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Odpowiadając na pismo z dnia 2 grudnia br., znak RPO-732409-V/13/KGP, uprzejmie 

wyjaśniam, że podtrzymuję swoje wyjaśnienia zawarte w piśmie z dnia 31 lipca br., znak 

BON-II-0712-2-2-KD/MS/l 3. 

Jeszcze raz pragnę podkreślić, że obecnie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansowane jest zadanie związane z zakupem, 

szkoleniem i utrzymaniem w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych 

oraz osób z niepełnosprawnością ruchową. W bieżącym roku w w/w zakresie zostały 

podpisane trzy umowy z organizacjami pozarządowymi, na łączną kwotę 233 794,02. 

Udzielone organizacjom pozarządowym dofinansowanie obejmuje m.in. koszty zakupu 

psa oraz koszty związane z przeszkoleniem psa (w tym koszty utrzymania psa w trakcie 

szkolenia). 

Ponadto Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje 

wydawanie certyfikatów, na podstawie których osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu 

do obiektów użyteczności publicznej wraz z psami asystującymi. 

Na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 2011 r. osoba 

niepełnosprawna w ramach ulgi na wydatki rehabilitacyjne możne odliczyć od dochodu 

wydatki na utrzymanie psa asystującego. 

W obszarze wspierania osób niepełnosprawnych mieszczą się zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zadania te realizowane są przy współudziale środków 
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własnych będących w dyspozycji powiatów, a środki PFRON, które samorządy powiatowe 

otrzymują według algorytmu, mają jedynie charakter wspierający te zadania. 

Rada powiatu podejmując decyzję o przeznaczeniu środków PFRON na określone 

zadania powinna uwzględniać zapisy powiatowego programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, jak i aktualne, zidentyfikowane potrzeby niepełnosprawnych 

mieszkańców powiatu. 

Nadmieniam, że dofinansowanie utrzymania psa asystującego w ramach likwidacji 

barier w komunikowaniu się budziło wątpliwości interpretacyjne. Przepisy rozporządzenia 

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. Nr 96 poz. 861, ze zm.) nie definiują pojęcia 

„bariera w komunikowaniu się". Zgodnie z definicją słownikową przez bariery 

w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające 

osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. 

Warto zwrócić uwagę, że w/w rozporządzenie nie przewiduje możliwości pokrywania 

kosztów utrzymania czy też kosztów eksploatacji. 

Jednocześnie pragnę poinformować, że dostrzegając problem utrzymania psa 

asystującego rozpocząłem prace nad zmianą art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) w taki sposób, aby wyeliminować wątpliwości 

interpretacyjne i umożliwić powiatom udzielanie dofinansowania ze środków PFRON m.in. 

na w/w cel. 


