
 

Usługi tłumacza j ęzyka migowego lub tłumacza – przewodnika 
 
 
Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne stosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. 
 
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Dziale do Spraw Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Aleja Józefa Piłsudskiego 2, parter, pokój numer 032. 
 
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarza specjalisty zgodnie z wymaganym załącznikiem oraz kopię 
orzeczenia o niepełnosprawności. 
 
Każdy wniosek jest rozpatrywany w sposób indywidualny. Dofinansowanie osoba niepełnosprawna może otrzymać, 
jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. 
 
Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku zawiera się umowę okreslającą m.in. kwotę dofinansowania (ilość 
godzin), termin i miejsce realizacji usługi. 
 
Tłumacza wskazuje osoba niepełnosprawna. 
 
Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie może być wyższa               
niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia. 
 
Wypłata dofinansowania następuje na podstawie oryginału faktury/rachunku wystawionej przez tłumacza języka 
migowego, zgodnie z zawartą wcześniej umową. 
 
Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie                      
ma zaległości wobec Funduszu lub był – w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku – stroną umowy zawartej                  
z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie. 
 
Przeciętne wynagrodzenie oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim 
kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego                        
w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 
2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 
r. poz. 887, z późn. zm.). 
 
 
 
Podstawa prawna 
 

–  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osob 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.). 

–  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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 926). 

 
 
 
 
 
 
 


