
 

 

Procedury udzielania dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i   turystyki osób 

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych obowiązujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   

w Hrubieszowie. 

 

Proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz włączenie ich do życia społecznego odbywa 

się m.in. poprzez organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Działania te zwiększają 

aktywność osób niepełnosprawnych i przyspieszają proces ich integracji społecznej. 

 

Definicje. 

 

 Sport to świadoma i dobrowolna działalność człowieka podejmowana w celu zaspokojenia 

potrzeb: zabawy, współzawodnictwa oraz doskonalenia własnych cech fizycznych  

i umysłowych. Wyraża się przez ćwiczenia i gry uprawiane według określonych zasad. 

Sportem określa się nie tylko uprawianie określonej działalności w sposób systematyczny lecz 

także sporadyczny. Pojęcie to obejmuje wszelkie formy udziału walkach i grach.   

 

 Działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, a także 

na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw 

kulturalnych oraz opieki nad zabytkami. Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej 

są: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, 

ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach 

kultury. Działalność ta może być również prowadzona w formie klubów, świetlic, domów 

kultury i bibliotek. W zakres tego pojęcia wchodzą: widowiska, akcje oświatowe, 

rozrywkowe oraz imprezy artystyczne. 

 

 Rekreacja to aktywny wypoczynek – forma aktywności umysłowej lub fizycznej 

podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. Stosowana 

jest w celu odpoczynku i rozrywki. Przyczynia się do rozwoju zainteresowań i osobowości, 

podwyższenia aktywności fizycznej, rozładowania napięcia nerwowego oraz zapobiega 

chorobom cywilizacyjnym.  

 

 Turystyka to dobrowolna zmiana miejsca pobytu, środowiska obejmująca całokształt 

stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym. Przez organizację turystyki należy 

rozumieć zorganizowane, zbiorowe wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, wędrówki  

po obcym terenie, mające cele krajoznawcze lub będące formą aktywnego lub pasywnego 

wypoczynku. 

 

I.   Przedmiot i wysokość dofinansowania. 

 

1. Szczegółowe warunki przyznawania dofinansowania określa: 

a) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. 

zm.), 

 

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.  

w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane 



 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1190 z późn. zm.). 

 

 

2. Dofinansowanie może obejmować koszty organizacji imprez: sportowych, kulturalnych, 

rekreacyjnych i turystycznych. 

 

3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych na zakupy inwestycyjne,    

np. budowę obiektu, zakup wyposażenia), a jedynie koszty samej organizacji przedsięwzięć 

określonych w ust. 1.  

 

II. Zasady składania, rozpatrywania wniosków i udzielania dofinansowania. 

 

4. Wzór wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów stanowi Załącznik               

Nr 1 do niniejszych „Procedur”. 

 

5. Do wniosku należy dołączyć: 

1) kopię dokumentu poświadczającego prawną formę istnienia podmiotu (status prawny  

i podstawę działania) 

2) udokumentowane zapewnienie warunków technicznych, odpowiednich dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych i lokalowych do realizacji zadania – ocena stanu technicznego obiektu, 

w którym ma być realizowane zadanie, 

3) potwierdzenie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł                  

na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków 

PFRON, 

4) kosztorys przewidywanych kosztów realizacji zadania; załącznik Nr 2 do wniosku, 

5) inne dokumenty mogące świadczyć na korzyść wnioskodawcy, 

6) w uzasadnionych przypadkach w celu rozpoznania sprawy PCPR może żądać 

dodatkowych dokumentów (zaświadczeń), które nie są wyszczególnione w niniejszych 

procedurach.  

 

6. Wnioski rozpatrywane są wg kolejności wpływu, po uzyskaniu środków finansowych  

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

7. W przypadku niedoboru środków finansowych, nie ma zastosowania zasada o której mowa 

w ust. 6; dofinansowanie przyznaje się biorąc pod uwagę: 

- ilość wniosków złożonych przez daną organizację, 

- ilość osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem, 

- efekty integracji osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi. 

 

8. Jeżeli do rozpatrzenia wniosku potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia, PCPR ma prawo       

do uzyskania stosownych informacji od wnioskodawcy. 

 

9.  Wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie w przypadku, gdy: 

- program merytoryczny nie jest zgodny zakresem dofinansowania określonym 

w niniejszych procedurach, 

- wyczerpany został limit środków przeznaczonych na dofinansowanie sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

- wnioskodawca ma zaległości wobec Funduszu, 



 

- wnioskodawca był stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn 

leżących po jego stronie, 

- dane zawarte we wnioskach lub załącznikach są niezgodne z prawdą. 

 

10. PCPR nie refunduje kosztów związanych z przygotowaniem wniosku. 

 

11. W przypadku odmowy przyznania środków wnioskodawca otrzymuje pisemną informację 

wraz z uzasadnieniem.  

 

12. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania środków z PFRON nie jest decyzją 

administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie 

przysługuje od niej odwołanie.  

 

 

III. Zasady rozliczania i przekazywania przyznanego dofinansowania. 

 

13. Wnioskodawca zobowiązany jest do: 

1) przedłożenia w PCPR oryginałów faktur lub rachunków, wystawionych na wnioskodawcę 

w terminie 14 dni od daty ich wystawienia, 

2) przedstawienia w PCPR dowodów wydatkowania środków własnych i/lub z innych źródeł 

na ich realizację. 

3) przedłożenia rozliczenia finansowego zadania, które powinno zawierać zestawienie 

dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków Funduszu w odniesieniu              

do pozycji kosztorysu, a także zestawienie obejmujące: 

a) nazwę zadania, 

b) całkowity koszt realizacji zadania, 

c) wielkość środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł, 

d) wielkość środków dofinansowania ze środków PFRON; 

4) sprawozdania merytorycznego, które powinno zawierać: 

a) opis przebiegu realizacji zadania i stopień jego realizacji, 

b) określenie terminu realizacji zadania, 

c) opis działań, których nie zrealizowano, a które zawarto we wniosku (uzasadnienie dlaczego 

nie zostały zrealizowane), 

d) efekty realizacji zadania, 

e) listę osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania określającą: imię  

i nazwisko osoby, adres zamieszkania, wiek, orzeczenie o niepełnosprawności. 

 

14. Przekazanie środków finansowych następuje niezwłocznie po zaakceptowaniu 

wymaganego kompletu dokumentów, o którym mowa w ust. 13, na wskazane przez 

wnioskodawcę konto bankowe. 

 

15. W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych, a także podatku             

od towarów i usług, w przypadku wnioskodawców będących płatnikami VAT, którzy 

posiadają uprawnienia do odliczenia tego podatku. 

 

16. Dokumenty składające się na końcowe rozliczenie dofinansowania powinny być 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. 

 

17.  O uznaniu rozliczenia PCPR informuje na piśmie wnioskodawcę. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


