
DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA 

PRZEWODNIKA 

 

 
I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy. 

1. O dofinansowanie może starać się osoba niepełnosprawna stosownie do potrzeb wynikających 

z niepełnosprawności. 

2. Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli  osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec 

Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku (przyjmuje się rok kalendarzowy), stroną 

umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby. 

3. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dofinansowane ze środków PFRON może 

wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym w rejestrze Wojewody Śląskiego. 

4. Do wniosku należy dołączyć: 

➢ kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu), 

➢ aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę, czytelnie w języku polskim 
zawierające informacje o rodzaju posiadanych schorzeń (zgodnie z załącznikiem do wniosku), 

➢ oryginał aktualnego zaświadczenia ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki, w przypadku osoby 

niepełnosprawnej uczącej się i niepracującej w wieku 16-24 lat, 

➢ kopię pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego 

(oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub 

opiekuna prawnego, 
➢ 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 usługę). 

➢ Ofertę cenową z wyodrębnioną kwotą za godzinę usług tłumacza języka migowego lub tłumacza 

— przewodnika 
 

II. Wysokość dofinansowania. 

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza — przewodnika wynosi do 90,- zł 

za godzinę świadczonych usług, przy czym nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za 

godzinę jej świadczenia 

 

III. Zasady realizacji wniosków o dofinansowanie. 

1. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w każdym czasie. 

2. Rozpatrzenie wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 7 dni od daty złożenia 
kompletnego wniosku, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków 

oraz po podjęciu przez Radę Miasta Gliwice uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości 

środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w  Mieście Gliwice. 

3. W terminie 10 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku przekazywana jest informacja o sposobie 

jego rozpatrzenia. 

4. Wnioski rozpatrywane są do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym 

roku kalendarzowym. 

5.  Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę: 

a) Stopień i rodzaj niepełnosprawności 

b) Rodzaj zadania i rolę jaką ono ma spełniać 
c) Całkowity koszt zadania 

d) Prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną 

e) Średni dochód na członka rodziny 

f) Uczęszczanie do szkoły w tym wyższej 

g) Uzasadnienie składanego wniosku, w odniesieniu do posiadanego rodzaju niepełnosprawności i 

realizacji celów zadania. 
6. Wnioski nie zrealizowane w roku bieżącym ze względu na brak środków finansowych na to zadanie nie 

przechodzą do realizacji na rok następny. 

7. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem 

środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. 

8. Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usług przez tłumacza 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 mocy przepisów są zobowiązane do zapewnienia dostępu do ww. usług lub otrzymują 

dotację/subwencję, z której mogą być finansowane ww. usługi. 

9. Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta z osobą niepełnosprawną lub jej 

przedstawicielem ustawowym. Środki finansowe PFRON przekazywane są zgodnie z warunkami 

określonymi w umowie. 

10. Umowa o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika zawierana jest z 

Wnioskodawcą, którego wniosek  został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie ze środków 

PFRON na bieżący rok tj. okres realizacji umowy nie może przekroczyć roku budżetowego, na który 

przewidziano środki na powyższe zadanie w ramach środków określonych uchwałą Rady Miasta Gliwice.  

11. W przypadku śmierci wnioskodawcy lub rezygnacji, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. 

Należy przyjąć do rozpatrzenia kolejny wniosek. 

 


