
L.p.  Rodzaj zadania  Plan na 
2014 r.  

(w PLN)  

Proponowane 
zmiany 

Plan po 
dokonaniu 
przeniesień 

1.  Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na 
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a) 

0 0 0 

2. 

 

Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby 
niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego 
gospodarstwa rolnego (art.13) 

0 0 0 

3. Dokonywanie zwrotu kosztów:  adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w 
szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, 
stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie 
niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie  w zakładzie pracy; zakupu i autoryzacji oprogramowania 
na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń  technologii wspomagających lub przystosowanych do 
potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; rozpoznania przez służby medycyny pracy w/w potrzeb(art.26) 

0 0 0 

4. Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym (art.26d) 0 0 0 

5. Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e) 0 0 0 

6. Finansowanie  wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy 
i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11) 11 100 -1 400 9 700 

7. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40) 8 900 -4 100  4 800 

8. Zwrotu kosztów szkolenia poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41) 0 0 0 

9. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania  warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt 8 ) 1 420 416 
0 1 420 416 

10. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1pkt 
7 lit. a)  

161 225 -91 161 134 

11. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art.35a ust.1 pkt 7 lit.b), w tym dzieci   i 
młodzież 25 636 0 25 636 

12. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  i środki pomocnicze (art.35a ust.1 pkt 
7 lit.c)  

218 587 +6 323 224 910 

13. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z 
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art.35a ust.1 pkt 7 lit.d)  85 796 -732 85 064 

14. Dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży (art.35a ust.1 pkt 7 lit.e) 50 082 0 50 082 

15. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika (art.35a ust.1 pkt 7 lit.f) 
0 0 0 

Ogółem 1 981 742 -6323/+6323 1 981 742 

 


