
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2016 r.  
Dyrektora MOPS w Zielonej Górze z dnia 25 stycznia 
2016 r. w sprawie wprowadzenia „KRYTERIÓW 
PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW 
PFRON NA ROK 2016 W ZAKRESIE REHABILITACJI 
SPOŁECZNEJ w Mieście Zielona Góra” 

 

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW PFRON NA ROK 
2016 W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ w Mieście Zielona Góra 

 
Podstawa prawna:  

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r.(Dz.U. 2011 nr 

127 poz.721 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

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 (Dz.U. 2015 poz. 926).  

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów  medycznych 

wydawanych na zlecenie ( Dz. U. z 2013 r. poz.1565).  

4. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007 r. w sprawie 

turnusów rehabilitacyjnych ( Dz.U. Nr 230 poz.1694 z późniejszymi zmianami).  

 

I. PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE ORAZ SPRZĘT REHABILITACYJNY 

 

1. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych  

i środków pomocniczych wraz z fakturami wystawionymi w 2015 i 2016 roku.  

2. Wnioski złożone z fakturami z 2015 roku będą rozpatrywane według kryteriów z 2016 roku.  

3. Wnioski nie zrealizowane z powodu braku środków PFRON wraz z końcem 2016 roku tracą 

ważność i nie przechodzą do rozpatrzenia na rok 2017. Wnioskodawca winien złożyć nowy 

wniosek w 2017 roku.  

4. Wnioski w zakresie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu 

rehabilitacyjnego podlegają rozpatrzeniu według kolejności ich wpływu do MOPS, aż do momentu 

wyczerpania środków PFRON na ten cel. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie 

podania złożonego do Dyrektora MOPS wnioskodawca może ubiegać się o zwiększenie wysokości 

dofinansowania. Decyzja zostanie podjęta po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego  

u wnioskodawcy. 

5. MOPS dofinansuje tylko te przedmioty i środki pomocnicze, które są objęte częściową  refundacją 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie potwierdzonego zlecenia  przez NFZ na dany 

przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy.  

6. O dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu 

rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która posiada jedno z poniżej 

wymienionych orzeczeń:  

a. orzeczenie o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego, lekkiego stopnia 

niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

o  Niepełnosprawności.  

b. w przypadku dzieci do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością wydaną przez Powiatowy 

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.  

c. orzeczoną niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji wydaną przez 

lekarza orzecznika ZUS.  

d. orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed  

1 stycznia 1998r. jeżeli po tej dacie nie utraciło mocy.  

7. W momencie zakupu danego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego osoba 

niepełnosprawna musi posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności.  

8. Osoba może ubiegać się o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny jeżeli 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:  
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a. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;  

b. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.  

9. Przeciętne wynagrodzenie (na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu  Ubezpieczeń 

Społecznych) jest aktualizowane co kwartał zgodnie z komunikatem ogłaszanym przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego. 

10. W celu obliczania dochodu wnioskodawcy należy posługiwać się definicją dochodu określoną  

w ustawie o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z dnia 28 listopada 2003 r., Nr 139, poz.992  

z późn.zm.)  

11. O dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych mogą ubiegać się 

osoby niepełnosprawne jeżeli:  

a. posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności;  

b. otrzymają refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia na wnioskowany przedmiot 

ortopedyczny lub środek pomocniczy na podstawie potwierdzonego zlecenia;  

c. przedstawią fakturę (oryginał) z wyszczególnioną kwotą udziału własnego wnioskodawcy, 

kwotą opłaconą przez NFZ i całkowitą ceną przedmiotu ortopedycznego lub środka 

pomocniczego.  

12. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w aparat słuchowy dla osoby dorosłej powyżej 26 lat 

wynosi 80% kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na zakup tych 

przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit, 

nie więcej jednak niż faktyczny koszt poniesiony przez wnioskodawcę.  

13. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w aparat słuchowy dla dzieci i młodzieży do ukończenia 

26 lat - w przypadku pobierania nauki wynosi 120% kwoty limitu wyznaczonego przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia na zakup tych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, 

jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit, nie więcej jednak niż faktyczny koszt poniesiony przez 

wnioskodawcę. 

14. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON do pozostałych przedmiotów  ortopedycznych  

i środków pomocniczych wynosi 100% kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia na zakup tych przedmiotów ortopedycznych środków pomocniczych, jeżeli cena jest 

wyższa niż ustalony limit, nie więcej jednak niż faktyczny koszt poniesiony przez wnioskodawcę. 

15. O dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które 

posiadają zaświadczenie od lekarza specjalisty, potwierdzające konieczność prowadzenia 

rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu określonego sprzętu rehabilitacyjnego.  

16. Wnioskowany sprzęt rehabilitacyjny powinien posiadać podstawowy standard i cenę, chyba, że 

posiadana dysfunkcja uzasadnia zakup urządzenia o podwyższonym standardzie.  

17. Wysokość dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON wynosi do 80% 

kosztów sprzętu nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia 

(na podstawie ofert cenowych ze sklepu, zweryfikowanych przez pracownika MOPS).  

18. Ustala się kwotę bazową dofinansowania do rowerka rehabilitacyjnego jako kwotę 1000 zł, od której 

będzie liczone dofinansowanie w wysokości do 70%.  

19. W zakresie dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie nie może obejmować 

kosztów realizacji zadania poniesionych przez wnioskodawcę przed przyznaniem środków  

i zawarciem umowy o dofinansowanie.  

 

Katalog rzeczowy sprzętu rehabilitacyjnego  

a. rowerek rehabilitacyjny stacjonarny – kwota bazowa 1 000 zł, 
b. łóżko rehabilitacyjne – kwota bazowa – 2 500 zł, 
c. materac gimnastyczny – kwota bazowa – 250 zł. 

 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie ze środków PFRON może obejmować 
zakupy urządzeń nie wymienionych w powyższym katalogu na podstawie zaświadczenia od lekarza 
specjalisty, analizy sytuacji zdrowotnej wnioskodawcy.  
 
Informacje dla wnioskodawcy:  

Nie przyznaje się dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz 

sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku, gdy wnioskodawca zmarł po złożeniu wniosku, a przed 

wypłatą dofinansowania.  



II. TURNUSY REHABILITACYJNE  

 

Wszystkie osoby, które korzystały z dofinansowania do turnusu w 2014 lub 2015 roku ze środków 

PFRON nie będą mogły uzyskać dofinansowania do uczestnictwa w turnusie w 2016 roku. Nie będą 

także dofinansowywane wnioski osób legitymujących się orzeczeniem o lekkim stopniu 

niepełnosprawności (lub równoważnym), pracowników zpch (niezależnie od tego, czy kiedykolwiek 

uzyskały dofinansowanie ze środków PFRON). 

1. Wnioski w zakresie dofinansowania do turnusów będzie rozpatrywała Komisja składająca się  

z pracowników MOPS. 

2. Komisja będzie rozpatrywała każdy wniosek na turnus rehabilitacyjny indywidualnie, biorąc pod 

uwagę : 

- stopień niepełnosprawności (pierwszeństwo będą miały osoby dorosłe ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, dzieci i młodzież pobierająca naukę, nie pracująca, w wieku do 24 lat), 

- rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji 

przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu (dysfunkcja narządu 

wzroku, narządu słuchu, narządu ruchu, choroby psychiczne, epilepsja, schorzenia neurologiczne, 

upośledzenie umysłowe). 

- sytuacja społeczna wnioskodawcy (pierwszeństwo będą miały osoby samotne, o niskich 

dochodach). 

3. W przypadku rodziny, w której kilka osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności, każda z tych 

osób może złożyć wniosek na turnus i ubiegać się o dofinansowanie. 

4. Ustala się dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w następującej wysokości: 

 

a. dla osoby niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby 

niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 -24 

lat uczącej się i nie pracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności 30% 

przeciętnego wynagrodzenia, 

b. dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 27% 

przeciętnego wynagrodzenia, 

c. dla opiekuna osoby niepełnosprawnej 20% przeciętnego wynagrodzenia. 

W przypadku osób, które zakwalifikują się do uzyskania dofinansowania, a jednocześnie przekroczą 

kryterium dochodowe, dofinansowanie uzyskają tylko te osoby, u których po odliczeniu kwoty 

przekroczenia dochodu, dofinansowanie wyniesie co najmniej 500 zł. Pozostałym osobom 

dofinansowanie nie będzie przyznawane. 

W przypadku środków pochodzących z rezygnacji wnioskodawców dofinansowanie będzie 

przyznawane osobom zgodnie z zasadami określonymi powyżej. Jeżeli nie będzie wniosków osób 

spełniających określone kryteria, dofinansowanie może być przyznane osobom z umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. 

III. BARIERY ARCHITEKTONICZNE, TECHNICZNE I W KOMUNIKOWANIU SIĘ  

Informacje ogólne  

1. Postępowanie w sprawie o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji  barier 

technicznych, architektonicznych i w komunikowaniu się rozpoczyna się od złożenia wniosku  

w  MOPS.  

2. O dofinansowanie do likwidacji barier mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie:  

a. zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności tj. 

stopień znaczny, umiarkowany, lekki lub  

b. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub  

c. o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.  

  



3. O dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier mogą ubiegać się osoby 

niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem 

równoważnym oraz dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli jest to 

uzasadnione potrzebą wynikającą z niepełnosprawności potwierdzoną stosownym 

zaświadczeniem lekarskim.  

4. Wnioski winny być składane osobiście przez wnioskodawcę za wyjątkiem dzieci do  

18 roku życia, osób ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo, osób leżących, osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz w innych uzasadnionych przypadkach.  

5. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.  

6. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom 

niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na 

te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.  

7. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem 

środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.  

8. Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier będą rozpatrywane wg kryteriów obowiązujących 

w danym roku do wyczerpania środków finansowych PFRON na zadaniu, na dany rok 

kalendarzowy. 

9. Wnioski niezrealizowane do końca 2016 r. nie przechodzą do realizacji na rok następny. 

Wnioskodawca, którego wniosek nie został zrealizowany w 2016 r. winien złożyć nowy 

wniosek w 2017 roku.  

 
Wysokość przyznawanego dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych,  

w komunikowaniu się i technicznych w roku 2016 będzie uzależniona od wysokości dochodu netto  

w gospodarstwie domowym i wynosić będzie: 

 

LP. 

DOCHÓD NETTO NA  
1 OSOBĘ  

W GOSPODARSTWIE 
WIELOOSOBOWYM 

DOCHÓD NETTO                   W 
GOSPODARSTWIE 

JEDNOOSOBOWYM 

Wysokość 
dofinansowania 

w % 

1 do 600 zł do 900 zł 95 

2 601 zł - 1.000 zł 901 zł - 1.300 zł 80 

3 1.001 zł - 1.500 zł 1.301 zł - 1.900 zł 70 

4 
1.501 zł do 50% przeciętnego 

wynagrodzeniai 
1.901 zł do 65% przeciętnego 

wynagrodzenia 
60 

5 
powyżej 50% przeciętnego 

wynagrodzenia 
powyżej 65% przeciętnego 

wynagrodzenia 
50 

 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dotyczących wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć 

umożliwiających wjazd/wyjazd z mieszkania, bloku, po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym  

u wnioskodawcy, decyzją dyrektora MOPS można zwiększyć dofinansowanie, maksymalnie do 95 % 

zweryfikowanych kosztów zakupu/robót.  

 
 
  



BARIERY ARCHITEKTONICZNE 
 
UWAGA: 
W budynkach nowo budowanych lub będących w trakcie prac wykończeniowych nie przewiduje się 

udzielenia dofinansowania (dotyczy zakupu, budowy lub zamiany lokalu, w budynku zajmowanym – na 

lokal, budynek nowo powstały.) Dofinansowaniu nie podlegają także prace o charakterze remontowo – 

wykończeniowym, które nie wpływają na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej lecz 

stanowią jedynie poprawienie estetyki pomieszczeń, takie jak malowanie, wykańczanie płytkami 

glazurowanymi pomieszczeń, wymiana instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, ocieplania, 

wymianę istniejących urządzeń higieniczno – sanitarnych na nowe, itp., wyposażenie mieszkania  

w urządzenia standardowe. 

1. Przyjęcie wniosku do realizacji nie jest jednoznaczne z dofinansowaniem zakresu 
wskazanego przez Wnioskodawcę.  

2. Zakres prac, który może zostać przyjęty do dofinansowania określony zostanie w protokole 
sporządzonym przez komisję w trakcie wizji lokalu.  

3. Kosztorys i projekt budowlany, o ile będzie konieczny ze względu na rodzaj prac, wymagane są 
dopiero po przeprowadzeniu wizji zgodnie z zakresem wskazanym w protokole.  

4. Realizacja w/w zadania wymaga podpisania Umowy o dofinansowanie, w związku z powyższym 
Wnioskodawca nie może dokonać zakupu przed podpisaniem Umowy z MOPS.  

5. Dofinansowanie może wynosić do 95% kosztów wynikających z przedstawionego, 
zweryfikowanego przez MOPR kosztorysu, jednakże nie więcej niż 15-krotność przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia, jest uzależniona od wysokości dochodu wnioskodawcy. 

6. W przypadku, gdy kwota realizacji będzie wyższa od przyjętej do dofinansowania, to MOPS 
dofinansuje zadanie tylko do kwoty określonej w umowie,  

7. Jeśli wartość zadania będzie niższa od przyjętej do dofinansowania, to MOPS dofinansuje 
jego realizację maksymalnie do wysokości 95% jego faktycznej wartości,  

8. Osoby niepełnosprawne prowadzące wspólne gospodarstwo domowe mogą ubiegać się  
o dofinansowanie do likwidacji barier poprzez złożenie tylko jednego wniosku,  

9. Złożone wnioski są oceniane wg skali punktowej na podstawie opracowanej karty oceny 
merytorycznej, stanowiącej zał. do zasad. Do realizacji przyjmowane są najwyżej punktowane 
wnioski do momentu wykorzystania puli środków finansowych na zadanie.  

 
Najwyżej punktowane są wnioski tych osób niepełnosprawnych, które:  

 poruszają się na wózkach inwalidzkich i przedłożą zaświadczenie lekarskie, które potwierdzi ten 
fakt, (w dalszej kolejności osoby niepełnosprawne ruchowo, szczególnie z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi a zaświadczenie lekarskie będzie ten stan potwierdzało),  

 zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym z innymi osobami z orzeczoną 
niepełnosprawnością lub zamieszkujące samotnie,  

 zadeklarują udział własny wyższy niż 5%, (za każde dodatkowe 5% deklarowanego udziału 
własnego ponad obowiązujące 5% dodawany jest 1pkt.),  

 nie korzystały dotychczas z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych,  

 pracują lub są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne poszukujące pracy.  

W przypadku, gdy nie wykazano bariery a wybrany przedmiot nie jest powiązany z rodzajem 
posiadanej niepełnosprawności wynikającej z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bądź  
z zaświadczenia lekarskiego lub jest powiązany w małym stopniu - nie otrzymuje się punktów  
w pozycji „Uzasadnienie składanego wniosku” na Karcie Oceny Merytorycznej, wniosek nie 
podlega dalszej ocenie. Wniosek uznaje się za negatywnie rozpatrzony z powodu nieuzyskania 
odpowiedniej ilości punktów. 

 
 
WYKAZ SPRZĘTU/URZĄDZEŃ ORAZ PRAC, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ DOFINANSOWANE ZE 

ŚRODKÓW PFRON W RAMACH LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH (w przypadku 

zakwalifikowania wniosku do etapu przeprowadzenia wizji lokalnej): 

Dla osób niepełnosprawnych ruchowo – z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim oraz 

osób z widoczną, poważną dysfunkcją narządu ruchu, potwierdzoną aktualnym orzeczeniem  

i zaświadczeniem lekarskim (trudności w poruszaniu się mogą być spowodowane również innymi 

schorzeniami) 

 



1. Budowa pochylni- podjazdu do budynku mieszkalnego wraz z poręczami zapewniającymi 

samodzielny dostęp do lokalu (tylko osobom na wózkach). 

2. Dostawa, zakup i montaż: 

a. platformy schodowej, 

b. windy krzesełkowej, 

c. windy przyściennej, 

d. innych urządzeń do transportu pionowego. 

3. Przystosowanie drzwi: 

a. wybicie otworu drzwiowego (drzwi wejściowe, balkonowe) zapewniające osobie 

niepełnosprawnej  samodzielny i swobodny dostęp do lokalu mieszkalnego,  

w przypadku gdy obecne wejście do budynku stanowi barierę architektoniczną, 

b. zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm, 

wyłącznie dla Wnioskodawców poruszających się na wózku inwalidzkim, 

c. zakup i montaż drzwi wewnętrznych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 80 cm 

(łazienka, kuchnia, wc), dla Wnioskodawców poruszających się na wózku inwalidzkim lub 

balkoniku, 

4. Przystosowanie już istniejącego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do potrzeb Wnioskodawcy 

(bez robót budowlanych): 

a. zakup i montaż wanny niskodennej, antypoślizgowej, o maksymalnej wysokości 55 cm od 

poziomu posadzki lub zakup i montaż wanny otwieranej. 

b. zakup i montaż płaskiego brodzika prysznicowego – bezprogowego z wbudowaną pompą 

tłoczącą o wymiarach minimalnych 90x90 cm lub wykonanie kącika do kąpieli na posadzce 

z kratką ściekową, 

c. zakup i montaż krzesła prysznicowego, podnośnika wannowego lub innego urządzenia 

ułatwiającego osobie niepełnosprawnej korzystanie z kabiny prysznicowej bądź wanny,  

d. zakup i montaż nasadki toaletowej, 

e. zakup i montaż umywalki przystosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej poruszającej 

się na wózku inwalidzkim, 

f. zakup i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, 

podyktowany przystosowaniem pomieszczenia łazienki, 

g. zakup i montaż parawanu lub zasłony prysznicowej,  

 

WYKAZ SPRZĘTU/URZĄDZEŃ ORAZ PRAC, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ DOFINANSOWANE ZE 

ŚRODKÓW PFRON W RAMACH LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH 

 

1. Dostawa, zakup i montaż transportera schodowego (schodołazu). 

2. Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów 

ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych. 

3. Zakup i montaż podnośników: wannowych, jezdnych, sufitowych. 

4. Zakup i montaż sprzętów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno –sanitarnych: 

a. siedzisko wannowe, 

b. leżak kąpielowy, 

c. taboret/ krzesło prysznicowe/ siedzisko prysznicowe, 

d. wózek toaletowy, 

e. nadstawka na muszlę ustępową 

f. wanna otwierana 

g. łóżko pielęgnacyjno - ortopedyczne 

5. Zakup i montaż szyn najazdowych umożliwiających podjazd wózkiem inwalidzkim. 

 

W zależności od indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej i w uzasadnionych przypadkach, 

dofinansowaniem ze środków PFRON mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz z montażem) lub 

wykonanie usług z zakresu likwidacji barier niewymienione w katalogu. 

 



Złożone wnioski są oceniane wg skali punktowej na podstawie opracowanej karty oceny merytorycznej, 
stanowiącej zał. do zasad.  Do realizacji przyjmowane są najwyżej punktowane wnioski do 
wykorzystania puli środków finansowych na zadanie.  

W przypadku, gdy nie wykazano bariery a wybrany przedmiot nie jest powiązany z rodzajem posiadanej 
niepełnosprawności wynikającej z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bądź z zaświadczenia 
lekarskiego lub jest powiązany w małym stopniu - nie otrzymuje się punktów w pozycji „Uzasadnienie 
składanego wniosku” na Karcie Oceny Merytorycznej, wniosek nie podlega dalszej ocenie. Wniosek 
uznaje się za negatywnie rozpatrzony z powodu nieuzyskania odpowiedniej ilości punktów. 

 

BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ. 
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ŚRODKÓW PFRON W RAMACH LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ 

1. Zakup komputera z odpowiednim specjalistycznym oprogramowaniem dostosowanym do potrzeb 

osoby niepełnosprawnej - kwota bazowa – 4 000 zł,  

2. Zakup oprogramowania specjalistycznego - kwota bazowa – 2 000 zł, 

3. Zakup komputera, laptopa - kwota bazowa – 2 000 zł, 

4. Zakup telefonu głośnomówiącego,  

5. Zakup lupy. 

 
Złożone wnioski są oceniane wg skali punktowej na podstawie opracowanej karty oceny merytorycznej, 
stanowiącej zał. do zasad. Do realizacji przyjmowane są najwyżej punktowane wnioski do 
wykorzystania puli środków finansowych na zadanie.  

W przypadku, gdy nie wykazano bariery a wybrany przedmiot nie jest powiązany z rodzajem posiadanej 
niepełnosprawności wynikającej z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bądź z zaświadczenia 
lekarskiego lub jest powiązany w małym stopniu - nie otrzymuje się punktów w pozycji „Uzasadnienie 
składanego wniosku” na Karcie Oceny Merytorycznej wniosek nie podlega dalszej ocenie. Wniosek 
uznaje się za negatywnie rozpatrzony z powodu nieuzyskania odpowiedniej ilości punktów. 

Skala punktowa stanowi załącznik nr 1 do „Zasad” 

Zasady zostały pozytywnie zaopiniowane w dniu 18.01.2016 r. przez Miejską Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych w Zielonej Górze, obowiązują do końca roku 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielona Góra, 25.01.2016  r.                                             

i przeciętne wynagrodzenie jest aktualizowane co kwartał po ogłoszeniu przez prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego (na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) 

                                                           


