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Dziecko w żłobku i przedszkolu 

UWAGA! Poniższy materiał ma charakter poglądowy. 

W celu ubiegania się o dofinansowanie należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. 

Przyjmowanie wniosków trwa od 1 marca do 31 sierpnia. 

Kryteria główne 

1. Aktualne orzeczenie. Wymagane jedno z poniższych: 

▪ orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności- stopień znaczny, umiarkowany 

▪ orzeczenie do celów rentowych wydane przez ZUS lub KRUS- I grupa lub całkowita niezdolność do 

pracy i samodzielnej egzystencji, II grupa lub całkowita niezdolność do pracy 

▪ orzeczenie MSWiA lub wojskowej komisji lekarskiej wydane przed 01.01.1998r. z uzasadnieniem, że 

niepełnosprawność wynika z ogólnego stanu zdrowia- I, II grupa. 

2. Aktywność zawodowa (zatrudnienie lub rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub 

rejestracja w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu) 

3. Pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka. 

Etapy realizacji dofinansowania 

1. Pobierz wniosek o dofinansowanie oraz wymagane załączniki. Formularze dostępne w siedzibie Zespołu 

ds. Osób Niepełnosprawnych oraz w systemie elektronicznym PFRON. 

2. Skompletuj wszystkie niezbędne dokumenty, wypełnij i złóż wniosek on-line w systemie elektronicznym 

PFRON lub złóż wniosek w wersji papierowej w siedzibie Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych. Pamiętaj, 

aby wniosek złożyć we wskazanym terminie. 

Jeśli masz trudność z uzyskaniem zaświadczenia lub innego załącznika w terminie, możesz złożyć wniosek, 

który jest niekompletny i uzupełnić go w późniejszym czasie. 

Osoba składająca wniosek o dofinansowanie powinna posiadać zdolność do czynności prawnych. 

W przypadku ubezwłasnowolnienia wnioskodawcą jest opiekun prawny. 

W imieniu osoby niepełnosprawnej wniosek może podpisać osoba posiadająca pełnomocnictwo 

potwierdzone przez notariusza. 

3. Po weryfikacji wniosku otrzymasz pismo „Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku”. 

4. Twój wniosek zostanie rozpatrzony komisyjnie, o wyniku oraz terminie podpisania umowy zostaniesz 

poinformowany pisemnie. 

5. Przekazanie dofinansowania nastąpi na warunkach określonych w umowie. 

6. Po otrzymaniu dofinansowania zobowiązany będziesz do jego rozliczenia zgodnie z zapisami umowy. 


