Świdnica, 03 marca 2021 r.
Kryteria przyznawania w 2021 roku dofinansowania ze środków PFRON w zakresie:
I. DOFINANSOWANIA DO TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH:
Dofinansowanie otrzymują wszystkie osoby niepełnosprawne, o przyznaniu
dofinansowania decyduje data wpływu wniosku do tutejszego Centrum jako kompletnego.
II. DOFINANSOWANIA DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH:
Adresaci:
Dofinansowanie otrzymują osoby z niepełnosprawnością które:
- w orzeczeniu o niepełnosprawności mają wpisany kod 05-R, 10-N, 04-O (bez
zaświadczenia lekarskiego),
- posiadają orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika ZUS, KRUS, w przypadku gdy
w orzeczeniu występuje brak określenia rodzaju niepełnosprawności niezbędne będzie
przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego od specjalisty potwierdzające trudności
w poruszaniu się,
- dofinansowanie do wykonania centralnego ogrzewania gazowego, elektrycznego bądź
na olej opałowy będzie udzielane tylko osobie samotnej z dysfunkcją narządu ruchu, chorób
neurologicznych lub wzroku a także osobom, które zamieszkują z innymi członkami
rodziny posiadającymi dysfunkcję narządu ruchu, chorób neurologicznych lub wzroku,
Procedura:
1) Pracownicy PCPR przeprowadzają wizje lokalne w miejscu zamieszkania osoby
niepełnosprawnej ubiegającej się o likwidację barier architektonicznych i realizującej
ww. zadanie, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5,
2) Pracownicy PCPR podczas wizji lokalnej wykonują zdjęcia pomieszczeń:
a) wskazanych przez Wnioskodawcę, jako wymagających przystosowania pod
potrzeby osoby niepełnosprawnej,
b) przystosowanych pomieszczeń, w których nastąpiła likwidacja barier
architektonicznych,
3) z wizji lokalnej pracownicy PCPR sporządzają protokół, który uwzględnia między innymi
opis pomieszczenia, występujących w nim barier architektonicznych, podpisy osób
biorących udział w wizji lokalnej,
4) w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się możliwość wykonania i przesłania przez
Wnioskodawcę zdjęć pomieszczeń, w których ma nastąpić likwidacja barier
architektonicznych celem dalszego procedowania złożonego wniosku,
5) w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się możliwość rozliczenia Wnioskodawcy na
podstawie zdjęć pomieszczeń, w których przeprowadzono likwidację barier
architektonicznych,
6) wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia PCPR kosztorysów
przedwykonawczych (inwestorskich) i powykonawczych z realizacji zadania; kosztorysy
winny być przekazane do PCPR w wersji papierowej i elektronicznej,

7) kosztorysy, o których mowa w pkt 6 podlegają weryfikacji przez pracownika PCPR lub
inną osobę na zlecenie PCPR. Zweryfikowane kosztorysy stanowią podstawę do ustalenia
wysokości dofinansowania ze środków PFRON.
Zakres rzeczowy:
- dofinansowanie do przystosowania łazienki będzie między innymi obejmować takie
prace jak:
1) wykonanie kabin najazdowych z wpustem ściekowym, w uzasadnionych przypadkach
potwierdzonych opinią specjalisty, tj. ze względu na brak możliwości technicznych
wykonania kabiny najazdowej możliwe będzie dofinansowanie brodzika,
2) demontaże istniejących urządzeń, które utrudniają lub uniemożliwiają swobodę ruchu
osobom niepełnosprawnym,
3) zakup i montaż uchwytów,
4) zakup i montaż siedziska lub taboretu prysznicowego,
5) zakup i montaż baterii prysznicowej jedno-uchwytowej z mieszaczem wody,
6) wyrównanie podłoża i położenie posadzki antypoślizgowej,
7) wykonanie kabiny najazdowej wraz z wpustem ściekowym,
8) zakup i montaż kotarki,
9) podłączenie wodno-kanalizacyjne do kabiny najazdowej,
10) wyrównanie podłoża i położenie kafli ściennych w obrębie wykonywanego natrysku,
11) poszerzenie otworu drzwiowego, w tym zakup i montaż drzwi i ościeżnicy - dla osób
poruszających się o kulach, balkoniku lub na wózku inwalidzkim, mających trudności
w przemieszczaniu się istniejących otworach drzwiowych,
12) zakup i montaż podgrzewacza wody, bojlera i prac z tym związanych - przysługuje
osobom, które w lokalu mieszkalnym nie posiadają ciepłej wody,
13) zakup i montaż specjalistycznych urządzeń wraz z podłączeniem do sieci wodnokanalizacyjnej,
14) dofinansowanie do zakupu i montażu specjalistycznej umywalki i wc przysługuje
osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, o kulach oraz balkoniku
i w uzasadnionych przypadkach.
Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych będzie wynosić do 95%
kosztów całego przedsięwzięcia po weryfikacji złożonego szczegółowego kosztorysu
wstępnego, jednakże nie więcej niż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu
przez prezesa GUS w formie komunikatu w Dz. U. „Monitor Polski”.
III. DOFINANSOWANIA DO LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ:
- wyklucza się z dofinansowania zakup drukarki, skanera i urządzenia wielofunkcyjnego,
bowiem nie są to urządzenia niezbędne do komunikacji i uruchomienia komputera, chyba,
że zakup powyższych urządzeń niezbędny jest do likwidacji barier w komunikowaniu się.
- w przypadku wyeksploatowanego komputera, którego naprawa przewyższa koszt zakupu
nowego urządzenia dopuszcza się możliwość udzielenia dofinansowania do ww. sprzętu po
wcześniejszym przedłożeniu opinii specjalisty lub sprawdzeniu przez pracowników PCPR
stanu technicznego posiadanego komputera,
- o zakup telefonu komórkowego mogą się ubiegać wyłącznie osoby niewidome,
- maksymalne dofinansowanie do zakupu komputera wynosi 2.000,- zł.

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się będzie wynosić do 95%
kosztów zakupu sprzętu, jednakże nie więcej niż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po
ogłoszeniu przez prezesa GUS w formie komunikatu w Dz. U. „Monitor Polski”.
W przypadku zakupu sprzętów innych niż komputer, do dofinansowania przyjmuje
się średnią wartość wnioskowanego sprzętu wskazaną na wolnym rynku.
IV. DOFINANSOWANIA DO LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH:
Wyklucza się z dofinansowania sprzęt AGD (sprzęt najczęściej wnioskowany –
mikrofalówki, kuchenki elektryczne, lodówki, pralki itp.), bowiem ww. sprzęt jest przydatny
w każdym gospodarstwie domowym, bez względu na to czy służy osobom niepełnosprawnym
czy pełnosprawnym (uzyskana opinia Pełnomocnika Rządu ds. osób Niepełnosprawnych).
Możliwym będzie dofinansowanie do sprzętu AGD specjalistycznie przystosowanego
do potrzeb wnioskodawcy, np.: dofinansowanie zostanie udzielone osobie niewidomej, która
wnioskuje o pralkę z klawiaturą i oprogramowaniem brajlowskim.
Dofinansowanie do zakupu i montażu mebli np. kuchennych będzie przysługiwać
wyłącznie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, a w uzasadnionych
przypadkach dofinansowaniu będzie podlegał również sprzęt AGD.
Dofinansowanie do zakupu i montażu okien z obniżoną klamką przysługuje wyłącznie
osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich i w uzasadnionych przypadkach.
Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych będzie wynosić do 95% kosztów
zakupu sprzętu, jednakże nie więcej niż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po
ogłoszeniu przez prezesa GUS w formie komunikatu w Dz. U. „Monitor Polski”.
Do dofinansowania przyjmuje się średnią wartość wnioskowanego sprzętu
wskazaną na wolnym rynku.
V. DOFINANSOWANIA DO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO:
Dofinansowanie jest przyznawane osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności
oraz na podstawie aktualnego zaświadczenia specjalisty zawierającego informacje o potrzebie
prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu.
Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą wpływu kompletnego wniosku do wyczerpania
środków finansowych. Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego będzie
wynosić do 80% wartości zakupu wnioskowanego sprzętu.
Przyjmuje się średnią wartość wnioskowanego sprzętu wskazaną na wolnym rynku.
Mając na uwadze duże zainteresowanie osób z niepełnosprawnością uzyskaniem
dofinansowania do zakupu komputera jako sprzętu rehabilitacyjnego uznaje się za zasadne
ustalenie maksymalnej wysokości dofinansowania na ww. cel. Proponuje się ustalenie kwoty
2.000,- zł jako maksymalnej wysokości dofinansowania do ww. sprzętu. Wyklucza się
z dofinansowania zakup drukarki, skanera i urządzenia wielofunkcyjnego.
W uzasadnionych przypadkach (np. z uwagi na wymogi techniczne, potwierdzone przez
sprzedawcę sprzętu, niezbędne do korzystania przez osobę niepełnosprawną z programów
komputerowych w procesie rehabilitacji), dopuszcza się możliwość przyznania dofinansowania
do sprzętu komputerowego w kwocie wyższej niż 2.000,- zł.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne
w przypadku gdy cena zakupu jest wyższa niż limit ustalony przez ministra do spraw zdrowia
dofinansowanie wynosić będzie 150% sumy limitu oraz wymaganego udziału własnego osoby
niepełnosprawnej.
Z uwagi na fakt, iż aparaty słuchowe i wkładki uszne są sprzętem najczęściej
wnioskowanym przez osoby dorosłe ustalono kryterium dochodowe. Powyższej zasady nie
stosuje się w przypadku dzieci.
Osoby wspólnie prowadzące gospodarstwo domowe:
Kryterium
Limit NFZ
Dofinansowanie
Dofinansowanie
dochodowe (zł)
(%)
do zakupu
do zakupu
aparatu
wkładki usznej (zł)
słuchowego (zł)
do 800,150
1.950,75,od 800,01 do 900,140
1.820,70,od 900,01 do 1.000,130
1.690,65,od 1.000,01 do 1.100,120
1.560,60,od 1.100,01 do 1.200,110
1.430,55,od 1.200,01 do 1.300,100
1.300,50,od 1.300,01 do 1.400,90
1.170,45,od 1.400,01 do 1.500,80
1.040,40,od 1.500,01 do 1.600,70
910,35,od 1.600,01 do 1.700,60
780,30,od 1.700,01 do 1.800,50
650,25,od 1.800,01 do 1.900,40
520,20,powyżej 1.900,00 do
30
390,15,wysokości kryterium –
50% przeciętnego
wynagrodzenia*
Kryterium dochodowe
(zł)
do 1.300,od 1.300,01 do 1.400,od 1.400,01 do 1.500,od 1.500,01 do 1.600,od 1.600,01 do 1.700,od 1.700,01 do 1.800,od 1.800,01 do 1.900,od 1.900,01 do 2.000,od 2.000,01 do 2.100,od 2.100,01 do 2.200,od 2.200,01 do 2.300,od 2.300,01 do 2.400,-

Osoby samotne:
Limit
Dofinansowanie
NFZ
do zakupu
(%)
aparatu
słuchowego (zł)
150
1.950,140
1.820,130
1.690,120
1.560,110
1.430,100
1.300,90
1.170,80
1.040,70
910,60
780,50
650,40
520,-

Dofinansowanie
do zakupu
wkładki usznej (zł)
75,70,65,60,55,50,45,40,35,30,25,20,-

powyżej 2.400,00 do
wysokości kryterium –
65% przeciętnego
wynagrodzenia*

30

390,-

15,-

* przeciętne wynagrodzenie – oznacza to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim
kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w formie komunikatu
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (do dnia 28.02.2021r. obowiązuje
przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za IV kwartał 2020 r.- 5.457,98 zł

VI. DOFINANSOWANIA DO SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:
Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych będzie
wynosić do 60% kosztów całej imprezy.
Kryteria przyznawania dofinansowań ze środków PFRON obowiązują od dnia
ich zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu do dnia ustalenia nowych kryteriów lub zmiany
przepisów.
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