

określonych w umowie zawartej z pracodawcą. Zwrotowi nie podlegają koszty 

poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy. 

 

6. zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających   

pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy  w zakresie czynności ułatwiających  
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komunikowanie się  z otoczeniem, a takŜe czynności niemoŜliwych lub trudnych  do 

samodzielnego wykonania przez pracownika  niepełnosprawnego na stanowisku 

pracy 

wysokość  zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniŜszego wynagrodzenia i ilorazu liczby 

godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc  pracownikowi 

niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego 

w miesiącu z tym ,Ŝe liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc  

pracownikowi niepełnosprawnemu nie moŜe przekraczać liczby godzin 

odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika   w miesiącu 

zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach  i w wysokości określonych umową 

zawartą z pracodawcą; zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę  

przed dniem podpisania umowy 

Uwaga: zadanie określone w pkt 6 realizowane jest  przez PUP w 

Grudziądzu 

 7) osoba niepełnosprawna zarejestrowana w PUP jako bezrobotna albo poszukująca 

pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów 

rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

Uwaga: zadanie określone w pkt 7 realizowane jest  przez PUP w 

Grudziądzu 

 

II. Rehabilitacja społeczna – zadania Powiatu finansowane ze środków 

PFRON: 

 

1) udzielanie dofinansowań do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych 

 

o dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych 

mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, jeŜeli: 

- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 

lat przed dniem złoŜenia wniosku 
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- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych 

warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania 

- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na 

sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków 

PFRON 

 

Termin składania wniosków – do dnia 30 listopada roku poprzedzającego 

realizację zadań. 

 

2) udzielanie dofinansowań do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na 

podstawie odrębnych przepisów 

 

o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą 

ubiegać się: 

- osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 

jeŜeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach 

rodzinnych, pomniejszony o obciąŜenie zaliczką na podatek dochodowy do osób 

fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego 

określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów 

świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na 

rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym 

składany jest wniosek nie przekracza kwoty: 

● 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 

poprzednim kwartale na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym 

● 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej 

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeŜeli prowadzą działalność 

związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed 

dniem złoŜenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub 
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pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 

nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON 

 

o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów ( tj. 

nabywane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego ) mogą ubiegać się osoby 

niepełnosprawne, jeŜeli dochód tych osób nie przekracza kwot, o których mowa 

powyŜej. 

 

3) udzielanie dofinansowań do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 

się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

 

O dofinansowanie ze środków PFRON zadań określonych w pkt. 3, jeŜeli ich realizacja 

umoŜliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie 

podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać 

się: 

a) na likwidację barier architektonicznych- osoby niepełnosprawne, które mają 

trudności w poruszaniu się, jeŜeli są właścicielami nieruchomości lub uŜytkownikami 

wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku 

mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, 

b) na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych- osoby niepełnosprawne, 

jeŜeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, 

 

Osoba niepełnosprawna moŜe złoŜyć dofinansowanie do zaopatrzenia w 

sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz 

likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 

w kaŜdym czasie ( rozpatrzenie wniosków następuje z uwzględnieniem 

środków PFRON pozostających w dyspozycji Powiatu w danym roku 

kalendarzowym )  
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KaŜdy wniosek rozpatrywany jest z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji 

zdrowotnej, zawodowej i osobistej wnioskodawcy - przyznanie dofinansowania ma 

charakter fakultatywny. 

4). Udzielanie dofinansowania do uczestnictwa  w turnusie rehabilitacyjnym 

      Osoba niepełnosprawna moŜe ubiegać się  o dofinansowanie do uczestnictwa w 

turnusie rehabilitacyjnym jeŜeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o 

świadczeniach rodzinnych, pomniejszony o obciąŜenie zaliczką na podatek 

dochodowy do osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, 

rentowego i chorobowego określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń 

społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we 

wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę 

osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok 

podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek nie przekracza kwoty: 

● 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 

poprzednim kwartale na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym 

● 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej 

W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa powyŜej, kwotę 

dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą   dochód ten został  przekroczony. 

Kwota dofinansowania zostaje przekazana na rachunek  bankowy organizatora 

turnusu. 

Osoba niepełnosprawna jest kierowana na turnus przez lekarza, pod opieką którego 

pozostaje. 

Czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni. 

Turnusy mogą być organizowane: 

1) przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby [prawne i inne 

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które prowadzą co 

najmniej przez 2 lata działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i uzyskały wpis do 

rejestru organizatorów prowadzonego przez wojewodę 

2)wyłącznie w ośrodkach, które  uzyskały wpis do rejestru ośrodków prowadzonego 

przez wojewodę. 

Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym 

odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności 
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uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego 

programu turnusu. 

 

Druki wszystkich wniosków dostępne są w siedzibie PCPR – Grudziądzu ul. 

Małomłyńska 1, pokój nr 19 oraz na stronie internetowej 

www.bip.powiatgrudziadzki.pl   ( w zakładce jednostki organizacyjne Powiatu – 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ) 

Rada Powiatu w kaŜdym roku określa rodzaje zadań, na które przeznaczane są  

środki PFRON. W przypadku ograniczonych środków do realizacji przyjmuje się tylko 

niektóre z zadań.   

III. Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu orzeka o 

niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu 

grudziądzkiego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem- Grudziądz 

i Powiatem Grudziądzkim w dniu 29 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych 

warunków działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu 

Niepełnosprawności. 

Wnioski składa się w Urzędzie Miejskim w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. 

Ratuszowej 1. 

Druki wniosków do pobrania na stronie www.bip.grudziadz.pl 

 

IV. Warsztaty Terapii Zajęciowej: 

 

Na terenie powiatu grudziądzkiego działają 2 warsztaty terapii zajęciowej: 

WTZ w Łasinie i WTZ w Grucie. 

 

WTZ w Łasinie powstał w 1994 r. i prowadzony jest przez Fundację „ Ochrona 

Zdrowia i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych” w Łasinie, mieści się przy ul. 

Wyszyńskiego 1. 

WTZ w Łasinie liczy 49 uczestników; zajęcia prowadzone są w następujących 

pracowniach: 
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- artystyczna 

- gastronomiczna 

- gospodarcza 

- tkacko - dziewiarska 

- krawiecka 

- majsterkowiczów 

- modelarska 

- odlewu gipsowego 

- plastyczna 

- rzeźbiarska 

WTZ w Łasinie – telefon/fax:056/466-41-73 

 

WTZ w Grucie powstał w 2003 r. i prowadzony jest przez Stowarzyszenie „ Uśmiech” 

w Grucie, mieści się w Grucie. 

WTZ w Grucie liczy 20 uczestników; zajęcia prowadzone są w następujących 

pracowniach: 

- gospodarstwa domowego 

- ogrodniczo - gospodarczej 

- plastycznej 

- rękodzieła artystycznego 

WTZ w Grucie – telefon/fax:  056/ 468- 63 - 14 

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą 

osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy moŜliwość rehabilitacji 

społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności 

niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

Uczestnik wtz powinien posiadać odpowiedni wpis w orzeczeniu ( wskazanie do 

uczestnictwa wtz ) o stopniu niepełnosprawności.  
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