Załącznik do
uchwały Nr 17/2019
Zarządu Powiatu w Sochaczewie
z dnia 28 marca2019 r.
w sprawie przyjęcia zasad przyznawania
osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych w 2019 roku.
§1
Zasady przyznawania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków finansowych
PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
w 2019 roku.
§2
Likwidacja barier architektonicznych
1. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego
okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki
uniemożliwiają
lub
utrudniają
swobodę
ruchu
osobom
użytkowania
niepełnosprawnym.
2. O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby
niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami lub
użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu
lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, na ich likwidację.
3. Wnioski podlegają rozpatrzeniu po dokonaniu podziału limitu środków finansowych
określonych przez PFRON, przeznaczonych na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej w 2019 roku.
4. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania na likwidację barier architektonicznych
mają wnioskodawcy, którzydotychczas nie otrzymali dofinansowania ze środków
PFRON do wnioskowanego zakupu urządzenia/sprzętu/usługi i występuje u nich:
1) dysfunkcja narządu ruchu powodująca konieczność poruszania się na wózku
inwalidzkim,
2) dysfunkcja narządu ruchu powodująca konieczność poruszania się przy pomocy
balkoników, kul, protez kończyn lub innych przedmiotów ortopedycznych
używanych do poruszania,
3) dysfunkcja narządu wzroku powodująca trudności w poruszaniu się – osoby
niewidome lub niedowidzące w stopniu znacznym,
4) inne schorzenia powodujące ograniczenia sprawności ruchowej m.in. kobiety po
mastektomii, osoby po wszczepieniu bajpasów, osoby po chemioterapii i inne.
5. Wnioski wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie w latach wcześniejszych
na zakup wnioskowanego urządzenia/sprzętu/ usługi, mogą podlegać ponownemu
rozpatrzeniu, w przypadku posiadania wystarczających środków finansowych w IV
kwartale 2019 r.
6. Katalog rzeczowy urządzeń/sprzętów/usług objętych dofinansowaniem w ramach
likwidacji barier architektonicznych obejmuje w szczególności:
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1) dla osób niepełnosprawnych z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim
oraz innych osób z dysfunkcją narządu ruchu, potwierdzone orzeczeniem o
niepełnosprawności i aktualnym zaświadczeniem lekarskim:
a) budowę podjazdu/pochylni dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,
wraz z ewentualnym wyrównaniem i utwardzeniem nawierzchni chodnika
(szer. do 1.5m) umożliwiającego dojście do budynku od wejścia na posesję
(np. wylewka betonowa lub kostka brukowa), na której położony jest budynek
mieszkalny,
b) zakup podnośnika transportowo - kąpielowego z siedziskiem,
c) zakup i montaż platformy schodowej, krzesełka schodowego,
d) zakup i montaż windy,
e) zakup schodołaza,
f) zakup drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90
cm, pozostałych co najmniej 80 cm,
g) zakup i montaż zabezpieczenia drzwi (do wysokości 40 cm od podłogi) przed
uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie ościeżnicy stalowej dla
wnioskodawców poruszających się na wózku inwalidzkim,
h) zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiających
samodzielną obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim,
i) wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem) jeżeli
stwarza trudności w poruszaniu się,
j) dostosowanie/adaptacja pomieszczeń higieniczno - sanitarnych do potrzeb
wnioskodawcy, np.: zakup i montaż uchwytów/poręczy, siedziska, brodzika,
kabiny prysznicowej, umywalki, kompaktu wc, bidetu, baterii, glazury(4-6m2),
terakoty,
k) przystosowanie i wyposażenie kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę
niepełnosprawną, np.: zakup i montaż zlewozmywaka umożliwiającego
podjazd wózkiem inwalidzkim, zakup i montaż blatów i szafek wyposażonych
w ruchome półki bądź pojemniki na specjalnych prowadnicach, umożliwiające
podjazd wózkiem inwalidzkim,
l) zakup i montaż automatycznego otwierania bram lub drzwi garażowych, dla
osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą, poruszających
się samodzielnie samochodem,
2) dla osób niepełnosprawnych z powodu schorzenia narządu wzroku, potwierdzonego
orzeczeniem o niepełnosprawności i aktualnym zaświadczeniem lekarskim:
a) zakup poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów
ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno – sanitarnych,
b) roboty polegające na likwidacji progów, likwidacji zróżnicowania poziomu
podłogi,
c) wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli
stwarza trudności w poruszaniu się,
d) wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniach lub zmiana sposobu
oświetlenia,
e) trwałe oznakowanie narożników w budynku, schodów,
f) wprowadzenie oznakowania kolorystycznego i fakturowego w ciągach
komunikacyjnych, kuchni, łazience, pokoju użytkowanym przez osobę
niepełnosprawną.
7. Dofinansowaniem ze środków PFRON mogą być objęte zakupy urządzeń, materiałów,
prac i innych czynności z zakresu likwidacji barier architektonicznych, nie ujętych w
katalogu rzeczowym, a których zakup lub wykonanie usługi, warunkuje rzeczywistą
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likwidację barier uniemożliwiających lub utrudniających w istotnym stopniu
samodzielne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej.
8. Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęte dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych w budynku już istniejącym.
9. Dofinansowaniem ze środków PFRON nie może być objęte dofinansowanie likwidacji
barier w budynku nowo wybudowanym lub będącym w trakcie prac
wykończeniowych. Za budynek nowo wybudowany uważa się budynek do 5 lat od
daty oddania budynku do użytkowania.Wyłączenie to nie dotyczy sytuacji, w której
niepełnosprawność powstała po oddaniu budynku do użytkowania z tytułu
okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć.
§3
Likwidacja barier w komunikowaniu się
1. Bariery w komunikowaniu się to wszelkie ograniczenia uniemożliwiające lub
utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie
informacji. Likwidacja tej bariery powinna powodować umożliwienie osobie
niepełnosprawnej sprawniejsze i bardziej swobodne porozumiewanie się oraz
przekazywanie informacji.
2. O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się może ubiegać się osoba
niepełnosprawna, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z
niepełnosprawności, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności i aktualnym
zaświadczeniem lekarskim.
3. Wnioski podlegają rozpatrzeniu po dokonaniu podziału limitu środków finansowych
określonych przez PFRON, przeznaczonych na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej w 2019 roku.
4. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się
mają wnioskodawcy, którzydotychczas nie otrzymali dofinansowania ze środków
PFRON do wnioskowanego zakupu urządzenia/sprzętu/usługi i spełniają poniższe
wymogi:
1) osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
oraz osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 18
roku życia, z trudnością porozumiewania się z otoczeniem, uczące się:
a) posiadające opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie
indywidualnego nauczania w domu, kształcenia specjalnego, zajęć reawalidacyjno
– wychowawczych, terapii logopedycznej, indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego (m.in. słabo słyszących i głuchych, słabo
widzących i niewidomych, z autyzmem, z Zespołem Aspergera, z mózgowym
porażeniem dziecięcym, z upośledzeniem umysłowym, z ewentualnym wskazaniem
do wykorzystania sprzętu komputerowego),
b)objęte indywidualnym programem nauczania w domu(m.in. w związku ze
schorzeniem narządu ruchu),
2) osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
równoważnym, w związku ze schorzeniem narządu ruchu, wzroku, słuchu lub
mowy, powodującym ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające swobodne
porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
5. Wnioski wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie w latach wcześniejszych na
zakup wnioskowanego urządzenia/sprzętu/usługi, mogą podlegać ponownemu
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rozpatrzeniu, w przypadku posiadania wystarczających środków finansowych w IV
kwartale 2019 r.
6. Katalog rzeczowy urządzeń i usług objętych dofinansowaniem w ramach likwidacji
barier w komunikowaniu się obejmuje w szczególności:
1) zakup telefonu komórkowego ze specjalistycznym oprogramowaniem,
2) zakup urządzenia do odsłuchiwania muzyki, książek w wersji cyfrowej,
3) zakup urządzeń brajlowskich, mówiących, powiększających i z powiększonymi
znakami oraz wyposażonych w specjalistyczną sygnalizację dźwiękową,
4) zakup opraw okularowych,
5) zakup zestawu komputerowego, tableta,
6) zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej (np. wyposażenie dzwonka do
drzwi w sygnalizację świetlną, wyposażenie telefonu w sygnalizację świetlną),
7) zakup budzików świetlnych i wibracyjnych,
8) zakup telefonu ze wzmacniaczem dźwięku,
9) zakup indywidualnych wzmacniaczy dźwięku, słuchawek i urządzeń przybliżających
dźwięki,
10) zakup radioodtwarzacza,
11) zakup komunikatorów mowy,
12) zakup oprogramowania logopedycznego lub innych specjalistycznych programów
ułatwiających komunikowanie się,
7. Dofinansowaniem ze środków PFRON mogą być objęte zakupy urządzeń, materiałów,
prac i innych czynności z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, nie ujętych w
katalogu rzeczowym, a których zakup lub wykonanie usługi, warunkuje rzeczywistą
likwidację barier uniemożliwiających lub utrudniających w istotnym stopniu samodzielne
funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej.
§4
Likwidacja barier technicznych
1. Bariery techniczne to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie
niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna
powodować sprawniejsze działanie osoby w społeczeństwie i umożliwić jej
funkcjonowanie w życiu codziennym.
2. O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych może ubiegać się osoba
niepełnosprawna, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z
niepełnosprawności, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności i aktualnym
zaświadczeniem lekarskim.
3. Wnioski podlegają rozpatrzeniu po dokonaniu podziału limitu środków finansowych
określonych przez PFRON, przeznaczonych na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej w 2019 roku.
4. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają wnioskodawcy, którzydotychczas
nie otrzymali dofinansowania ze środków PFRON do wnioskowanego zakupu
urządzenia/sprzętu/usługi i występuje u nich:
1) dysfunkcja narządu ruchu powodująca konieczność poruszania się na wózku
inwalidzkim (dzieci zaliczone do osób niepełnosprawnych, osoby ze znacznym
stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym),
2) dysfunkcja narządu ruchu powodująca konieczność poruszania się przy pomocy
balkoników, kul, protez kończyn lub innych przedmiotów ortopedycznych
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używanych do poruszania się (dzieci zaliczone do osób niepełnosprawnych, osoby
ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
3) dysfunkcja narządu wzroku powodująca trudności w poruszaniu się – osoby
niewidome lub niedowidzące, (dzieci zaliczone do osób niepełnosprawnych, osoby
ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym),
4) inne schorzenia powodujące ograniczenia sprawności ruchowej np. kobiety po
mastektomii, osoby po wszczepieniu bajpasów, osoby po chemioterapii ze
znacznym stopniem niepełnosprawności orazdzieci zaliczone do osób
niepełnosprawnych.
5. Wnioski wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie w latach wcześniejszych
na zakup wnioskowanego urządzenia/sprzętu/usługi, mogą podlegać ponownemu
rozpatrzeniu, w przypadku posiadania wystarczających środków finansowych w IV
kwartale 2019 r.
6. Katalog rzeczowy urządzeń i sprzętów objętych dofinansowaniem w ramach
likwidacji barier technicznych obejmuje w szczególności:
a) zakup i montaż podnośnika transportowo – kąpielowego z siedziskiem,
b) zakup i montaż platformy schodowej, krzesełka schodowego,
c) zakup schodołaza,
d) zakup i montaż automatycznego otwierania bram i drzwi garażowych, dla osób
zatrudnionych lub prowadzących działalnośćgospodarczą, posiadających i
poruszających się samodzielnie samochodem,
e) zakup poręczy, uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów
ułatwiających korzystanie z urządzeń sanitarnych,
f) zakup baterii umywalkowych kulkowych dla osób z niepełnosprawnością rąk,
g) zakup krzesełka toaletowo – kąpielowego,
h) zakup siedziska wannowego,
i) zakup kuchni elektrycznej dla osoby niewidomej,
j) zakup łóżka ortopedyczno-rehabilitacyjnego,
k) zakup czytnika kolorów.
7. Dofinansowaniem ze środków PFRON mogą być objęte zakupy urządzeń, materiałów,
prac i innych czynności z zakresu likwidacji barier technicznych, nie ujętych w
katalogu rzeczowym, a których zakup lub wykonanie usługi, warunkuje rzeczywistą
likwidację barier uniemożliwiających lub utrudniających w istotnym stopniu
samodzielne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej.
§5
Zasady dotyczące weryfikacji i oceny wniosków o dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
1. Kompletne wnioski podlegają weryfikacji dokonywanej przez komisję ds. oceny
wniosków z zakresu dofinansowania ze środków PFRON powołanej uchwałą nr
16/2015 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 10 kwietnia 2015 r.
2. Komisja o której mowa w ust. 1 ma także prawo do weryfikacji złożonych
kosztorysów.
3. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych są rozpatrywane według
kolejności wpływu z uwzględnieniem kartyindywidualnej oceny wniosków, opinii
komisji oraz zapisów niniejszej uchwały.
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4. Przyznania dofinansowania lub odmowy przyznania dofinansowania do likwidacji
barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dokonuje Dyrektor
PCPR w Sochaczewie, w oparciu o opinię komisji.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie uzyskanych od
wnioskodawcy dodatkowych informacji i na wniosek wnioskodawcy,wniosek może
podlegać rozpatrzeniu poza kolejnością, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji ds.
oceny wniosków z zakresu dofinansowania ze środków PFRON.
6. Dofinansowanie do zakupu urządzeń nie przysługuje ze środków na likwidację barier
funkcjonalnych jeżeli są one dofinansowywane ze środków z NFZ – na podstawie
odrębnych przepisów.
7. Wnioskodawcy, któremu nie przyznano dofinansowania z powodu niewystarczającej
ilości środków finansowych przeznaczonych na dane zadanie w roku rozpatrywania
wniosku, może ponownie wystąpić o dofinansowanie składając kompletny wniosek w
roku następnym.
8. Szczegółowe zasady przekazania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji określa indywidualna umowa z wnioskodawcą.
9. W 2019 roku na dofinansowanie zadania z zakresu:
- likwidacji barier architektonicznych przeznacza się kwotę 60 000zł,
- likwidacji barier technicznych przeznacza się kwotę 20 000 zł,
- likwidacji barier w komunikowaniu się przeznacza się kwotę 20 000 zł.
10. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z przyznanego dofinansowania lub
nierozdysponowania przyznanego limitu w ramach złożonych wniosków, Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, po zasięgnięciu opinii
komisji do spraw oceny wniosków, może dokonać przesunięcia środków finansowych
między zadaniami określonymi w punkcie 9.
11.Wysokość dofinansowania do likwidacji barier funkcjonalnych wynosi:
Nazwa przedmiotu dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania
w złotych

Budowa podjazdu/pochylni wraz z dojściem
do budynku

8000

Podnośnik transportowo - kąpielowy

2000

Platforma schodowa, krzesełko schodowe,
winda

15000

Schodołaz

10000

Dostosowanie łazienki do potrzeb osoby
niepełnosprawnej

5000

Przystosowanie drzwi wejściowych

1500

Automat do otwierania bram (zakup i
montaż)

1500

Radioodtwarzacz, urządzenie do słuchania
książek, muzyki

350
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Oprawy okularowe

350

Sprzęt komputerowy

1500

Tablet

800

Programy
logopedyczne
specjalistyczne
programy
komunikowanie się

lub
inne
ułatwiające

1000

Komunikator mowy

800

Kuchnia elektryczna

1000

Łóżko ortopedyczno - rehabilitacyjne

2000

12. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na trudną sytuację życiową, zdrowotną,
dochodowąna podstawie informacji uzyskanych od wnioskodawcy i na wniosek
wnioskodawcy, dofinansowanie może zostać zwiększone do 95 % kosztów
przedsięwzięcia, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji ds. oceny wniosków z
zakresu dofinansowania ze środków PFRON.
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