
 

WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ 

§1 

1. Do wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji Podopiecznego, 

zalicza się koszty związane z: 

a. Turnusami rehabilitacyjnymi, wyjazdami zdrowotnymi,  

b. Rehabilitacją ruchową, zajęciami usprawniającymi, zabiegami leczniczymi, terapią psychologiczną, 

psychoterapią, terapią logopedyczną, neurologopedyczną i innymi terapiami stymulującymi 

rozwój Podopiecznego,  

c. Konsultacjami medycznymi,  

d. Lekami przyjmowanymi na stałe i doraźnie, szczepionkami, suplementami diety,  

e. Operacjami i pobytami w szpitalach (w tym dla osoby towarzyszącej),  

f. Protezami, sprzętem rehabilitacyjnym, medycznym, ortopedycznym, obuwiem ortopedycznym                 

i profilaktycznym.  

g. Likwidacją barier architektonicznych i transportowych dla osób niepełnosprawnych jeżeli część 

środków pokrywa PCPR, PFRON, MOPS lub zalecona została przez kompetentne w tym zakresie 

osoby (niezbędne jest zaświadczenie specjalisty, tj. lekarza, psychologa, terapeuty, instruktora, 

pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego, itp.).  

h. Zakup sprzętu komputerowego, jeżeli część środków pokrywa PCPR, PFRON, MOPS lub zalecony 

został przez kompetentne w tym zakresie osoby (niezbędne jest zaświadczenie specjalisty, tj. 

lekarza, psychologa, terapeuty, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego, 

itp.).  

i. Zakup sprzętu sportowego zalecanego przez kompetentne w tym zakresie osoby (niezbędne jest 

zaświadczenie specjalisty, tj. lekarza, psychologa, terapeuty, instruktora, pedagoga, społecznego 

opiekuna środowiskowego, itp.); 

j. Zakupem zwierząt do terapii, a także ich utrzymaniem i szkoleniem zaleconym przez kompetentne 

w tym zakresie osoby (niezbędne jest zaświadczenie specjalisty, tj. lekarza, psychologa, terapeuty, 

instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego, itp.); 

k. Specjalistycznymi dietami,  

l. Pomocami dydaktycznymi, edukacją podopiecznego (z wyłączeniem opłat za przedszkole, szkoły 

studia, kursy podnoszące kwalifikacje), 

m. Usługami opiekuńczymi,  

n. Środkami higienicznymi, pielęgnacyjnymi, a w niezbędnym zakresie także środkami czystości; 

o. Transportem Podopiecznego w celach diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (niezbędne 

potwierdzenie w formie pieczęci placówki leczniczej lub specjalisty na odwrocie 

faktur/rachunków/biletów przejazdowych albo dowodu księgowego lub zaświadczenia 

potwierdzającego odbycie leczenia/rehabilitacji w terminie, którego dotyczy transport 

Podopiecznego.  

 

§2 

1. Do wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów poprawy warunków socjalno-bytowych 

Podopiecznego zalicza się koszty związane z poprawą bytu materialnego, zdrowia i higieny 

Podopiecznego, o ile związane są z zaspokajaniem indywidualnych potrzeb Podopiecznego,                  

o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst ujednolicony Dz. 

U. 2004 Nr 64 poz. 593).  


