
Warszawa, dnia 30 marca 2022 r.
DPR.4141.347.KL.2022

Panie, Panowie
Starostowie, Prezydenci Miast
na prawach powiatu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
uruchomił program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, zatwierdzony 
przez Radę Nadzorczą PFRON uchwałą nr 3/2022 z dnia 18 marca 2022 r. Celem tego 
programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy 
przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi 
prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z 
niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

1) ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 
2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

2) posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień 
niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o 
niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II 
stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o 
niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub 
oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

Fundusz serdecznie zaprasza samorządy powiatowe do podjęcia realizacji Modułu I oraz 
Modułu II programu  „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

W ramach Modułu I tego programu udzielana jest ze środków PFRON pomoc finansowa dla 
obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością - w formie świadczenia na sfinansowanie 
wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych 
na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w 
sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Moduł I skierowany jest 



bezpośrednio do Beneficjentów programu, którzy mogą zwrócić się z wnioskiem o 
świadczenie do samorządu powiatowego, który przystąpi do realizacji programu.  Samorząd 
powiatowy, który zamierza przystąpić do realizacji Modułu I programu, składa do Oddziału 
PFRON zapotrzebowanie na środki PFRON potrzebne na realizację Modułu I.  
Zapotrzebowania te składane są w trybie ciągłym i rozpatrywane są w Oddziałach PFRON 
właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu. 

Jednocześnie informuję, że trwa realizacja Modułu II programu „Pomoc obywatelom Ukrainy 
z niepełnosprawnością”, skierowanego do samorządów wojewódzkich, powiatowych lub 
gminnych. Samorządy, które w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 
terytorium Ukrainy uruchomiły dodatkowe wsparcie dla Beneficjentów programu oraz osób 
towarzyszących, mogą uzyskać wsparcie finansowe PFRON zarówno na działania prowadzone 
samodzielnie, jak i na te, które zleciły do realizacji organizacjom pozarządowym. Dotyczy to 
również działań już zrealizowanych (od 24 lutego 2022 r.). Wnioski przyjmowane są w trybie 
ciągłym i rozpatrywane w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę 
samorządu. Pomoc udzielana jest w formie finansowania albo dofinansowania. Fundusz nie 
określa katalogu wspieranych działań; samorządy mogą samodzielnie wybrać rodzaj pomocy, 
który jest niezbędny i wynika ze specyficznych potrzeb na danym terenie. Szczegółowy tryb 
składania, rozpatrywania i realizacji wniosków określony został w procedurach realizacji 
Modułu II programu, udostępnionych na stronie internetowej PFRON.

Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji programu udostępnione są na stronie 
internetowej Funduszu w zakładce poświęconej programom realizowanym obecnie („O 
Funduszu” – „Programy i zadania PFRON” – „Programy realizowane obecnie” – „Pomoc 
obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”).

W imieniu własnym oraz Funduszu serdecznie zachęcam samorządy powiatowe do podjęcia 
realizacji Modułów I oraz II programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Z poważaniem
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