UCHWAŁA NR 72/177/20
ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
Na podstawie art.35a ust.1 pkt7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019. poz.1172 z późn.zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się "Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze oraz sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych" stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowy PCPR i OZ.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu
Powiatu
Grzegorz Kosowski

Wicestarosta
Andrzej Bolisęga

Członek Zarządu Powiatu
Adam Domagała

Członek Zarządu Powiatu
Wacław Dziendziel

Id: 6657659C-4982-4F4C-A8EF-1905B00BB8A3. Uchwalony

Strona 1

Załącznik
do Uchwały Zarządu Powiatu
nr 72/177/20
z dnia 10 lutego 2020r.

„Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych,
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze oraz sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób
niepełnosprawnych”
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 poz.
1172 t.j) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25
czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 poz.926 t.j) ustala się zasady przyznawania
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o znacznym, umiarkowanym lub
lekkim stopniu niepełnosprawności oznacza to również orzeczenia, o
których mowa w art. 5 lub art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych traktowane na równi
z tymi orzeczeniami.
2. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych, po
zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w drodze uchwały zadań, na które
przeznacza w danym roku środki finansowe z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Od odmowy o przyznaniu dofinasowania Wnioskodawcy nie przysługuje
odwołanie w rozumieniu przepisów KPA.
4. Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku śmierci Wnioskodawcy na
każdym etapie realizacji wniosku bądź ewentualnej umowy o
dofinansowanie.
I. Likwidacja barier architektonicznych
Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w
jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne,
konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę
ruchu osobom niepełnosprawnym. Realizacja tego zadania ma na celu
umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej
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wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z
otoczeniem.
1. O dofinansowanie kosztów likwidacji barier architektonicznych mogą
wnioskować osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się,
jeżeli są mieszkańcami powiatu dzierżoniowskiego, właścicielami
nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo
posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego w którym
zamieszkują na przeprowadzenie prac mających na celu likwidację barier
architektonicznych,
2. Osoba niepełnosprawna mająca trudności w poruszaniu się korzystająca z
wózka inwalidzkiego lub innych urządzeń pomocniczych, tj. balkonik, kule,
laska – posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, bądź o niepełnosprawności może ubiegać się o
dofinansowanie:
a) budowy pochylni do budynku mieszkalnego zapewniającego osobom
niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu wraz z
oporęczowaniem i utwardzeniem nawierzchni przy zjeździe z pochylni
oraz wejściu do budynku,
b) dostawy, zakupu i montażu urządzeń do transportu pionowego:
- platformy schodowej,
- transportera schodowego (schodołaz),
- windy przyściennej,
- podnośnika sufitowego,
- innych urządzeń do transportu pionowego,
c) dostawy, zakupu i montażu poręczy i uchwytów w ciągach
komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń
higieniczno-sanitarnych,
d) likwidacji progów i zróżnicowania poziomów podłóg,
e) wymiany wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem),
jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się (na antypoślizgową
posadzkę/panele)
w
pokoju
wnioskodawcy
i
w
ciągach
komunikacyjnych,
f) przystosowania istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do
potrzeb wnioskodawcy podyktowanych jego niepełnosprawnością, w
tym m. in. wymiana wanny na natrysk (bez kabiny natryskowej, która
ogranicza ruchy), w przypadku braku możliwości wykonania natrysku –
niski brodzik, płytki antypoślizgowe na podłodze (terakota), płytki
ścienne nie więcej niż 8m2, oporęczowanie, sedes i umywalka
przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w przypadku
konieczności obniżenia albo podwyższenia (umywalka dla osób
poruszających się na wózku inwalidzkim bądź przy pomocy balkonika),
baterie, np. z termostatem, na dotyk itp.
g) przystosowania drzwi wejściowych:
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- zakup i montaż drzwi wewnętrznych o szerokości w świetle
ościeżnicy co najmniej 80 cm (dla osób poruszających się na wózku
inwalidzkim lub balkoniku)
- zakup i montaż drzwi wejściowych do mieszkania o szerokości w
świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm (tylko dla osób poruszających
się na wózku inwalidzkim).
- zakupu i montażu drzwi przesuwnych, (dla wnioskodawców
poruszających się na wózku inwalidzkim lub balkoniku/chodziku),
- zakupu i zamontowania systemu otwierania drzwi, w tym
balkonowych, przyciskiem (dla wnioskodawców o niesprawnych
rękach).
- wymiana stolarki okiennej (obniżenie klamki) do samodzielnej
obsługi przez Wnioskodawcę poruszającym się na wózku
inwalidzkim,
3. Osoba niepełnosprawna z dysfunkcją narządu wzroku posiadająca
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
może ubiegać się o dofinansowanie:
a) dostawy, zakupu i montażu poręczy i uchwytów w ciągach
komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń
higieniczno-sanitarnych,
b) likwidacji progów i zróżnicowania poziomów podłóg,
c) wymiany wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem),
jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się (na antypoślizgową
posadzkę/panele) w pokoju wnioskodawcy i w ciągach komunikacyjnych,
d) oznakowania wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym
kolorem lub fakturą,
e) wykonania dodatkowego oświetlenia w pokoju wnioskodawcy lub zmiana
sposobu oświetlenia,
f) przystosowania istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do
potrzeb wnioskodawcy podyktowanych jego niepełnosprawnością, w
tym m. in. wymiana wanny na natrysk, w przypadku braku możliwości
wykonania natrysku – niski brodzik, płytki antypoślizgowe na podłodze
(terakota), płytki ścienne nie więcej niż 8m2 , oporęczowanie, baterie,
np. z termostatem, na dotyk itp.
4. Warunki przyznania dofinansowania:
a. Do otrzymania dofinansowania uprawnieni są wnioskodawcy, którzy:
- nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
- nie otrzymali ze środków Funduszu dofinansowania na ten cel w
ciągu ostatnich trzech lat,
- złożą wniosek wraz z wymaganymi załącznikami,
- spełnią warunki formalne wymagane odrębnymi przepisami.
b. Przeprowadzenie wizji lokalnej u wnioskodawcy i ocena zasadności
wniosku.
c. Złożenie kosztorysu określającego zakres robót i materiałów
koniecznych do wykonania prac, podpisanego przez wnioskodawcę i
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wykonawcę. Kosztorys będzie podlegał weryfikacji przez inspektora
nadzoru budowlanego powołanego przez PCPR i OZ.
d. Koszt materiałów budowlanych i poszczególnych rodzajów robót ustala
się na podstawie średnich cen rynkowych.
Wykaz typowego sprzętu i typowych prac które mogą zostać dofinansowane
ze środków PFRON w ramach likwidacji barier architektonicznych dla osób
niepełnoprawnych

ŚREDNIE CENY RYNKOWE

WARTOŚĆ
MATERIAŁÓW
W „ZŁ” (BRUTTO)

MIEJSCE PRYSZNICOWE
1.

ZAKUP PŁASKIEGO BRODZIKA PRYSZNICOWEGO – BEZPROGOWEGO BĄDŹ
DO WYSOKOŚCI UMOŻLIWIAJĄCEJ UZYSKANIE ODPŁYWU LUB WYKONANIE
MIEJSCA NATRYSKOWEGO NA POSADZCE Z KRATKĄ ŚCIEKOWĄ (NP.:
ODWODNIENIEM LINIOWYM),
(nie ma możliwości dofinasowania do kabiny prysznicowej, gdyż według PFRON
kabina ogranicza ruchy osobie niepełnosprawnej)

500 zł

2.

ZAKUP BATERII PRYSZNICOWEJ

350 zł

3.

ZAKUP BATERII PRYSZNICOWEJ Z TERMOSTATEM

500 zł

4.

ZAKUP ZASŁONY PRYSZNICOWEJ Z DRĄŻKIEM PRYSZNICOWYM

150 zł

5.

ZAKUP SIEDZISKA/KRZESEŁKA PRYSZNICOWEGO

350 zł

6.

ZAKUP UMYWALKI Z OSPRZĘTEM (bez szafki) – umywalka przystosowana dla
osób poruszających się na wózku inwalidzkim lub przy pomocy balkonika

350 zł

7.

ZAKUP BATERII UMYWALKOWEJ (w przypadku osób poruszających się na
wózku inwalidzkim bądź przy pomocy balkonika)

150 zł

ZAKUP BATERII UMYWALKOWEJ Z TERMOSTATEM (w przypadku osób
poruszających się na wózku inwalidzkim bądź przy pomocy balkonika)

500 zł

UMYWALKA

8.

9.

LUSTRO UCHYLNE (w przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim)
TOALETA
ZAKUP I MONTAŻ MUSZLI USTĘPOWEJ Z ZESTAWEM PODTYNKOWYM,
przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej (obniżenie/ podwyższenie),

300zł/800 zł

ŚCIANY/PODŁOGA
10.

ZAKUP UCHWYTÓW ŚCIENNYCH - 1 SZT

200 zł

11.

ZAKUP UCHWYTÓW PODŁOGOWYCH – 1 SZT

400 zł

12.

ZAKUP PŁYTEK PODŁOGOWYCH ANTYPOŚLIZGOWYCH -

40 zł/m2

13.

ZAKUP PŁYTEK ŚCIENNYCH (max 8 m2).

40 zł/m2

14.

ZAKUP PANELI PODLOGOWYCH ANTYPOSLIZGOWYCH -

15.

LIKWIDACJA PROGÓW

/m2
1 szt - 200 zł

POZOSTAŁE
16.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (Z OBNIŻENĄ KLAMKĄ) DO SAMODZIELNEJ
OBSŁUGI PRZEZ WNIOSKODAWCĘ (tylko osoby poruszające się na wózku
inwalidzkim)
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17.

ZAKUP DRZWI WEJŚCIOWYCH (min 90 cm) dot. osób poruszających się na
wózku inwalidzkim)

700 zł

18.

ZAKUP DRZWI WEWNĘTRZNYCH (min 80 cm) dot. osób poruszających się na
wózku inwalidzkim lub z balkonikiem

500 zł

21.

PORĘCZE I UCHWYTY W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH (mb)

22.

DODATKOWE OŚWIATLENIE/ZMIANA OSWIETLENIA dot. osób z dysfunkcją
narządu wzroku - maksymalnie 3 punkty (wraz z zakupem lampy)

550 zł/mb
1 pkt – 300 zł

ROBOCIZNA
23.

roboczogodzina

od 20 zł do 40 zł

24.

narzut podstawowy

do 80 %

25.

zysk

do 20 %

5. Ustala się maksymalny procent dofinansowania w zależności od średniego
miesięcznego dochodu z ostatnich trzech miesięcy na członka wspólnego
gospodarstwa domowego oraz osoby samotnej :
Wysokość dochodu na członka Procent dofinansowania do likwidacji barier
rodziny
architektonicznych
do 1 232,89 zł (25% przeciętnego do 95% dofinansowania
wynagrodzenia za III kwartał 2019)
do 1 479,47 zł (30%przeciętnego
wynagrodzenia za III kwartał 2019)
do 1 726,05 zł (35% przeciętnego
wynagrodzenia za III kwartał 2019)
do 1 972,63 zł (40% przeciętnego
wynagrodzenia za III kwartał 2019)

do 85% dofinansowania
do 75% dofinansowania
do 65% dofinansowania

powyżej 1.972,63 zł

do 60% dofinansowania

Wysokość dochodu osoby
samotnej
do 1 479,47 zł (30%przeciętnego

Procent dofinansowania do likwidacji barier
architektonicznych
do 95% dofinansowania

wynagrodzenia za III kwartał 2019)
do 1 726,05 zł (35%przeciętnego
wynagrodzenia za III kwartał 2019)
do 1 972,63 zł (40%przeciętnego
wynagrodzenia za III kwartał 2019)
do 2 219,21 zł (45%przeciętnego
wynagrodzenia za III kwartał 2019)

powyżej 2 219,21 zł

do 85% dofinansowania
do 75% dofinansowania
do 65% dofinansowania
do 60% dofinansowania

6. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania
poniesionych przed przyznaniem środków finansowych z PFRON i
zawarciem umowy z Powiatem.
7. W budynkach nowo budowanych lub będących w trakcie prac
wykończeniowych nie przewiduje się udzielenia dofinansowania (dotyczy
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zakupu, budowy lub zamiany lokalu, w budynku zajmowanym – na lokal,
budynek nowo powstały).
8. Wniosek o dofinansowanie musi zawierać uzasadnienie wskazujące na
związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celu, jakim jest
likwidacja barier architektonicznych.
9. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu
niewystarczającej ilości środków finansowych przeznaczonych na likwidację
barier architektonicznych w roku rozpatrywania wniosku, może ponownie
wystąpić o dofinansowanie składając kompletny wniosek w roku kolejnym.
10. Do obowiązków wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, kosztorysów:
wstępnych, powykonawczych, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami
szczegółowymi oraz pozwolenia na budowę.
11. Koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, projektów, kosztorysów,
itp. pokrywa Wnioskodawca.
12. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, a
także w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót
budowlanych wymaganych przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
13. Wnioskodawca obowiązany jest, w zależności od rodzaju zadania,
powierzyć wykonanie budowy lub robót budowlanych wybranym przez
siebie podmiotom, z zastrzeżeniem udzielenia gwarancji na wykonane
prace oraz z zachowaniem terminu ich wykonania, określonego w umowie z
Centrum, zawierając z wykonawcą umowę cywilno-prawną.
14. W przypadku, gdy wnioskodawca decyduje się na wykonanie robót we
własnym zakresie, tj. nie powierzając wykonania zadania podmiotom
trzecim, otrzymane dofinansowanie może wykorzystać na zakup
rzeczy/materiałów określonych w umowie z Powiatem.
15. Dofinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowowykończeniowym, które nie wpływają na poprawę funkcjonowania osoby
niepełnosprawnej, lecz stanowią o podniesieniu estetyki pomieszczeń oraz
prace tzw. zakryte, a także wszystkie inne, które służą modernizacji
infrastruktury mieszkaniowej osoby niepełnosprawnej a także zakup
artykułów gospodarstwa domowego, szafek, akcesoriów łazienkowych, itp.
II. Likwidacja barier w komunikowaniu się
Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub
utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub
przekazywanie wiedzy/informacji. Likwidacja tej bariery powinna powodować
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sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić
jej kontakt z otoczeniem.
1. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób posiadających
aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, bądź aktualne
orzeczenie o niepełnosprawności.
2. Osoba niepełnosprawna z dysfunkcją narządu słuchu, mowy posiadająca
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
może ubiegać się o dofinansowanie do niżej wymienionych rzeczy i prac:
a) zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej:
- wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną,
- wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną,
b) zakup i montaż faksu, telefaksu,
c) zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego,
d) zakup laptopa lub zakup i montaż zestawu komputerowego
(monitor, stacja dysków, mysz, klawiatura, system operacyjny, drukarka,
skaner),
e) specjalistyczne programy,
f) inne urządzenia służące likwidacji barier w komunikowaniu się
wynikające
z
rodzaju
niepełnosprawności
i
uzasadnione
zaświadczeniem lekarskim.
3. Osoba niepełnosprawna z dysfunkcją narządu wzroku posiadająca
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
bądź posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności może ubiegać się o
dofinansowanie do niżej wymienionych rzeczy:
a) aparatów telefonicznych bezprzewodowych (w tym z klawiaturą
brajlowską),
b) magnetofonu, radiomagnetofonu, dyktafonu, odtwarzaczy CD,
c) telefonu komórkowego (dla osób w wieku aktywności zawodowej),
d) „mówiących zegarków”,
e) drukarki, skanera, urządzenia wielofunkcyjnego,
f) specjalistycznych programów,
g) innych urządzeń służących likwidacji barier w komunikowaniu się
wynikających z rodzaju niepełnosprawności.
4. O dofinansowanie zakupu:
a) drukarki, skanera, urządzenia wielofunkcyjnego,
b) specjalistycznych programów,
c) innych urządzeń służących likwidacji barier w komunikowaniu się
wynikających z rodzaju niepełnosprawności
mogą ubiegać się:
- osoby niepełnosprawne do 18 roku życia z innym rodzajem
niepełnosprawności ograniczającym lub uniemożliwiającym kontakt z
otoczeniem, uczące się, które mają orzeczone przez poradnię

Id: 6657659C-4982-4F4C-A8EF-1905B00BB8A3. Uchwalony

Strona 7

psychologiczno – pedagogiczną wskazanie do indywidualnego
nauczania w domu,
- osoby niepełnosprawne do 18 roku życia autystyczne, z porażeniem
mózgowym, upośledzeniem umysłowym mające ewidentne problemy w
komunikowaniu się,
- osoby niepełnosprawne do 18 roku życia w normie intelektualnej objęte
indywidualnym programem nauczania,
- dorosłe osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, nie mogące opuszczać samodzielnie
mieszkania ze względu na schorzenia narządu ruchu/neurologiczne,
które chcą być aktywne zawodowo lub społecznie,
- dorosłe osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, które w inny sposób niż przy pomocy
komputera, laptopa i innych urządzeń nie mogą komunikować się z
otoczeniem.
5. Potrzebę zakupu danego sprzętu w ramach likwidacji barier w
komunikowaniu się uzasadnia zaświadczenie lekarskie właściwego lekarza
specjalisty i/lub zaświadczenie innego specjalisty – psychologa, pedagoga,
logopedy.
6. Z przyznania dofinansowania wyłączone zostają osoby, których
niepełnosprawność spowodowana jest schorzeniami innymi niż w/w.
(alergia, astma, cukrzyca, schorzenia kardiologiczne, schorzenia
psychiczne).
7. Warunki przyznania dofinansowania.
a) Do otrzymania dofinansowania uprawnieni są wnioskodawcy, którzy:
- nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
- nie otrzymali ze środków Funduszu dofinansowania na ten cel, z
zastrzeżeniem pkt 7 lit.c,
- złożą wniosek wraz z wymaganymi załącznikami,
b) Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania
poniesionych przed przyznaniem środków finansowych z PFRON i
zawarciem umowy z Powiatem,
c) Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z
powodu niewystarczającej ilości środków finansowych przeznaczonych
na likwidację barier w komunikowaniu się w roku rozpatrywania
wniosku, może ponownie wystąpić o dofinansowanie składając
kompletny wniosek w roku kolejnym,
d) Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Podczas rozpatrywania
wniosku bierze się pod uwagę związek wnioskowanego przedmiotu z
rodzajem niepełnosprawności Wnioskodawcy, a także zasadność
wniosku.
e) Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie likwidacji barier w
komunikowaniu się (zakup komputera) należy przedstawić umowę
zawartą z operatorem o korzystaniu z usług internetowych w miejscu
zamieszkania wnioskodawcy;
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f) W przypadku złożenia wniosku na sprzęt, na który wnioskodawca
otrzymał dofinansowanie w ostatnich 5 latach konieczne jest złożenie
zaświadczenia wystawionego przez serwis, że sprzęt nie nadaje się do
użytku – dostarczenie karty gwarancyjnej lub innego dokumentu
potwierdzającego brak możliwości naprawy sprzętu.
8. Ustala się maksymalny procent dofinansowania w zależności od
miesięcznego dochodu na członka wspólnego gospodarstwa domowego
oraz osoby samotnej:
Wysokość dochodu na członka Procent dofinansowania do likwidacji barier
rodziny
w komunikowaniu się
do 1 232,89 zł (25% przeciętnego do 75% dofinansowania
wynagrodzenia za III kwartał 2019)
do 1 479,47 zł (30%przeciętnego
wynagrodzenia za III kwartał 2019)
do 1 726,05 zł (35% przeciętnego
wynagrodzenia za III kwartał 2019)
do 1 972,63 zł (40% przeciętnego
wynagrodzenia za III kwartał 2019)

do 65% dofinansowania
do 55% dofinansowania
do 45% dofinansowania

powyżej 1.972,63 zł

do 40% dofinansowania

Wysokość dochodu osoby
samotnej
do 1 479,47 zł (30%przeciętnego

Procent dofinansowania do likwidacji barier
w komunikowaniu się
do 75% dofinansowania

wynagrodzenia za III kwartał 2019)
do 1 726,05 zł (35%przeciętnego
wynagrodzenia za III kwartał 2019)
do 1 972,63 zł (40%przeciętnego
wynagrodzenia za III kwartał 2019)
do 2 219,21 zł (45%przeciętnego
wynagrodzenia za III kwartał 2019)

powyżej 2 219,21 zł

do 65% dofinansowania
do 55% dofinansowania
do 45% dofinansowania
do 40% dofinansowania

9. Dofinansowanie będzie obejmowało sprzęt średniej klasy wg rozeznania
średnich cen rynkowych (podane ceny to pełny koszt zakupu):
a) radiomagnetofony, odtwarzacze CD – 250,00 zł.
b) dyktafony standardowe (kasetowe) lub cyfrowe – 350,00 zł.
c) telefony bezprzewodowe – 200,00 zł.
d) telefon komórkowy ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób z
dysfunkcją narządu wzroku – 1 000,00 zł.
e) telefon komórkowy – 550,00 zł
f) telefony z faxem – 550,00 zł.
g) specjalistyczne oprogramowanie – 2 500 zł.
h) drukarki, skanery, w tym urządzenia wielofunkcyjne – 300,00 zł.
10. Dofinansowaniem nie mogą być objęte artykuły gospodarstwa domowego
oraz sprzęt RTV.
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III. Likwidacja barier technicznych.
Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub
niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów
lub urządzeń. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze
działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze
jej funkcjonowanie.
1. Osoba niepełnosprawna mająca trudności w poruszaniu się posiadająca
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
bądź orzeczenie o niepełnosprawności może ubiegać się o dofinansowanie
do niżej wymienionych rzeczy i prac:
a) budowy instalacji oraz zakupu i montażu urządzeń do ogrzewania z
własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię
elektryczną w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej mieszkającej
samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o
znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z
dysfunkcją narządu ruchu, wzroku, ze schorzeniami neurologicznymi,
kardiologicznymi lub z osobą nieposiadającą orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności, która ze względu na charakter pracy, szkoły itp.
zmuszona jest większość czasu przebywać poza miejscem
zamieszkania,
b) zakup łóżka rehabilitacyjnego umożliwiającego pielęgnację osoby
niepełnosprawnej dotkniętej dysfunkcją narządu ruchu z różnych
powodów,
c) zakup podnośnika wannowego,
d) zakup sprzętu ułatwiającego korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych przez osoby niepełnosprawne ruchowo, takich jak, np.
krzesło toaletowe,
e) inne urządzenia służące likwidacji barier technicznych wynikające z
rodzaju niepełnosprawności i uzasadnione zaświadczeniem lekarskim.
2. Dorosła osoba niepełnosprawna z dysfunkcją narządu wzroku posiadająca
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
może ubiegać się o dofinansowanie do:
a) urządzeń/sprzętów
służących
likwidacji
barier
technicznych
wynikających z rodzaju niepełnosprawności i potrzeba ich została
uzasadnione zaświadczeniem lekarskim,
b) urządzenia te muszą być przystosowane dla osoby niepełnosprawnej
(np. oprzyrządowanie brajlowskie, sygnały dźwiękowe),
c) zakup budzików i zegarków świetlnych i wibrujących,
d) budowy instalacji oraz zakupu i montażu urządzeń do ogrzewania z
własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię
elektryczną w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej mieszkającej
samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o
znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z
dysfunkcją narządu ruchu, wzroku, ze schorzeniami neurologicznymi,
kardiologicznymi lub z osobą nieposiadającą orzeczenia o stopniu
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niepełnosprawności, które ze względu na charakter pracy, szkoły itp.
zmuszona jest większość czasu przebywać poza miejscem
zamieszkania.
3. Osoby dorosłe mieszkające samotnie, posiadające orzeczenie o znacznym
bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w tym:
- dorosła osoba niepełnosprawna z wrodzonym brakiem dłoni lub po
amputacji, z chorobą rąk uniemożliwiającą wykonywanie
codziennych czynności,
- kobieta po amputacji piersi wraz z pachowymi węzłami chłonnymi,
mogą ubiegać się o dofinansowanie do niżej wymienionych rzeczy:
a) dofinansowanie do zakupu zmywarki,
b) dofinansowanie
do
zakupu
robota
kuchennego
wieloczynnościowego,
c) dofinansowanie do zakupu pralki automatycznej w przypadku jej
braku.
4. Do otrzymania dofinansowania uprawnieni są wnioskodawcy, którzy:
a) nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
b) nie otrzymali ze środków Funduszu dofinansowania na ten cel,
c) złożyli wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
5. Ustala się maksymalny procent dofinansowania w zależności od
miesięcznego dochodu na członka wspólnego gospodarstwa domowego
oraz osoby samotnej:
Wysokość dochodu na członka Procent dofinansowania do likwidacji barier
rodziny
technicznych
do 1 232,89 zł (25% przeciętnego do 75% dofinansowania
wynagrodzenia za III kwartał 2019)
do 1 479,47 zł (30%przeciętnego
wynagrodzenia za III kwartał 2019)
do 1 726,05 zł (35% przeciętnego
wynagrodzenia za III kwartał 2019)
do 1 972,63 zł (40% przeciętnego
wynagrodzenia za III kwartał 2019)

do 65% dofinansowania
do 55% dofinansowania
do 45% dofinansowania

powyżej 1.972,63 zł

do 40% dofinansowania

Wysokość dochodu osoby
samotnej
do 1 479,47 zł (30%przeciętnego

Procent dofinansowania do likwidacji barier
technicznych
do 75% dofinansowania

wynagrodzenia za III kwartał 2019)
do 1 726,05 zł (35%przeciętnego
wynagrodzenia za III kwartał 2019)
do 1 972,63 zł (40%przeciętnego
wynagrodzenia za III kwartał 2019)
do 2 219,21 zł (45%przeciętnego
wynagrodzenia za III kwartał 2019)

powyżej 2 219,21 zł
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6. Dofinansowanie będzie obejmowało sprzęt średniej klasy wg rozeznania
średnich cen rynkowych (podane ceny to pełny koszt zakupu):
Centralne ogrzewanie:
a) piec centralnego ogrzewania gazowego – do 4 000,00 zł
b) grzejniki – do 500,00 zł
c) czujnik czadu – do 200,00 zł
d) roboczogodzina – do 20 – 40 zł
e) narzut podstawowy – do 80 %,
f) zysk – do 20%,
Pozostałe:
g) łóżko rehabilitacyjne – 2.900,00 zł.
h) krzesło toaletowe – 550,00 zł.
i) zmywarka – 1.200,00 zł.
j) robot kuchenny wieloczynnościowy – 500,00 zł.
k) pralka automatyczna – 950,00 zł.
7. Nie przewiduje się katalogu rzeczowego urządzeń, sprzętu, robót lub innych
czynności, jakie mogą być dofinansowane w ramach likwidacji barier
technicznych.
8. Wniosek o dofinasowanie powinien zawierać uzasadnienie wskazujące na
związek udzielenia dofinasowania z możliwością realizacji celu, jakim jest
likwidacja barier technicznych.
9. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Podczas rozpatrywania
wniosku bierze się pod uwagę związek wnioskowanego przedmiotu z
rodzajem niepełnosprawności Wnioskodawcy, a także zasadność wniosku.
10. Dofinasowanie nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu
trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowania ze
środków PFRON.
11. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania
poniesionych przed przyznaniem środków finansowych z PFRON i
zawarciem umowy z Powiatem.
12. Do obowiązków wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, kosztorysów:
wstępnych, powykonawczych, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami
szczegółowymi oraz pozwolenia na zmianę ogrzewania.
13. Koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, projektów, kosztorysów,
itp. pokrywa Wnioskodawca.
14. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, a
także w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót
budowlanych wymaganych przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
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15. Wnioskodawca obowiązany jest, w zależności od rodzaju zadania,
powierzyć wykonanie budowy lub robót budowlanych wybranym przez
siebie podmiotom, z zastrzeżeniem udzielenia gwarancji na wykonane
prace oraz z zachowaniem terminu ich wykonania, określonego w umowie
z Powiatem, zawierając z wykonawcą umowę cywilno-prawną.
16. W przypadku, gdy Wnioskodawca decyduje się na wykonanie robót we
własnym zakresie, tj. nie powierzając wykonania zadania podmiotom
trzecim, otrzymane dofinansowanie może wykorzystać na zakup
rzeczy/materiałów niezbędnych przy wykonaniu prac i określonych w
umowie z Powiatem.
17. Dofinansowaniu nie podlegają dodatkowe prace o charakterze remontowowykończeniowym, które nie wpływają na poprawę funkcjonowania osoby
niepełnosprawnej, lecz stanowią o podniesieniu estetyki pomieszczeń oraz
prace tzw. zakryte, a także wszystkie inne, które służą modernizacji
infrastruktury mieszkaniowej osoby niepełnosprawnej.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych nie przysługuje Wnioskodawcom, którzy w ciągu trzech lat przed
dniem złożenia wniosku byli stroną w umowie o dofinansowanie ze środków
PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy.
Wnioski na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych (załącznik nr1),
w komunikowaniu się (załącznik nr2) i technicznych (załącznik nr3) będą
oceniane na podstawie „Karty oceny wniosku”.
Wnioski z najwyższą liczbą punktów dla każdego zadania oddzielnie
rozpatrywane będą w pierwszej kolejności do wyczerpania środków. W
przypadku wniosków z taką samą liczbą punktów decydować będzie stopień
niepełnosprawności a w dalszej kolejności dochód – w pierwszej kolejności
rozpatrywane będą wnioski z niższym dochodem.
IV. Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny tzn. sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć
rehabilitacyjnych w warunkach domowych, mający za zadanie osiągnięcie przy
aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego
poziomu funkcjonowania, jakości życia, integracji społecznej, potwierdzonego
zaświadczeniem lekarskim zgodnie z indywidualnymi potrzebami i
możliwościami osoby niepełnosprawnej.
1. O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna posiadająca
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, której przeciętny miesięczny
dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony
przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za
kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza
odpowiednio:
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a) 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w
poprzednim kwartale ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w
poprzednim kwartale ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, w przypadku osoby samotnej.
2. Wysokość dofinansowania wynosi do 80 % wartości sprzętu.
3. Przy dofinansowaniu sprzętu rehabilitacyjnego konieczne jest przedłożenie
zaświadczenia od lekarza specjalisty poświadczające konieczność
stosowania danego sprzętu w warunkach domowych.
4. Osoba niepełnosprawna może otrzymać dofinansowanie do zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego tylko jeden raz w roku.
5. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania
poniesionych przed przyznaniem środków finansowych z PFRON i
zawarciem umowy z Powiatem.
6. Dofinansowanie nie dotyczy zakupu sprzętu medycznego, np. pompy
insulinowe, lampy do światłolecznictwa.
7. Wniosek o dofinansowanie musi zawierać uzasadnienie wskazujące na
związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celu jakim jest
aktywne prowadzenie rehabilitacji w warunkach domowych.
8. Dofinansowanie do zakupu wanny z hydromasażem zostanie przyznane
tylko dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością zgodnie z zaleceniami
lekarza specjalisty.
9. Jeden raz w roku o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać
się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli
prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych
przez okres, co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz
udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych
źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej
dofinansowaniem.
10. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej składają
wniosek na sprzęt rehabilitacyjny w terminie do dnia 30 listopada roku
poprzedzającego realizację zadania.
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V. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
1. dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze może ubiegać się osoba niepełnosprawna posiadająca
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która otrzymała dopłatę w
ramach ubezpieczenia zdrowotnego i przeciętny miesięczny dochód, w
rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę
osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza odpowiednio:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w
poprzednim kwartale ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w
poprzednim kwartale ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, w przypadku osoby samotnej.
2. Wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych uzależniona
jest od przypadającego dochodu i struktury rodziny:
Dochód na osobę
w rodzinie (netto)
Do 1.100,99 zł
1.101,00 –
1.200,99 zł.
1.201,00 –
1.300,99 zł.
1.301,00 zł. –
wysokości
kryterium
dochodowego

% udział PCPR w
dofinansowaniu
100%
80%
75%

70%

Dochód osoby
samotnej (netto)
Do 1.300,99 zł.
1.301,00 –
1.400,99 zł.
1.401,00 –
1.500,99 zł.
1.501,00 zł. –
wysokości
kryterium
dochodowego

% udział PCPR w
dofinansowaniu
100%
80%
75%

70%

3. Wysokość dofinansowania do aparatów słuchowych dla osób dorosłych
uzależniona jest od przypadającego dochodu i struktury rodziny:
Dochód na osobę
w rodzinie (netto)

Wysokość
dofinansowania

Do 1.100,99 zł
1.101,00 –
1.200,99 zł
1.201,00 –
1.300,99 zł
1.301,00 –
wysokość
kryterium
dochodowego

1 500,00 zł
1 350,00 zł
1 200,00 zł
1 000,00 zł
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Dochód osoby
samotnie
gospodarującej
się (netto)
1.300,99 zł
1.301,00 –
1.400,99 zł
1.401,00 –
1.500,99 zł
1.501,00 –
wysokość
kryterium
dochodowego

Wysokość
dofinansowania
1 500,00 zł
1 350,00 zł
1 200,00 zł
1 000,00 zł
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4. W przypadku dzieci wysokość dofinansowania do przedmiotów
ortopedycznych i aparatów słuchowych uzależniona jest tylko od
ustawowego kryterium a nie od przypadającego dochodu i struktury rodziny.
VI. Turnusy rehabilitacyjne
1. O dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie
rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli:
a) została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,
b) w roku realizacji zadania nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze
środków PFRON,
c) weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do
rejestru ośrodków, prowadzonego przez Wojewodę, albo poza takim
ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie
niestacjonarnej,
d) nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie
opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
e) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o
świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym
gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc
złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym
gospodarstwie domowym,
- 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
2. Osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności oraz osoba niepełnosprawna w wieku do 16 lat może
ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie
rehabilitacyjnym dla opiekuna, jeżeli:
a) wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem
konieczności pobytu opiekuna,
b) a opiekun:
- nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
- nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
- ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny
osoby niepełnosprawnej.
Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie
rehabilitacyjnym finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub
o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym
rolników (NFZ, KRUS, ZUS).
3. Warunki przyznania dofinansowania:
a) złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz z załącznikami:
- kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopią wypisu z
treści orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem, albo kopią
orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do 16 lat),
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-

-

wnioskiem lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba
niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
potwierdzający aktualny stan zdrowia,
zaświadczeniem o przeciętnym dochodzie netto z trzech ostatnich
miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. (dotyczy
wszystkich osób we wspólnym gospodarstwie domowym).

4. Miejsce turnusu rehabilitacyjnego wybiera i rezerwuje osoba otrzymująca
dofinansowanie. Ośrodek wybiera się pod kontem dysfunkcji i schorzeń
określonych w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim.
5. Przyznane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia
w Dzierżoniowie dofinasowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
uzależnione będzie od oceny wniosku dokonanej w oparciu o ocenę sytuacji
społeczno-bytowej osoby niepełnosprawnej i jej potrzeb w zakresie
rozwijania umiejętności społecznych, zgodnie z kartą oceny wniosku, której
wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszych zasad.
6. Dofinansowanie będzie przyznawane osobom, które uzyskają najwyższą
liczbę punktów.
7. W przypadku Wnioskodawców, których wnioski uzyskały identyczną liczbę
punktów decyduje stopień niepełnosprawności (w przypadku osób do 16
roku życia Wnioskodawca będzie traktowany jako osoba ze znacznym
stopniem niepełnosprawności) a następnie wysokość dochodu - w pierwszej
kolejności dofinansowanie otrzymają Wnioskodawcy z niższym dochodem.
8. Przyjmując, że turnus rehabilitacyjny jest zorganizowaną formą aktywnej
rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna
poprawa psychofizycznej sprawności i rozwijanie umiejętności społecznych
uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów
społecznych, realizacje i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w
innych zajęciach przewidzianych programem turnusu rehabilitacyjnego. W
punktacji bierze się pod uwagę:
a) posiadany stopień niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego/ posiadaną
niepełnosprawność na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności,
b) rodzaj i zakres dysfunkcji osoby niepełnosprawnej określony w
orzeczeniu
o
stopniu
niepełnosprawności/orzeczeniu
o
niepełnosprawności / orzeczeniu równoważnym lub we wniosku lekarza
w przypadku orzeczenia równoważnego, w którym dysfunkcja nie jest
określona (w kontekście potrzeb osoby niepełnosprawnej w zakresie
rozwijania umiejętności społecznych),
c) miesięczny dochód w gospodarstwie domowym w przeliczeniu na jedną
osobę,
d) miejsce zamieszkania: obszar wiejski.
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10. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie
rehabilitacyjnym niepełnosprawnych dzieci (będących pod opieką tych
samych opiekunów), poruszających się samodzielnie, dofinasowanie
przysługuje jednemu z opiekunów, a w przypadku dzieci poruszających
się za pomocą wózka inwalidzkiego, dofinasowanie przysługuje obojgu
opiekunom.
11. W
przypadku
niezrealizowania
wszystkich
wniosków
osób
niepełnosprawnych określonych w punkcie 5 z powodu wyczerpania
środków finansowych przewiduje się dofinansowanie ze środków
pochodzących ze zwrotów niewykorzystanych dofinansowań. „Wniosek
lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” i „Informacja o stanie
zdrowia” zachowują ważność do końca bieżącego roku.
12. Wysokość dofinasowania w 2020 r. ustala się w oparciu o § 6 ust. 1 i 2
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada
2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 230, poz.
1694 z późn. zm.).
13. W przypadku znacznego niedoboru środków finansowych, w oparciu o § 6
ust. 3 w/w rozporządzenia wprowadza się zasadę obniżenia
dofinansowania o 20% dla wszystkich wnioskodawców.
VII. Organizacja sportu,
niepełnosprawnych

kultury,

rekreacji

i

turystyki

osób

1. Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby prawne i
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
a) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres, co
najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
b) udokumentują
zapewnienie
odpowiednich
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji
zadania,
c) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych
źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej
dofinansowaniem ze środków Funduszu,
d) nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu.
2. Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych nie jest możliwe, jeżeli:
a) Wnioskodawca ma zaległości wobec Funduszu,
b) w ciągu 3 lat przed dniem złożenia wniosku był stroną umowy
z Funduszem, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie
Wnioskodawcy.
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3. Przyznanie dofinansowania następuje na pisemny wniosek złożony, na
odpowiednim formularzu. Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada roku
poprzedzającego realizację zadania.
4. Wnioski
o
udzielenie
dofinansowania
ostemplowane
pieczątką
wnioskodawcy oraz pieczątkami imiennymi osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
wnioskodawcy, należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
i Ochrony Zdrowia wraz z kompletem wymaganych załączników.
5. W przypadku złożenia wniosków niekompletnych Centrum w ciągu 10 dni
od daty otrzymania wniosku powiadamia pisemnie Wnioskodawców o
zakresie i terminie uzupełnienia dokumentacji. Nie uzupełnienie wniosku w
ciągu 30 dni powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.
6. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia, pod
warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę pozostałych 40% środków
własnych lub pozyskanych z innych źródeł.
7. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania
poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy
o dofinansowanie.
8. Dofinansowane będą zadania organizowane tylko na terenie Polski.
9. Wnioski są rozpatrywane na bieżąco po otrzymaniu środków Funduszu.
10. Wnioski mogą dotyczyć osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie
Powiatu Dzierżoniowskiego.
11. Centrum nie refunduje kosztów związanych z przygotowaniem wniosku.
12. Podstawą dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki
ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia z Wnioskodawcą.
13. Wnioskodawca zobowiązany jest 30 dni przed datą przedsięwzięcia
powiadomić Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia o
dokładnym terminie imprezy.
14. Przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w uznanym
kosztorysie, także w przypadkach, gdy dla prawidłowej realizacji imprezy
niezbędne było wykonanie dodatkowych usług czy zakupu materiałów lub
urządzeń, Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
15. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia Centrum w formie
pisemnej, o każdej zmianie mającej wpływ na termin lub zakres realizacji
danego zadania w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.
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16. Rozliczenie dofinansowania odbywa się zgodnie z treścią i w terminie
ustalonym w umowie. Do końcowego rozliczenia dofinansowania
wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć rozliczenie finansowe
zadania, sprawozdanie merytoryczne wraz z innymi określonymi w umowie
załącznikami.
17. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia do Centrum:
a) dokumentów rozliczeniowych zadania (faktur/rachunków przyjętych do
dofinansowania ze środków PFRON, wystawionych na Organizatora z
adnotacją wystawcy faktury/rachunku o uregulowaniu należności z nich
wynikających).
b) dowodu pokrycia udziału własnego w kosztach przedsięwzięcia (faktur
/rachunków wystawionych na Organizatora z adnotacją wystawcy
faktury/rachunku o uregulowaniu należności z nich wynikających).
sprawozdania merytorycznego z realizacji zadania,
18. Sprawozdanie merytoryczne powinno zawierać:
a) opis zadania,
b) określenie terminu realizacji zadania,
c) listę uczestników imprezy z podaniem stopnia niepełnosprawności (nie
dotyczy zadań, w których udział wzięło powyżej 100 osób)
d) ocenę efektów dofinansowania.
19. Rozliczenie finansowe powinno zawierać:
a) zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków
funduszu w odniesieniu do pozycji kosztorysu,
b) zestawienie obejmujące:
- nazwę zadania,
- koszt realizacji zadania,
- kwotę przyznaną przez Centrum,
- kwotę środków Funduszu faktycznie wydaną na realizację imprezy,
- udział innych niż Centrum źródeł finansowania zadania (nazwę
źródła i kwotę wydatkowaną).
20. Dofinasowanie przekazane będzie na konto Wnioskodawcy po
przedstawieniu faktur VAT lub rachunków wystawionych na Organizatora z
adnotacją wystawcy faktury lub rachunku o uregulowaniu należności z nich
wynikających.
21. Przekazanie dofinasowania następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia
wymaganego kompletu dokumentów rozliczeniowych.
22. W ramach zadania za zakwalifikowane uznaje się następujące wydatki:
a) wydatki związane z zapewnieniem dodatkowych usług i wsparcia dla
osób niepełnosprawnych, np. zapewnienie tłumacza języka migowego,
psychologa, wykładowcy itp.
b) zakwaterowanie, pobyt i wyżywienie,
c) przejazdy,
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d) nagrody
i
wyróżnienia
konkursowe
(rzeczowe)
dla
osób
niepełnosprawnych.
e) wydatki związane z zakupem sprzętu, urządzeń i wyposażenia
niezbędnego do realizacji zadania,
f) wydatki związane z wynajmem sprzętu, urządzeń i wyposażenia
niezbędnego do realizacji zadania,
g) wydatki związane z wynajmem i udostępnianiem pomieszczeń, w części
zaangażowanej przy realizacji zadania,
h) wydatki na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji
zadania,
i) bilety wstępu do placówek prowadzących działalność kulturalną oraz
innych obiektów mających bezpośredni związek z programem danej
imprezy.
23. W ramach zadania niekwalifikowane są:
a) koszty wynagrodzenia kadry administracyjnej (w tym kadry kierowniczej
wnioskodawcy),
b) koszty wynajmu pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną
wnioskodawcy,
c) spłaty pożyczek, kredytów oraz odsetek,
d) mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych,
e) opłaty stałe, abonamentowe,
f) koszty pokrywane ze środków Funduszu na podstawie innych tytułów z
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018. 511 z późn.
zm.),
g) wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,
h) wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do zadania.
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Załączniki do zasad
Zał. 1 - Karta oceny wniosku dot. likwidacji barier architektonicznych,
Zał. 2 – Karta oceny wniosku dot. likwidacji barier w komunikowaniu się,
Zał. 3 – Karta oceny wniosku dot. likwidacji barier technicznych.
Zał. 4 – Karta oceny wniosku dot. turnusów rehabilitacyjnych
Załącznik nr 1

KARTA OCENY PUNKTOWEJ – sprawa nr PR.III.PFRON.5112/ /

/20…

dot. WNIOSKU O DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH
Pani/Pana/dziecka…………………………………………………………………..
I
1.

2.

3.

Rodzaj niepełnosprawności
Dysfunkcja narządu ruchu, na wózku
inwalidzkim lub po amputacji dłoni albo
rąk, niewidome
Osoby poruszające się przy pomocy
urządzeń pomocniczych (balkonik,
kule) bądź przy pomocy osób trzecich
Inne osoby z dysfunkcją narządu ruchu
o stopniu niepełnosprawności

Stopień
niepełnosprawności

znaczny
umiarkowany
znaczny
umiarkowany
znaczny
umiarkowany
znaczny
umiarkowany

Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

5.

Z ogólnego stanu zdrowia

II

Ocena sytuacji materialnej osoby niepełnosprawnej

1.

Średni miesięczny dochód na jedną
osobę w rodzinie/netto

2.

Średni miesięczny dochód osoby
samotnie gospodarującej się/netto

III

Sytuacja zawodowa

1.
2.

Dzieci i młodzież do 18 lat i młodzież
18-24 lata ucząca się
Osoby dorosłe

IV

Sytuacja mieszkaniowa

1.
2.

Zamieszkuje samotnie
Zamieszkuje z rodziną, w tym inne
osoby niepełnosprawne
Zamieszkuje z rodziną
Zamieszkuje na obszarze wiejskim

do 1 232,89 zł
do 1 479,47 zł
do 1 726,05 zł
do 1 972,63 zł
powyżej 1 972,63 zł
do 1 479,47 zł
do 1 726,05 zł
do 1 972,63 zł
do 2 219,21 zł
powyżej 2 219,21 zł

10
6
8
4
8
4
8
4
20
15
10
4
0
20
15
10
5
0
6
4
6
4
2
5

V

Czy Wnioskodawca korzystał ze środków PFRON na likwidację barier
architektonicznych

1.
2.

Nie korzystał
Korzystał

VI
1.

Czy wniosek na dany cel był składany w latach poprzednich

2.

Wniosek został niezrealizowany z
powodu braku środków i składany jest
po raz drugi
Wniosek został niezrealizowany z
powodu braku środków jest składany
po raz trzeci i kolejny

Punktacja
wniosku

15

4.

3.
4.

Liczba
punktów

2
0

10

15
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Załącznik nr 2

KARTA OCENY PUNKTOWEJ – sprawa nr PR.III.PFRON.5113/ /

/20…

dot. WNIOSKU O DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER W
KOMUNIKOWANIU SIĘ
Pani/Pana/dziecka…………………………………………………………………..
I

Rodzaj niepełnosprawności

1.

Dysfunkcja narządu ruchu, na wózku
inwalidzkim lub po amputacji dłoni albo
rąk, niewidome
Dysfunkcja narządu słuchu i/lub mowy

2.
3.

Młodzież autystyczna, z porażeniem
mózgowym (powyżej 16 r. ż.)

4.
5.

Osoby z dysfunkcją narządu wzroku
Dzieci autystyczne, z porażeniem
mózgowym

6.
Z ogólnego stanu zdrowia

Stopień
niepełnosprawności

znaczny
umiarkowany
znaczny
umiarkowany
znaczny
umiarkowany
Orzeczenie o
niepełnosprawności
znaczny
umiarkowany

Ocena sytuacji materialnej osoby niepełnosprawnej

1.

Średni miesięczny dochód na jedną
osobę w rodzinie/netto

2.

Średni miesięczny dochód osoby
samotnie gospodarującej się/netto

III

Sytuacja zawodowa

1.
2.

Dzieci i młodzież do 18 lat i młodzież
18-24 lata ucząca się
Osoby dorosłe

IV

Sytuacja mieszkaniowa

1.
2.

Zamieszkuje samotnie
Zamieszkuje z rodziną, w tym są osoby
niepełnosprawne
Zamieszkuje z rodziną
Zamieszkuje na obszarze wiejskim

do 1 232,89 zł
do 1 479,47 zł
do 1 726,05 zł
do 1 972,63 zł
powyżej 1 972,63 zł
do 1 479,47 zł
do 1 726,050 zł
do 1 972,63 zł
do 2 219,21 zł
powyżej 2 219,21 zł

8
4
20
15
10
4
0
20
15
10
5
0

4
6
4
2
5

Korzystanie ze środków PFRON na likwidacje barier w
komunikowaniu się

1.
2.

Nie korzystał
Korzystał

VI
1.

Czy wniosek na dany cel był składany w latach poprzednich

2.

10
6
10
6
10
6
10

6

V

Wniosek został niezrealizowany z
powodu braku środków i składany po
raz drugi
Wniosek został niezrealizowany z
powodu braku środków i składany po
raz trzeci i kolejny

Punktacja
wniosku

15

II

3.
4.

Liczba
punktów

2
0

10

10
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Załącznik nr 3

KARTA OCENY PUNKTOWEJ – sprawa nr PR.III.PFRON.5114/ /

/20…

dot. WNIOSKU O DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH
Pani/Pana/dziecka…………………………………………………………………..
I

Rodzaj niepełnosprawności

1.

Dysfunkcja narządu ruchu, na wózku
inwalidzkim lub po amputacji dłoni albo
rąk, niewidome
Osoby poruszające się przy pomocy
urządzeń pomocniczych (balkonik,
kule)
Inne osoby z dysfunkcją narządu ruchu
o stopniu niepełnosprawności

2.

3.

Liczba punktów wg
stopnia
niepełnosprawności

Liczba
punktów

15
znaczny
umiarkowany

10
6

znaczny
umiarkowany
znaczny
umiarkowany
znaczny
umiarkowany
lekki

8
4
8
4

znaczny
umiarkowany

8
4

4.
5.

Osoby z dysfunkcją narządu wzroku
Osoby leżące lub wymagające
pielęgnacji drugiej osoby, posiadające
orzeczenie z ogólnego stanu zdrowia
lub innych przyczyn

5.

Z ogólnego stanu zdrowia

II

Ocena sytuacji materialnej osoby niepełnosprawnej

1.

Średni miesięczny dochód na jedną
osobę w rodzinie/netto

2.

Średni miesięczny dochód osoby
samotnie gospodarującej się/netto

III

Sytuacja zawodowa

1.
2.

Dzieci i młodzież do 18 lat i młodzież
18-24 lata ucząca się
Osoby dorosłe

IV

Sytuacja mieszkaniowa

1.
2.
3.
4.

Zamieszkuje samotnie
Zamieszkuje z rodziną, w tym są osoby
niepełnosprawne
Zamieszkuje z rodziną
Zamieszkuje na obszarze wiejskim

V

Korzystanie ze środków PFRON na likwidacje barier technicznych

1.
2.

Nie korzystał
Korzystał

VI
1.

Czy wniosek na dany cel był składany w latach poprzednich

2.

Wniosek został niezrealizowany z
powodu braku środków i składany jest
po raz drugi
Wniosek został niezrealizowany z
powodu braku środków i składany jest
po raz trzeci i kolejny

Punktacja
wniosku

do 1 232,89 zł
do 1 479,47 zł
do 1 726,05 zł
do 1 972,63 zł
powyżej 1 972,63 zł
do 1 479,47 zł
do 1 726,05 zł
do 1 972,63 zł
do 2 219,21 zł
powyżej 2 219,21 zł

8
6
2

20
15
10
4
0
20
15
10
5
0
6
4
6
4
2
5
2
0

10

10
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Załącznik nr 4

KARTA OCENY PUNKTOWEJ – sprawa nr PR.III.PFRON.5111/ /

/20…

dot. WNIOSKU O DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE
REHABILITACYJNYM
Pani/Pana/dziecka …………………………………………………………………..
z opiekunem  TAK

 NIE

KRYTERIA OCENY WNIOSKU (punktacja stała)

1

liczba
punktów

punktacja
wniosku

Rodzaj i zakres niepełnosprawności
(w kontekście potrzeb osoby niepełnosprawnej w zakresie rozwijania umiejętności
społecznych):
Posiadane orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne:

a

dziecko niepełnosprawne w wieku do 16 r.ż.

30

znacznym

20

umiarkowanym

10

5
lekkim
rodzaj niepełnosprawności (zgodnie z orzeczeniem i/lub zaświadczeniem lekarskim):
osoby poruszające się na wózku inwalidzkim
niepełnosprawność intelektualna/upośledzenie umysłowe ( 01-U )
zaburzenia / choroba psychiczna ( 02-P )

30

całościowe zaburzenia rozwojowe ( 12-C )
zaburzenia głosu, mowy, choroby słuchu ( 03-L )
choroby narządu wzroku ( 04–O )
b

20

choroby neurologiczne ( 10-N )
upośledzenia narządu ruchu ( 05-R )
epilepsja ( 06-E )
choroby układu oddechowego i krążenia ( 07-S )
choroby układu pokarmowego ( 08-T )
choroby układu moczowo – płciowego ( 09-M )
Inne choroby przewlekłe w tym schorzenia: endokrynologiczne,
metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i
odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego ( 11- I )

2

10

Sytuacja socjalno – bytowa wnioskodawcy:
średni dochód miesięczny (w przeliczeniu na 1 osobę)

a

b

do 1 232,89 zł (w rodzinie)

do 1 479,47 zł (samotna)

20

do 1 479,47 zł (w rodzinie)

do 1 726,05 zł (samotna)

15

do 1 726,05 zł (w rodzinie)

do 1 972,63 zł (samotna)

10

do 1 972,63 zł (w rodzinie)

do 2 219,21 zł (samotna)

5

powyżej 1 972,63 zł

powyżej 2 219,21 zł

0

Wnioskodawca zamieszkuje na terenie wiejskim

5
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UZASADNIENIE
Wprowadzenie w 2020 roku "Zasad przyznawania dofinansowania ze środków PFRON" pozwoli na
wyłonienie spośród złożonych wniosków osób niepełnosprawnych najbardziej potrzebujących. Przyznanie
dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikownaiu się
i technicznych uzależnione będzie od oceny wniosku dokonanej na podstawie karty oceny wniosku. Ocena
wniosku oparta jest na systemie punktowym. Ilość punktów uzależniona jest od sytuacji osobistej
Wnioskodawcy. Przy ocenie wniosku pod uwagę bierze się m.in. przyczynę i stopień niepełnosprawności,
sytuację materialną Wnioskodawcy, miejsce zamieszkania. Umożliwi to przyznanie dofinansowania
w pierwszej kolejności osobom, których sytuacja socjalna, materialna i zdrowotna uniemożliwia lub
znacznie ogranicza samodzielne sfinansowanie i wykonanie likwidacji barier. Dzięki zastosowaniu karty
oceny wniosku osoba oceniająca wniosek może w sposób jasny,przyrzysty i czytelny uzasadnić powód
przyznania lub odmowy dofinansowania. Ilość zdobytych punktów będzie podstawą do udzielenia wsparcia
osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie
Elżbieta Jabrzyk
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