Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych
Zasady określają:
1. Warunki, jakie muszą spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie
do likwidacji barier technicznych.
2. Zasady rozpatrywania i realizacji wniosku.
3. Wysokość dofinansowania.
4. Katalog sprzętów objętych dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach likwidacji
barier technicznych.
Definicje pojęć:
1. wnioskodawca - osoba fizyczna (lub jej prawny opiekun), ubiegająca się o dofinansowanie
w ramach zadania związanego z likwidacją barier technicznych;
2. dofinansowanie - ta część kosztów likwidacji bariery, która stanowi udział środków
PFRON;
3. likwidacja bariery technicznej - dokonywanie inwestycji przede wszystkim w sprzęt
techniczny pozwalający osobie niepełnosprawnej na samodzielne funkcjonowanie lub
ułatwienie osobie sprawującej opiekę.
4. PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. Warunki, jakie muszą spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie
do likwidacji barier technicznych
1. O dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się:
a) osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 511) lub orzeczenie równoważne;
b) osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi
z niepełnosprawności;
c) osoby niepełnosprawne, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały
dofinansowania ze środków PFRON w ramach w/w zadania;
d) osoby niepełnosprawne, które nie były stroną umowy zawartej z Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie
wnioskodawcy i nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec PFRON.
2. Wymagane dokumenty:
Do wniosku należy dołączyć:
a) kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub innego równoważnego orzeczenia
potwierdzającego niepełnosprawność Wnioskodawcy, a jeśli to ma miejsce to także innych
osób niepełnosprawnych wspólnie zamieszkujących – oryginał do wglądu;
b) aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty zawierające informacje o rodzaju
niepełnosprawności, obecnym stanie zdrowia ze wskazaniem w jaki sposób przedmiot
dofinansowania przyczyni się do likwidacji bariery technicznej (Zaświadczenie ważne 3
miesiące od daty wystawienia);
c) dokumenty potwierdzające prawo występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej

(np. skrócony odpis aktu urodzenia, postanowienie sądu, pełnomocnictwo notarialne) –
oryginał do wglądu;
d) dowód osobisty Wnioskodawcy lub/i osoby występującej w jego imieniu (w przypadku
osoby niepełnoletniej – dowód osobisty przedstawiciela ustawowego i skrócony odpis aktu
urodzenia)- oryginał do wglądu;
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wszystkich osób
prowadzących wspólne gospodarstwo domowe;
f) informację ze sklepu dotyczącą wnioskowanego sprzętu ze wskazaniem marki i modelu/nr
katalogowego, jego ceny brutto oraz ewentualnego czasu oczekiwania na realizację (faktura
Pro Forma, oferta cenowa).
II. Zasady rozpatrywania i realizacji wniosków
1. Dofinansowanie ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
2. Wnioski mogą dotyczyć tylko osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta
Szczecin.
3. Wnioski przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w terminie 10 dni od dnia złożenia
wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które
powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie
powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
5. Rozpatrzenie wniosków następuje po otrzymaniu przez powiat Szczecin środków
finansowych z PFRON oraz po podjęciu przez Radę Miasta Szczecin uchwały w sprawie
podziału tych środków na zadania realizowane w bieżącym roku kalendarzowym.
6. Złożone wnioski są punktowane i opiniowane przez Społeczną Komisję ds. Opiniowania
Wniosków, składającą się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających
na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Szczecin. Załącznik nr 1 stanowi
przyjętą i zaakceptowaną przez Społeczną Komisję punktację.
7. Wnioski dotyczące dzieci nie są punktowane i są typowane do realizacji
w pierwszej kolejności, uwzględniając posiadane środki finansowe na realizację
zadania.
8. Wnioski, dotyczące osób dorosłych, są przyjmowane do realizacji od tych, które uzyskały
najwyższą ilość punktów, aż do wyczerpania środków finansowych PFRON przeznaczonych
na realizację zadania.
9. W przypadku uzyskania przez wnioski takiej samej ilości punktów brana jest pod uwagę
kolejność składania oraz wysokość środków finansowych pozostałych na realizację zadania.
Do realizacji przyjmowane są wnioski, w których kwota wnioskowana nie przewyższa
wysokości środków finansowych pozostałych na realizację zadania.
10. O sposobie rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie.
11. Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa o dofinansowanie.
12. Podpisanie umowy o dofinansowanie może być poprzedzone wizją lokalową.
13. Środki finansowe PFRON przekazywane są zgodnie z warunkami określonymi w umowie
o dofinansowanie.
14. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem
środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
15. Dokumenty związane z rozliczeniem dofinansowania podlegają weryfikacji pod względem
zgodności z wnioskiem, zakresem zadania oraz podpisaną umową o dofinansowanie.
Rozliczenie udzielonego dofinansowania może być poprzedzone wizją lokalową.
16. Podanie we wniosku i w załącznikach do wniosku informacji niezgodnych z prawdą
eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
17. W przypadku zgonu lub rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania wniosek nie podlega

dalszemu rozpatrywaniu. Do realizacji przyjmowany jest kolejny ze złożonych wniosków
z najwyższą ilością punktów, a w przypadku niewystarczającej wysokości środków
finansowych na jego realizację – ten, którego wysokość wnioskowanego dofinansowania
umożliwia jego zrealizowanie, z zachowaniem kolejności według liczby uzyskanych
punktów.
18. Wnioski niezrealizowane w danym roku kalendarzowym, np. ze względu na wyczerpanie
środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, „nie przechodzą” na rok
następny.
III. Wysokość dofinansowania
1. Ze względu na ograniczone środki finansowe oraz ze względu na potrzeby identyfikowane
we wszystkich realizowanych zadaniach, przyjęto dofinansowanie do likwidacji barier
technicznych w wysokości do 80 % wartości sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości
15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.
2. Propozycje maksymalnych cen nabycia wraz z kwotami dofinansowania sprzętu ujętego
w Katalogu stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Zasad.
3. Wysokość dofinansowania do pozostałych sprzętów nie ujętych w Katalogu przyznawana
jest zgodnie z rozdziałem III pkt 1.
IV. Katalog sprzętów objętych dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach likwidacji
barier technicznych
Wykaz urządzeń, jakie mogą być objęte dofinansowaniem do likwidacji barier technicznych
na wniosek osoby niepełnosprawnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad. Katalog ma
charakter „otwarty” co oznacza, że możliwym jest dofinansowanie sprzętu innego, niż wymienione
w Katalogu, w zależności od potrzeb wnioskodawcy, wynikających z niepełnosprawności.
V. Podstawa prawna
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 511);
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.,
poz. 926].

Załącznik nr 1
SKALA PUNKTOWA, DOTYCZĄCA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI
BARIER TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ
I. Rodzaj niepełnosprawności – według treści orzeczenia o niepełnosprawności
1. osoby z dysfunkcją narządu ruchu, ustalonym na podstawie przyczyny niepełnosprawności
wskazanej w orzeczeniu 05 R, 10 N, w stopniu:
-

znacznym

8 pkt

-

umiarkowanym

4 pkt

-

lekkim

1 pkt

2. osoby z dysfunkcją narządu wzroku, ustalonym na podstawie przyczyny niepełnosprawności
wskazanej w orzeczeniu 04 O, w stopniu:
-

znacznym

8 pkt

-

umiarkowanym

4 pkt

-

lekkim

1 pkt

3. osoby z dysfunkcją narządu słuchu lub/i mowy, ustalonym na podstawie przyczyny
niepełnosprawności wskazanej w orzeczeniu 03 L w stopniu:
-

znacznym

8 pkt

-

umiarkowanym

8 pkt

-

lekkim

1 pkt

4. osoby niepełnosprawne z powodu ogólnego stanu zdrowia lub z powodu innej
niepełnosprawności nie wymienionej w pkt. 1 – 3 (01 U, 02 P, 06 E, 07 S, 08 T, 09 M, 11 I,
12 C) w stopniu:
-

znacznym

4 pkt

-

umiarkowanym

2 pkt

-

lekkim

0 pkt

II. Rodzaj niepełnosprawności – według zaświadczenia lekarza specjalisty
1. dysfunkcja narządów ruchu z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim

8 pkt

2. inna dysfunkcja narządów ruchu dot. trudności w poruszaniu się (np.kule, balkonik)

6 pkt

3. inna dysfunkcja narządów ruchu (np. niedowłady, ograniczenia ruchomości )

5 pkt

4. dysfunkcja narządu wzroku

6 pkt

5. dysfunkcja narządów słuchu lub/i mowy

6 pkt

6. niepełnosprawność z ogólnego stanu zdrowia lub inna nie wymieniona w pkt. 1-5

1 pkt

III. Sytuacja zawodowa wnioskodawcy
1. zatrudniony/ prowadzący działalność gospodarczą

3 pkt

2. młodzież od lat 18-25 ucząca się w systemie szkolnym lub studiująca

3 pkt

3. zarejestrowany w PUP jako bezrobotny lub poszukujący pracy

2 pkt

4. rencista/emeryt/ niezainteresowane podjęciem zatrudnienia

1 pkt

5. osoby niepełnosprawne, których niepełnosprawność, wynikająca z orzeczenia wystąpiła
przed ukończeniem 30 roku życia
3 pkt

(UWAGA: dotyczy osób, które ze względu na niepełnosprawność nie mogły podjąć zatrudnienia lub
wypracować sobie renty z tytułu niezdolności do pracy)
IV. Sytuacja mieszkaniowa wnioskodawcy
1. samotnie

4 pkt

2. z jedną osobą dorosłą

2 pkt

3. z osobą/osobami niepełnosprawnymi

2 pkt

4. z rodziną

1 pkt

V. Korzystanie ze środków PFRON
Czy Wnioskodawca korzystał z dofinansowania do likwidacji barier?
NIE

2 pkt

TAK

0 pkt

VI. Uzasadnienie wniosku przez wnioskodawców
Społeczna Komisja Opiniująca wnioski może przyznać:

0 - 3 pkt

Załącznik nr 2
KATALOG SPRZĘTÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW PFRON
W RAMACH LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH
Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zakupu budzika świetlnego, wibracyjnego lub głośno mówiącego,
zakupu zegarka głośno mówiącego lub obrajlowanego albo wibracyjnego,
zakupu urządzenia rozpoznających kolory,
zakupu i montażu podnośnika sufitowego z oprzyrządowaniem,
zakupu podnośnika jezdnego – pneumatycznego lub z pilotem – wraz z oprzyrządowaniem,
zakupu podnośnika wewnątrz wannowego,
zakupu krzesełka prysznicowego lub toaletowego, nakładki podwyższającej na WC,
zakupu wózka toaletowego lub prysznicowego,
zakupu i montażu uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno –
sanitarnych,
10. zakupu testera do baterii.
11. zakupu urządzenia umożliwiającego pokonanie schodów przez osobę niepełnosprawną przy
pomocy osoby drugiej, np. schodołaz,
12. zakupu szyn najazdowych,
13. specjalistyczny fotelik do przewożenia dziecka niepełnosprawnego ruchowo
(niepełnosprawność ruchowa wynikająca z orzeczenia o niepełnosprawności symbol 05-R;
10-N),
14. zakupy wagi mówiącej,
15. zakupu termometru mówiącego,
16. zakupu i montażu systemu automatycznego otwierania drzwi do garażu,

Załącznik nr 3
PROPOZYCJE MAKSYMALNYCH CEN NABYCIA WRAZ Z KWOTAMI
DOFINANSOWANIA SPRZĘTU UJĘTEGO W KATALOGU
Zestawienie sprzętu ujętego w Katalogu w ramach dofinansowania likwidacji barier technicznych
i w komunikowaniu się wraz z propozycjami maksymalnych cen nabycia i kwotą dofinansowania
lp.

nazwa sprzętu

jm. ilość

maksymalna cena

80% dofinansowania

zestaw wspomagający odbiór TV
1. (RADIOLIGHT ub inny)

zest.

1

1 000,00 zł

800,00 zł

2. breloki do SHERLOCK'A

kpl

1

250,00 zł

200,00 zł

budzik wibracyjny lub
3. głośnomówiący lub brajlowski

szt.

1

500,00 zł

400,00 zł

4. CZYTAK

szt.

1

1 600,00 zł

1 280,00 zł

dodatkowe oświetlenie (lampka na
biurko, lampa stojąca, kinkiet, listwa
5. kuchenna)
szt.

1

200,00 zł

160,00 zł

domowa pętla indukcyjna (np.
6. audioasystent, mata indukcyjna)

zest.

1

880,00 zł

704,00 zł

7. dyktafon

szt.

1

300,00 zł

240,00 zł

8. etykiety do SHERLOCK'A

kpl

1

150,00 zł

120,00 zł

80,00 zł

64,00 zł

9. kabel do zestawu nadajnik - odbiornik m
10. kalkulator mówiący

szt.

1

80,00 zł

64,00 zł

krzesełko prysznicowe mocowane do
11. ściany
szt.

1

1 500,00 zł

1 200,00 zł

12. krzesełko prysznicowe wstawiane

szt.

1

400,00 zł

320,00 zł

13. ładowarka do odbiornika

szt.

1

1 000,00 zł

800,00 zł

14. MULTILEKTOR

szt.

1

10 000,00 zł

8 000,00 zł

nadajniki dla osób niedosłyszących
15. (LISA, KOMBI lub inne)

szt.

1

800,00 zł

640,00 zł

16. nakładka nawannowa

szt.

1

300,00 zł

240,00 zł

nakładka, nadstawka podwyższająca
17. miskę ustępową

szt.

1

300,00 zł

240,00 zł

notes brajlowski KAJETEK 2000 lub
18. inny
szt.

1

4 200,00 zł

3 360,00 zł

odbiorniki dla osób niedosłyszących
19. (LISA lub inne)

szt.

1

759,00 zł

607,20 zł

odtwarzacz CD, MP3 z radiem
20. (wcześniej radiomagnetofon z CD)

szt.

1

300,00 zł

240,00 zł

oprogramowanie
udźwiękawiające/udźwiękawiająco21. powiększające

zest.

1

2 500,00 zł

2 000,00 zł

1

1 500,00 zł

1 200,00 zł

Systemy wspomagające odbiorór
dźwięków w aparacie słuchowym (M22. dex, Strimer, FM-dex, T-dex)
szt.

podnośnik sufitowy (szyny, złączki,
23. podnośnik, szelki transportowe)

zest.

1

cena uzależ. od
elem. wchodz. w cena uzależ. od
zestaw
wchodz. w zestaw

elem.

podnośnik transportowo - kąpielowy z
24. pilotem,
szt.

1

5 500,00 zł

4 400,00 zł

25. nosidło (szelki, siedzisko)

szt.

1

850,00 zł

680,00 zł

26. podnośnik wewnątrzwannowy

kpl

1

2 200,00 zł

1 760,00 zł

27. powiększalnik

szt.

1

22 000,00 zł

17 600,00 zł

28. samochodowy fotelik terapeutyczny

szt.

1

8 000,00 zł

6 400,00 zł

29. schodołaz

szt.

1

20 000,00 zł

16 000,00 zł

30. siedzisko wannowe obrotowe

szt.

1

1 000,00 zł

800,00 zł

31. syntezator mowy

szt.

1

800,00 zł

640,00 zł

32. termometr mówiący

szt.

1

100,00 zł

80,00 zł

uchwyty ścienne ceny uzależnione od
33. rodzaju i długości
szt.

1

SECOCENBUD

SECOCENBUD

34. udźwiękowiony tester

1

220,00 zł

176,00 zł

szt.

baterii,np.Woofy
urządzenie czytające na głos pliki
formatu MP3 i Daisy - POET
35. COMPAKT

szt.

1

10 000,00 zł

8 000,00 zł

urządzenie czytające na głos tekst
36. drukowany np. AUTOLEKTOR

szt.

1

13 000,00 zł

10 400,00 zł

urządzenie do głosowego oznaczania
37. SHERLOCK lub inne komunikatory szt.

1

1 500,00 zł

1 200,00 zł

urządzenie rozpoznające kolory (COLORINO, COLOR TEST
38. MEMO)

szt.

1

1 200,00 zł

960,00 zł

39. videodomofon

szt.

1

1 300,00 zł

1 040,00 zł

40. waga łazienkowa mówiąca

szt.

1

600,00 zł

480,00 zł

41. wózek toaletowo - prysznicowy

szt.

1

2 000,00 zł

1 600,00 zł

zegarek wibracyjny lub
42. głośnomówiący lub brajlowski

szt.

1

500,00 zł

400,00 zł

zestaw komputerowy (jednostka
centralna, monitor, mysz, klawiatura,
43. drukarka, kamera internetowa)
zest.

1

2 000,00 zł

1 600,00 zł

44. Telefon z systemem iOS

1

2 000,00 zł

1 600,00 zł

szt.

