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Załącznik Nr 6 
do Zarządzenia nr 27 /2020 

Starosty Kraśnickiego 
z dnia  30.04. 2020 r. 

 
 

Zasady udzielania dofinansowania  
na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych ze środków  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 

 
 
I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy: 
 

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier w komunikowaniu 
się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne (w tym dzieci  
i młodzież): 

a) posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności                               
albo orzeczenie równoważne,  

b) jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,  
a realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie 
niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności 
lub kontaktów z otoczeniem. 

2. Dofinansowanie nie przysługuje: 
a) osobom, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały 

odpowiednio na te cele dofinansowanie,  
b) jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec 

Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, 
stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej  
z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu, 

c) gdy wniosek jest niekompletny, z zastrzeżeniem rozdz. III, ust. 2, 
d) jeżeli dane zawarte we wniosku lub w załącznikach są niezgodne z prawdą. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 
a) kopię orzeczenia, lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa         

w art. 1, art. 5 pkt. 1a lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której 
mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej 
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem         
1 stycznia 1998 r. (jeśli orzeczenie to nie utraciło swojej ważności), 

b) kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób zamieszkujących wspólnie  
z  Wnioskodawcą, 

c) aktualne zaświadczenie lekarskie (ważne 1 m-c od daty wystawienia) 
potwierdzające rodzaj niepełnosprawności i aktualny stan zdrowia 
Wnioskodawcy, 

d) pełnomocnictwo lub postanowienie sądu (w przypadku ustanowienia 
pełnomocnika lub opiekuna prawnego). 
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II.  Wysokość dofinansowania.  
 
1. Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych 

wynosi do 50% kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej jednak niż do wysokości 
piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.  

2. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania 
Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych. 

3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy.  
 
III. Zasady rozpatrywania i realizacji wniosków o udzielenie dofinansowania. 
 

1. Wnioski przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.  
2. PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył 

wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać 
usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje 
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

3. W przypadku gdy PCPR poweźmie wątpliwość odnośnie do podanych we wniosku  
o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby 
osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na 
przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień 
w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.  

4. Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków 
finansowych, po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały określającej zadania,                   
na które przeznacza się w danym roku środki finansowe. 

5. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich złożenia.  
6. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozpatrzenia wniosku poza 

kolejnością, o czym każdorazowo decyzję podejmuje dyrektor PCPR. 
7. Wnioski dotyczące likwidacji barier technicznych są rozpatrywane przez Komisję 

ds. opiniowania wniosków o udzielenie dofinansowania osobom 
niepełnosprawnym na likwidację barier architektonicznych i technicznych                        
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
powołaną Zarządzeniem Starosty Kraśnickiego.   

8. Dofinansowaniem ze środków finansowych może być objęty zakup urządzeń 
zawartych w katalogu. 

9. Wybór sprzedawcy przedmiotu dofinansowania należy wyłącznie                                      
do Wnioskodawcy.  

10. Dofinansowaniu nie podlega sprzęt AGD, gdyż są to przedmioty przydatne  
w każdym gospodarstwie domowym, bez względu na to czy służą osobom 
niepełnosprawnym czy pełnosprawnym.  

11. Wnioskodawca jest zobowiązany do użytkowania przedmiotu dofinansowania 
zgodnie z przeznaczeniem, dbania o należyty stan techniczny, oraz                                     
do dokonywania na własny koszt wszelkich czynności związanych                                         
z użytkowaniem (w tym przeglądu technicznego, konserwacji, naprawy itp.). 

12. Wnioskodawca, który ubiega się o ponowne udzielenie pomocy ze środków PFRON 
na ten sam cel jest zobowiązany wykazać istotne przesłanki wskazujące                           
na potrzebę kolejnego/powtórnego dofinansowania (do istotnych przesłanek 
należą okoliczności związane z pogorszeniem stanu zdrowia, wymagającym 
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zakupu dostosowanego sprzętu czy zdarzeniami losowymi takimi jak kradzież, 
pożar, itp.).  

13. W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie sprzętu, który nie jest zawarty  
w katalogu zasad, a jego zakup jest uzasadniony potrzebami wynikającymi  
z niepełnosprawności i jest to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, 
każdorazowo decyzję będzie podejmowała komisja ds. opiniowania wniosków -  
w przypadku barier technicznych, oraz dyrektor PCPR - w przypadku barier  
w komunikowaniu się. 

14. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę: 
a) indywidualne potrzeby i możliwości osoby niepełnosprawnej oraz związek 

pomiędzy tymi potrzebami a wnioskowanym sprzętem w kontekście 
wpływu jego zakupu na ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania 
podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. 
Istnienie takiego związku stanowi warunek przyznania dofinansowania, 

b) wiek Wnioskodawcy – który jest okolicznością mogącą wpływać na ocenę 
zasadności wnioskowanego sposobu likwidacji barier (umiejętność 
korzystania z przedmiotu dofinansowania), 

c) stopień i rodzaj niepełnosprawności, 
d) sytuację zawodową, 
e) uczęszczanie do szkoły (w tym wyższej), 
f) wspólne zamieszkiwanie z inną osobą niepełnosprawną, 
g) zamieszkiwanie samotne.  

15. Rozpatrzenie wniosku może być poprzedzone wizją lokalną. 
16. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa. Wszelkie koszty 

poniesione przed zawarciem umowy nie podlegają refundacji. 
17. Środki finansowe Funduszu przekazywane są zgodnie z warunkami określonymi  

w umowie. 
18. Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności  

z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem oraz podpisaną umową. 
19. Wnioski niezrealizowane z braku środków finansowych nie przechodzą                                

do realizacji na rok następny. 
20. Jeśli Wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. Należy 

przyjąć do rozpatrzenia kolejno złożony wniosek. 
 
 
IV. Katalog zawierający wykaz urządzeń z zakresu: 
 
A)  likwidacji barier technicznych: 

1. glukometr mówiący 
2. ciśnieniomierz mówiący 
3. urządzenia do wykrywania przeszkód 
4. tabliczka Hebold`a, przyrząd do podpisywania się 
5. termometr (brajlowski, mówiący lub o podwyższonym polu odczytu) 
6. waga (z odczytem brajlowskim, powiększonym lub mówiącym) 
7. siedzenie wannowe 
8. leżak kąpielowy 
9. rolator 
10. wózek sanitarno - kąpielowy lub krzesło toaletowe 
11. podnośnik wannowy 
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12. schodołaz, transporter schodowy i inne urządzenia służące przemieszczaniu się 
13. szyny najazdowe 
14. system automatycznego otwierania drzwi do garażu/bramy wjazdowej                      

(dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, samodzielnie kierującej 
samochodem) 

15. inne przedmioty i urządzenia niewymienione w katalogu, uzasadnione 
potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności 

 
B) likwidacji barier w komunikowaniu się: 

1. wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną  
2. wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną 
3. sygnalizatory optyczne do aparatów telefonicznych, tekstofonów, telefaksów  

i wideofonów i  inne sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk 
4. budzik świetlny i wibracyjny 
5. faks, tekstofon, wideofon 
6. dostosowany aparat telefoniczny (w tym z cewką indukcyjną w słuchawce, 

wzmacniaczem, klawiatura brajlowską, programem udźwiękawiającym)  
7. przenośne indywidualne wzmacniacze dźwięku 
8. indywidualne urządzenia akustyczne przybliżające dźwięki 
9. urządzenia wspomagające odbiór dźwięku z telewizora /radia 
10. maszyna do pisania pismem Brajla 
11. materiały optyczne i elektrooptyczne (lupy, monookulary, okulary lornetkowe, 

powiększalniki telewizyjne, lupy monitorowe itp.) 
12. urządzenia mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne, posiadające interfejs 

dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki 
13. program do skanera rozpoznającego pismo Brajla 
14. radio/radiomagnetofon – dla osoby z uszkodzeniem narządu wzroku 

(niewidomej) 
15. zestaw komputerowy/komputer przenośny 
16. oprogramowanie służące komunikowaniu się  
17. inne przedmioty i urządzenia nieujęte w katalogu uzasadnione potrzebami 

wynikającymi z niepełnosprawności.  
 


