Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2018 z dnia 28.03.2018r,

ZASADY
udzielania dofinansowań ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu oświęcimskiego

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2. 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.
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada
2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
§1
Zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze.
1. Dofinansowaniem ze środków PFRON objęte są tylko i wyłącznie przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na
zlecenie.
2. O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli średni
miesięczny dochód nie przekracza kwoty:
 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie
domowym,
 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
3. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
o którym mowa w pkt. 2 ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego.
4. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne,
 zaświadczenie o dochodach,
 kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej dziecka, lub kserokopię aktu urodzenia
dziecka w przypadku rodzin posiadających dzieci na utrzymaniu,
 kserokopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez
świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
 fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę
udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup.
5. Dofinansowaniu podlegają tylko przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
zakupione w danym roku.
6. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu, po zatwierdzeniu przez Radę
Powiatu w Oświęcimiu w drodze uchwały zadań, na które przeznacza się w danym
roku środki finansowe, aż do wyczerpania środków na tym zadaniu.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach np. trudną sytuacją finansową lub
zdrowotną na udokumentowaną prośbę osoby niepełnosprawnej, wniosek może być
rozpatrzony poza kolejnością.
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8. W przypadku śmierci wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
9. Wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
wymienionych poniżej wynosi:
1. do 70 % limitu cenowego wyznaczonego przez Narodowy Funduszu Zdrowia
do zakupu aparatów słuchowych dla osób dorosłych posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności (03-L),
2. do 50 % limitu cenowego wyznaczonego przez Narodowy Funduszu Zdrowia
do zakupu aparatów słuchowych dla osób dorosłych
3. do 100 % limitu cenowego wyznaczonego przez Narodowy Funduszu Zdrowia
do zakupu aparatów słuchowych dla dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku
życia potwierdzonego zaświadczeniem ze szkoły,
4. do 70 % limitu cenowego wyznaczonego przez Narodowy Funduszu Zdrowia
do zakupu wkładki usznej dla dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku życia
potwierdzonego zaświadczeniem ze szkoły,
10. Wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
nie wymienionych w pkt. 9 wynosi do wysokości 70% limitu cenowego
wyznaczonego przez Narodowy Funduszu Zdrowia dla osób dorosłych.
11. Wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia pozycja 90, 92 – 102 wynosi do
wysokości 100% limitu cenowego wyznaczonego przez Narodowy Funduszu Zdrowia
dla osób dorosłych.
12. Wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
nie wymienionych w pkt. 9 wynosi do wysokości 100% limitu cenowego
wyznaczonego przez Narodowy Funduszu Zdrowia dla dzieci i młodzieży uczącej się
do 26 roku życia potwierdzonego zaświadczeniem ze szkoły.
13. W przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze wynosi j.w, z zastrzeżeniem, że udział własny wymagany
w limicie cenowym NFZ pokrywany jest przez jednostkę organizacyjną pomocy
społecznej, w której osoba ta przebywa.
14. Dofinansowanie przekazywane jest przelewem na konto wskazane przez
wnioskodawcę, lub konto sprzedawcy podane na załączonej fakturze lub przez
wypłatę w Banku Spółdzielczym w Oświęcimiu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 10
§2
Zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny.
1. Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych
mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby
niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia
i integracji społecznej.
2. O dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:
a. Osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności lub orzeczeń równoważnych (I lub II grupa inwalidzka,
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całkowita niezdolność do pracy lub całkowita niezdolność do samodzielnej
egzystencji),
b. Dzieci i młodzież z przyznaną niepełnosprawnością posiadająca ważne
orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich lub stopnia
niepełnosprawności, a w przypadku dzieci orzeczenia o niepełnosprawności,
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jeżeli zachodzi potrzeba
prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu takiego sprzętu.
c. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „jednostką
organizacyjną”, jeżeli
o mają siedzibę i prowadzą działalność na terenie powiatu oświęcimskiego,
o prowadzą działalność związaną z rehabilitacja osób niepełnosprawnych przez
okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
o udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł
na sfinansowanie zakupu w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze
środków PFRON.
O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli średni
miesięczny dochód nie przekracza kwoty:
 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie
domowym,
 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
o którym mowa w pkt. 3 ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne,
zaświadczenie o dochodach,
kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej dziecka, lub kserokopię aktu urodzenia
dziecka w przypadku rodzin posiadających dzieci na utrzymaniu,
zaświadczenie lekarskie wskazujące rodzaj schorzenia i uzasadniające konieczność
zakupu wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego (w przypadku orzeczeń z ZUS
wymagane jest zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty),
minimum dwie oferty cenowe.
Wnioski o dofinansowanie dla osób indywidualnych można złożyć w każdym czasie.
Wnioski o dofinansowanie dla jednostek organizacyjnych należy złożyć do
30 listopada roku poprzedzającego realizację wniosku.
Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych, według
kolejności ich wpływu, po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w drodze uchwały
zadań, na które przeznacza się w danym roku środki finansowe.
W przypadku śmierci wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 70%
kosztów zakupu sprzętu w zależności od dochodu określonego w tabeli nr 1, nie
więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego wynagrodzenia.
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9. Podstawę dofinasowania stanowi umowa zawarta przez Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie z wnioskodawcą.
10. Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zakupionego po
przyznaniu środków finansowych i zawarciu przez wnioskodawcę umowy
z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
11. Wysokość przyznanego dofinansowania określa się na podstawie zweryfikowanego,
przewidywanego kosztu zadania określonego w ofertach cenowych dołączonych do
wniosku.
12. Dofinansowanie przekazywane jest przelewem na konto wskazane przez
wnioskodawcę, lub konto sprzedawcy podane na załączonej fakturze lub przez
wypłatę w Banku Spółdzielczym w Oświęcimiu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego
10.
13. Przekazanie środków finansowych następuje po dostarczeniu przez wnioskodawcę
następujących dokumentów:
a. faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę przez sprzedawcę
o terminie płatności nie krótszym niż 30 dni od daty ich wystawienia,
b. dowodu zapłaty udziału własnego w kosztach zadania, jako podstawy do
wypłacenia kwoty określonej w umowie o dofinansowanie.
14. Przekazanie środków finansowych następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia
wymaganego kompletu dokumentów, w sposób określony w pkt. 16.
Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego objętego dofinansowaniem
15. Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego, o którym mowa w pkt. 16, zaleconego przez lekarza.
16. Katalog sprzętu rehabilitacyjnego:
a. rower rehabilitacyjny stacjonarny,
b. rower trójkołowy- dla osób z zachwianiem poczucia równowagi,
c. piłki rehabilitacyjne,
d. piłki lekarskie,
e. trenery dłoni,
f. klocki, wałki, kliny, maty rehabilitacyjne,
g. pufy, worki rehabilitacyjne,
h. steper,
i. rotor,
j. bieżnia mechaniczna,
k. orbitek,
l. atlas,
m. klocki i gry wypukłe oraz zabawki dźwiękowe – dla dzieci,
n. drabinki gimnastyczne.
17. Podmioty o których mowa § 2 pkt 2 ust. c mogą otrzymać dofinasowanie do zakupu
sprzętu rehabilitacyjnego o którym mowa w pkt. 18.
18. Katalog sprzętu rehabilitacyjnego:
a. rower rehabilitacyjny stacjonarny,
b. rotor,
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c.
d.
e.
f.
g.

steper,
atlas,
zestaw do ćwiczeń biernych kończyn górnych i dolnych,
urządzenie do ćwiczeń oporowych kończyn górnych i dolnych,
wanna z systemem do kąpieli perełkowej i masażu wirowego kończyn górnych
i dolnych,
h. bieżnia mechaniczna,
i. suchy basen do rehabilitacji,
j. stół rehabilitacyjny, terapeutyczny i do masażu,
k. piłki lekarskie,
l. drabinki gimnastyczne,
m. materace do ćwiczeń,
n. przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne,
o. stół do przyłóżkowego urządzenia rehabilitacyjnego,
p. osprzęt do przyłóżkowego urządzenia rehabilitacyjnego,
q. krzesło do masażu na siedząco,
19. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem ze środków PFRON
może być objęty sprzęt rehabilitacyjny nie wymieniony w pkt. 16 i 18.
§4
Zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
1. O dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej
2 lat przed dniem złożenia wniosku,
2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych
warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na
sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze
środków Funduszu.
2. O dofinansowanie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty mające siedzibę i działające
na terenie Powiatu Oświęcimskiego lub podmioty mające siedzibę poza powiatem, ale
obejmujące opieką i rehabilitacją osoby niepełnosprawne z Powiatu Oświęcimskiego.
3. Wniosek o udzielenie dofinansowania zadania należy składać do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób
niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie w terminie do dnia
30 listopada roku poprzedzającego realizację wniosku.
4. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie z wnioskodawcą.
5. Wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów przedsięwzięcia.
6. Wysokość dofinansowania nie może być wyższa od kwoty wnioskowanej.

6

7. Wysokość przyznanego dofinansowania określa się na podstawie zweryfikowanego
przewidywanego kosztorysu zadania.
8. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie zadania organizowane na terenie kraju.
9. Do obowiązków wnioskodawcy należy zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób
niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych koniecznych do realizacji
zadania.
10. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, a także
w przypadkach, gdy niezbędny był zakup dodatkowych usług, wnioskodawca
pokrywa ze środków własnych.
11. Przekazanie dofinansowania następuje po podpisaniu umowy między Dyrektorem
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie a wnioskodawcą.
12. Rozliczenie dofinansowania następuje na podstawie następujących dokumentów:
1. sprawozdanie merytoryczne z przebiegu zadania,
2. faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę,
3. listy obecności osób niepełnosprawnych – uczestników zadania wraz
z podaniem ich stopnia niepełnosprawności (nie dotyczy imprez masowych).
13. W przypadku złożenia przez organizatorów imprez większej ilości wniosków niż
możliwości ich zaspokojenia poprzez udzielenie dofinansowania, w pierwszej
kolejności będą rozpatrywane wnioski organizatorów, którzy w poprzednim roku nie
korzystali z dofinansowania, bądź zmniejszony będzie zakres podmiotowy
i przedmiotowy zadania.
§5
Zasady udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w miejscu
zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ze środków PFRON
1. 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.
2. O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych mogą
ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli likwidacja ta umożliwi lub w znacznym
stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych
czynności lub kontaktów z otoczeniem:
a. posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności (lub równoważne) ze względu na dysfunkcję ruchu (kod
w orzeczeniu 05-R, 10-N),
b. posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności (lub równoważne) ze względu na dysfunkcję wzroku (kod
w orzeczeniu 04-O),
c. posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności (lub równoważne) z innych przyczyn niż określone w pkt
a i b, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia od lekarza specjalisty
(chirurg, ortopeda, neurolog, okulista) stwierdzające znaczne problemy w
poruszaniu się.
3. Dofinansowanie do likwidacji barier nie zostanie przyznane w przypadku nowo
wybudowanych budynkach lub obiektach oraz w przypadku wybudowanych
budynkach po dacie uznania osoby zamieszkującej w nim za osobę niepełnosprawną.
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4. Osoby niepełnosprawne, o których mowa w pkt 2:
a. powinny być właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi
nieruchomości albo posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
b. w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie korzystały z dofinansowania ze
środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych.
5. Wnioski przyjmowane są przez cały rok.
6. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
a. orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne,
b. zaświadczenie o dochodach
c. kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej dziecka, lub kserokopię aktu
urodzenia dziecka w przypadku rodzin posiadających dzieci na utrzymaniu,
d. zaświadczenie lekarskie wskazujące rodzaj schorzenia i uzasadniające
konieczność likwidacji barier (w przypadku orzeczeń z ZUS wymagane jest
zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty),
e. akt własności nieruchomości lub tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości,
bądź lokalu,
f. zgodę zarządcy nieruchomości na likwidację barier (dotyczy dostosowania do
potrzeb osoby niepełnosprawnej w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym).
7. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych, po
zatwierdzeniu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie podziału środków na dany rok.
8. Wnioski, którym nie zostało przyznane dofinasowanie z powodu niewystarczającej
wysokości
środków
PFRON
przeznczonych
na
likwidację
barier
w danym roku pozostają bez rozpoznania.
9. W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
10. W celu dokonania oceny konieczności zlikwidowania bariery utrudniającej osobie
niepełnosprawnej funkcjonowanie dokuje się wizji lokalnej z inspektorem nadzoru
posiadającym odpowiednie uprawnienia.
11. Na ustalony podczas wizji lokalnej zakres prac, wykonawca wybrany przez
wnioskodawcę sporządza szczegółowy kosztorys podlegający weryfikacji przez
inspektora nadzoru budowlanego zatrudnionego przez PCPR.
12. Wybrany wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia wodnokanalizacyjne,
gazowe i elektryczne bądź dokona odpowiednich uzgodnień.
13. Zweryfikowany kosztorys stanowi podstawę do zawarcia pomiędzy Dyrektorem
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a Wnioskodawcą umowy o dofinansowanie
likwidacji barier architektonicznych.
14. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed
przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków
PFRON.
15. Wysokość przyznanego dofinansowania, sposób wypłacenia oraz zasady rozliczenia
określa umowa.
16. Wysokość dofinansowania wynosi do 70% wartości kosztorysowej inwestycji,
w zależności od dochodu określonego w tabeli nr 1, jednak nie więcej niż do
wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
17. Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach barier architektonicznych wynosi
7 000,00 zł
18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (m.in. bardzo trudna sytuacja materialna
i życiowa, inne osoby niepełnosprawne zamieszkujące razem) dofinansowanie może
zostać zwiększone, jednak nie więcej niż do 95% i nie więcej niż do wysokości
piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
19. Wnioskodawca informuje PCPR o fakcie zakończenia prac budowlanych,
remontowych lub adaptacyjnych celem dokonania odbioru końcowego.
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20. Po dokonaniu odbioru końcowego wnioskodawca przedkłada dokumenty
rozliczeniowe (faktura Vat), na podstawie których dokonuje się wypłaty przyznanego
dofinansowania.
21. Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót jakie mogą być objęte
dofinansowaniem w ramach likwidacji barier architektonicznych w szczególności
obejmuje:
a. Dla osób z dysfunkcją ruchową :
1. budowa pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego,
2. Dostawa , zakup i montaż urządzenia do transportu pionowego,
3. Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach
komunikacyjnych i przy urządzeniach higieniczno sanitarnych,
4. Zakup i montaż podnośnika sufitowego, podnośnika transportowego
ruchomego, transportera schodowego, windy przyściennej,
5. Likwidacja progów i zróżnicowania poziomu podłogi,
6. Wymiana posadzki na antypoślizgową,
7. Przystosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb
wnioskodawcy wraz z niezbędnymi instalacjami,
8. Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń dla osób poruszających
się na wózku inwalidzkim na drzwi o prześwicie powyżej 90 cm,
9. Zakup i montaż drzwi balkonowych i okien, umożliwiających ich
samodzielną obsługę przez osobę
poruszającą się na wózku
inwalidzkim,
10. Przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez
osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim.
1.Dla osób z dysfunkcją wzrokową:
1. Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach
komunikacyjnych i przy urządzeniach higieniczno sanitarnych,
2. Likwidacja progów i zróżnicowania poziomu podłogi,
3. Wymiana posadzki na antypoślizgową,
4. Oznakowanie (kolorystyczne i fakturowe) ciągów komunikacyjnych,
5. Trwałe oznakowanie narożników budynku,
6. Oznakowanie kolorystyczne i fakturowe elementów pionowych
i poziomych małej architektury,
7. Przystosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb
wnioskodawcy wraz z niezbędnymi instalacjami,
8. Wyrównanie nawierzchni chodnika w podwórzu do 5 m od dojścia do
budynku.
22. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem może być objęty zakup
urządzeń, materiałów i robót nie ujętych w powyższym katalogu.
§6
Zasady udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON na
likwidację barier w komunikowaniu się
1. Bariery w komunikowaniu się to bariery uniemożliwiające lub utrudniające osobie
niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
2. O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się, mogą
ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich likwidacja umożliwi lub w znacznym
stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej kontakty z otoczeniem:
1. z dysfunkcją narządu wzroku,
2. z dysfunkcją narządu słuchu i mowy,
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3. z dysfunkcją narządu ruchu powodującą znaczne ograniczenie w poruszaniu
się (osoby leżące i poruszające się na wózkach inwalidzkim),
4. z niepełnosprawnością intelektualną,
5. z indywidualnym tokiem nauki.
3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne,
2. zaświadczenie o dochodach,
3. kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej dziecka, lub kserokopię aktu
urodzenia dziecka w przypadku rodzin posiadających dzieci na utrzymaniu,
4. Zaświadczenie lekarskie wskazujące rodzaj schorzenia w związku z którym
wymagany jest zakup wnioskowanego sprzętu (w przypadku orzeczeń z ZUS
wymagane jest zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty), a w przypadku
dofinansowania do zestawu komputerowego opinia psychologa lub logopedy
bądź pedagoga,
5. Minimum 2 oferty cenowe.
4. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom
niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały
odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.
5. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych, po
zatwierdzeniu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie podziału środków na dany rok.
6. Wnioski, którym nie zostało przyznane dofinasowanie z powodu niewystarczającej
wysokości
środków
PFRON
przeznczonych
na
likwidację
barier
w danym roku pozostają bez rozpoznania.
7. W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
8. Wnioski podlegają rozpatrywaniu według kolejności ich wpływu.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wniosek może być rozpatrzony poza
kolejnością.
10. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed
zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
11. Wysokość przyznanego dofinansowania, sposób wypłacenia oraz zasady rozliczenia
określa umowa.
12. W przypadku pozytywnie rozpatrzonych wniosków, zawierana jest umowa pomiędzy
Starostą Oświęcimskim, a wnioskodawcą o dofinansowanie likwidacji barier w
komunikowaniu się.
13. Wysokość dofinansowania wynosi do 70% kosztów zakupu, w zależności od dochodu
określonego w tabeli nr 1, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego
przeciętnego wynagrodzenia.
14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (m.in. bardzo trudna sytuacja materialna,
rodzinna, zdrowotna, inne osoby niepełnosprawne zamieszkujące razem)
dofinansowanie może zostać zwiększone, jednak nie więcej niż do 95% i nie więcej
niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
15. Podstawą rozliczenia zadania jest faktura vat (lub inny dokument księgowy
potwierdzający dokonanie zapłaty, w przypadku gdy faktury nie da się wystawić).
16. Dofinansowaniem ze środków Funduszu może zostać objęty zakup urządzeń (wraz z
montażem) lub wykonanie usług w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się, a
w szczególności:
1. Dla osób z dysfunkcją narządów słuchu i mowy oraz narządu mowy:
1. zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej,
2. wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną,
3. wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną,
4. sygnalizatory optyczne do aparatów telefonicznych, tekstofonów
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5. inne sygnalizatory optyczne i wibracyjne zastępujące dźwięk,
6. zakup i montaż faksu, telefaksu, wideofonu, tekstofonu,
7. zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego,
8. wideodomofon dla osób głuchoniemych,
9. budziki świetlne, wibracyjne,
10. urządzenie wspomagające odbiór dźwięku z TV lub radia, słuchawki.
2. Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:
1. zakup aparatu telefonicznego z podświetlaną klawiaturą,
2. zakup telefonu komórkowego z oprogramowaniem udźwiękawiającym i
powiększającym,
3. zakup maszyny do pisania brajlem,
4. zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych (powiększalniki
telewizyjne lub monitorowe, lupy, lunetki),
5. audiobook
17. Dofinansowanie do zakupu zestawu komputerowego stacjonarnego lub przenośnego
wraz z niezbędnym oprogramowaniem, m.in. umożliwiającym połączenie internetowe
jest przyznawany dla:
1. osoby niepełnosprawnej, której jest on jedynym źródłem komunikowania się
z otoczeniem,
2. osoby niepełnosprawnej realizującej indywidualny tok nauki, lub
przebywającej długotrwale w szpitalach.
18. Maksymalna wysokość dofinansowania zakupu urządzenia opisanego w pkt. 17
wynosi 1 500,00 zł.
19. W roku, którym realizowane są przez PFRON programy celowe, np. Aktywny
samorząd, wnioski osób niepełnosprawnych spełniających warunki uczestnictwa
w programie rozpatrywane są odmownie.
20. Maksymalna wysokość dofinansowania do zakupu słuchawek do odbioru radia
i telewizji wynosi do 300,00 zł.
21. W uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem może być objęty zakup urządzeń lub
usług nie ujęty w powyższym katalogu.
22. Wnioski przyjmowane są do 30 listopada każdego roku.
§7
Zasady udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON na
likwidację barier technicznych
1. Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do
rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery
powinna
powodować
sprawniejsze
działanie
osoby
niepełnosprawnej
w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.
2. O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych, mogą ubiegać
się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich likwidacja umożliwi lub w znacznym stopniu
ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych czynności lub kontakty
z otoczeniem, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi
z niepełnosprawności.
3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
a. orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne,
b. zaświadczenie o dochodach,
c. kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej dziecka, lub kserokopię aktu
urodzenia dziecka w przypadku rodzin posiadających dzieci na utrzymaniu,
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d. zaświadczenie lekarskie wskazujące rodzaj schorzenia w związku, z którym
wymagany jest zakup wnioskowanego sprzętu (w przypadku orzeczeń z ZUS
wymagane jest zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty),
e. minimum 2 oferty cenowe.
5. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom
niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały
odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.
6. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych, po
zatwierdzeniu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie podziału środków na dany rok.
7. Wnioski, którym nie zostało przyznane dofinasowanie z powodu niewystarczającej
wysokości
środków
PFRON
przeznczonych
na
likwidację
barier
w danym roku pozostają bez rozpoznania.
8. W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
9. Wnioski podlegają rozpatrywaniu według kolejności ich wpływu.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wniosek może być rozpatrzony poza
kolejnością.
11. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed
przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków
PFRON.
12. Wysokość przyznanego dofinansowania, sposób wypłacenia oraz zasady rozliczenia
określa umowa.
13. W przypadku pozytywnie rozpatrzonych wniosków, zawierana jest umowa pomiędzy
Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a wnioskodawcą
o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.
14. Wysokość dofinansowania wynosi do 70% kosztów zakupu, w zależności od dochodu
określonego w tabeli nr 1, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego
przeciętnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem pkt 18.
15. W uzasadnionych przypadkach (m.in. trudna sytuacja materialna, rodzinna,
zdrowotna, inne osoby niepełnosprawne zamieszkujące razem) dofinansowanie może
zostać zwiększone, jednak nie więcej niż do 95% i nie więcej niż do wysokości
piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
16. Podstawą rozliczenia zadania jest faktura vat (lub inny dokument księgowy
potwierdzający dokonanie zapłaty, w przypadku gdy faktury nie da się wystawić).
17. Dofinansowaniem ze środków Funduszu może zostać objęty zakup urządzeń (wraz
z montażem) lub wykonanie usług w zakresie likwidacji barier technicznych, a w
szczególności:
1. Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:
a) zegarek z systemem Braille’a lub z system głośnomówiącym,
b) ciśnieniomierz mówiący,
c) glukometr mówiący
d) aparat lub urządzenie do wykrywania przeszkód,
e) tabliczka Hebold’a, przyrządu do podpisywania się,
f) kolorowy filtr kontrastowy,
g) czasomierz (brajlowski, mówiący, z wyświetlaczem lub dużymi
cyframi),
h) termometr (brajlowski, mówiący lub o podwyższonym polu odczytu),
i) waga (z odczytem brajlowskim i powiększonym lub mówiąca),
j) tester kolorów,
k) urządzenie sygnalizacyjno-informacyjne (wskaźnik poziomu cieczy),
l) notatnik (brajlowski, bądź z zastosowaniem mowy syntetycznej),
m)
sprzęt AGD z oznakowaniem brajla ( dla osób niewidomych).
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2. Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu:
a) siedzisko wannowe, prysznicowe, toaletowe,
b) leżak kąpielowy,
c) taboret prysznicowy, toaletowy,
d) wózek toaletowy, prysznicowy,
e) poręcze i uchwyty w ciągach komunikacyjnych i przy urządzeniach
higieniczno – sanitarnych,
f) podnośnik wannowy,
g) podnośnik transportowy,
h) schodołaz,
i) szyny najazdowe (przenośne – niewymagające trwałego montażu).
3. Dla osób z dysfunkcją układu oddechowego:
a) koncentrator tlenu,
b) inhalator,
c) ssak elektryczny.
4. Dla osób leżących i wymagających pielęgnacji:
a) urządzenie wspomagające SAM,
b) łózko ułatwiające obsługę niepełnosprawnego.
5. Dla kobiet po mastektomii
a) klin pod rękę,
b) rękaw elastyczny przeciwobrzękowy,
c) gorset protetyczny,
d) strój kąpielowy.
18. Ustala się limit dofinansowania do następujących urządzeń:
1. łózko pielęgnacyjne
1 500,00 zł
2. koncentrator tlenu
1 500,00 zł
3. podnośnik transportowy
2 000,00 zł
4. podnośnik wannowy
2 000,00 zł
5. schodołaz
3 000,00 zł
6. NF Walker
10 000,00 zł
19. W uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem może być objęty zakup urządzeń lub
usług nie ujętych w powyższym katalogu.
20. Wnioski przyjmowane są do 30 listopada każdego roku.
§8
Zasady udzielania dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
1. Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej
z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej
sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi
przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie
zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem
turnusu.
2. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
(Dz. U. nr 230, poz.1694 z póżn. zm.)
3. Do wniosku należy dołączyć:
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

1. orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne,
2. zaświadczenie o dochodach osoby wnioskującej i współmałżonka,
3. kserokopia legitymacji szkolnej/studenckiej lub kserokopia aktu urodzenia
dziecka pozostającego na utrzymaniu.
Wnioski wydawane i przyjmowane są od 01 lutego każdego roku.
Wnioski rozpatrywane są w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia kompletnego wniosku, ale
przyznawane dofinansowanie nastąpi po przyjęciu przez Radę Powiatu
w Oświęcimiu uchwały dotyczącej podziału otrzymanych środków finansowych na
zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Ze względu na znaczne niedobory środków finansowych zgodnie z §6 ust. 3
rozporządzenia dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz pobytu
opiekunów obniża się o 20%.
Ustala się następującą kolejność w zakresie przyznawania dofinansowania do
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, aż do wyczerpania limitu środków:
1. Dzieci do 16 roku życia zaliczone do osób niepełnosprawnych oraz osoby do
25 roku życia posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
niekorzystające z dofinasowania w trzech ostatnich latach poprzedzających rok
złożenia wniosku.
2. Osoby niepełnosprawne posiadające znaczny stopień niepełnosprawności (lub
równoważny), niekorzystające z dofinansowania w trzech ostatnich latach
poprzedzających rok złożenia wniosku,
3. Osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności
(lub równoważny), niekorzystające z dofinansowania w trzech ostatnich latach
poprzedzających rok złożenia wniosku,
4. Osoby niepełnosprawne posiadające lekki stopień niepełnosprawności (lub
równoważny), niekorzystające z dofinansowania w trzech ostatnich latach
poprzedzających rok złożenia wniosku.
Dofinansowanie do opiekuna otrzymują:
1. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim,
2. Osoby niepełnosprawne niewidome poruszające się przy pomocy białej laski,
3. Osoby ubezwłasnowolnione,
4. Dzieci do 16 roku życia zaliczone do osób niepełnosprawnych oraz dzieci do
18 roku życia posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
5. Inne osoby niepełnosprawne posiadające znaczny stopień niepełnosprawności
(lub równoważne), którym lekarz szczegółowo uzasadni konieczność pobytu
opiekuna na turnusie.
W przypadku rezygnacji z przyznanego dofinansowania wymagane jest pisemne
powiadomienie.

14

Tabela 1

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się, technicznych i sprzętu rehabilitacyjnego

Osoby samotnie gospodarujące

Dochód netto w złotych na osobę

Wysokość dofinansowania do wartości
kosztorysu (oferty)

do 800,00 zł

do 70%

do 1 300,00 zł

do 60%

od 1 301,00 zł

do 50%

Osoby wspólnie gospodarujące

Dochód netto w złotych na osobę

Wysokość dofinansowania do wartości
kosztorysu (oferty)

do 600,00 zł

do 70%

do 1 100,00 zł

do 60%

od 1 101,00 zł

do 50%
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