
Drodzy Rodzice!!! 

W związku z epidemią koronawirusa zostało wprowadzone dodatkowe świadczenie 500plus z PFRON 

Zgodnie z informacją wydaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej od 10 kwietnia 

można ubiegać się o wypłatę nowego świadczenia 500 plus, które ma zrekompensować koszty opieki w domu. 

Pieniądze będzie można otrzymywać przez trzy miesiące na jedną osobę niepełnosprawną.  

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), 

których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych. W imieniu 

osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić 

opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność 

potwierdzona została orzeczeniem  wydanym przez lekarza orzecznika ZUS. W składanym wniosku należy 

wskazać ośrodek, z którego wcześniej korzystano, a którego działalność została zawieszona. Aplikacje można 

składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - www.sow.pfron.pl lub 

pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do miejscowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej 

przez powiat placówki.  

Ze świadczenia skorzystać mogą: 

• uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej; 

• uczestnicy środowiskowych domów samopomocy; 

• podopieczni dziennych domów pomocy społecznej; 

• podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące 

zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna); 

• uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych 

programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne; 

• pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 

• pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych 

Wniosek można pobrać ze strony: 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-

niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-

chorobami-zakaznymi/pomoc-pfron-dla-osob-niepelnosprawnych-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/ 

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/961406 

Nowe 500 plus nie zależy od dochodów, a także nie podlega opodatkowaniu.  

Z pomocy 500 plus nie mogą skorzystać osoby, które pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy z pakietu 

antykryzysowego.  

Ewentualne pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 

9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00). 

 

Przygotowała: Magdalena Grzesiak-Sobiś 

Na podstawie https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kto-moze-otrzymac-wsparcie-

finansowe-pfron-dla-uczestnikow-zawieszonych-zajec-rehabilitacyjnych/ 

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/961406 


