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Zasady udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych 
dla indywidualnych osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania. 

 
1. Warunki uzyskania dofinansowania: 

 Dla osób niepełnosprawnych których rodzaj niepełnosprawności wymaga likwidacji 
barier architektonicznych ze względu na występujące trudności w poruszaniu się 
udokumentowane orzeczeniem o niepełnosprawności z występującym symbolem 
niepełnosprawności 05-R lub 10-N (równoważne z orzeczeniami ZUS stwierdzającymi 
całkowitą niezdolność do pracy lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej 
egzystencji, a także stwierdzającymi niepełnosprawność z ogólnego stanu zdrowia –  
I i II grupa inwalidzka potwierdzona zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez 
lekarza specjalistę (ortopedę, reumatologa, neurologa, chirurga). 

 Osoba taka musi być właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym 
nieruchomości, albo posiadać zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego  
w którym stale zamieszkuje, na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie. 

 W przypadku małoletnich osób niepełnosprawnych, wniosek składa przedstawiciel 
ustawowy/opiekun prawny tej osoby. 

 

2. Dofinansowanie nie przysługuje: 
1. 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. 

2. Gdy wniosek jest niekompletny (nieuzupełniony w wyznaczonym terminie). 
3. Jeżeli dane zawarte we wniosku lub w załącznikach są niezgodne z prawdą. 
4. W przypadku zgonu lub rezygnacji Wnioskodawcy z dofinansowania, wniosek nie 

podlega dalszemu rozpatrywaniu. Należy przyjąć do rozpatrzenia kolejny wniosek  
z listy wniosków.  

 3. Przy rozpatrywaniu wniosków brane są pod uwagę w pierwszej kolejności: 
1. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim, osoby leżące 

wymagające opieki osób drugich. 
2. Dzieci i młodzież do 18 roku życia niepełnosprawne ruchowo. 
3. Osoby niepełnosprawne posiadające znaczny stopnień niepełnosprawności, 

zamieszkujące samotnie. 
 

4.  Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu: 
a)  budowa pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom 

niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu, 
b)  dostawa, zakup i montaż: 

 podnośnika, 
 platformy schodowej, 
 transportera schodowego, 
 windy przyściennej, 
 innych urządzeń do transportu pionowego. 

c)  zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów 
ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno - sanitarnych, 

d)  roboty polegające na: 
 likwidacji progów, 
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 likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi, 
e)  przystosowanie drzwi: 

 zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości, w świetle ościeżnicy, co 
najmniej  
90 cm, pozostałych - co najmniej 80 cm, 

 zakup i montaż drzwi przesuwnych, 
 zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi w tym balkonowych, 

przyciskiem (dla wnioskodawcy o niesprawnych rękach), 
 zakup i montaż zabezpieczenia drzwi (do wysokości 40 cm od podłogi) przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie ościeżnicy stalowej (wyłącznie  
dla wnioskodawców poruszających się na wózku inwalidzkim), 

 zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiający ich 
samodzielną obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim 
(wykonanie w kuchni i jednym pokoju wybranym przez wnioskodawcę), 

 zakup i wymiana okien i drzwi balkonowych, gdy ze względu na zły stan 
techniczny ich otwieranie i zamykanie przez osobę poruszającą się na wózku jest 
utrudnione (wykonanie w kuchni i jednym pokoju wybranym przez 
wnioskodawcę),  

 zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania bramy wjazdowej  
i drzwi garażu - dla wnioskodawców posiadających i prowadzących samodzielnie 
samochód – prowadzących działalność gospodarczą lub zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę na czas nie określony, 

f)  wymiana wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli stwarza 
trudności w poruszaniu się, 

g)  budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do sieci zewnętrznych  
oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 

h)  budowa instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem 
ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku 
mieszkalnym osoby niepełnosprawnej ruchowo ze znacznym stopniem niepełnospraw- 
ności, zamieszkałej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności. 

i)  zakup i montaż elektronicznej aparatury sterującej instalacją centralnego ogrzewania  
w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej ruchowo ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, zamieszkałej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

j)  dobudowa łazienki i wc, dostosowanych do potrzeb wnioskodawcy, adaptacja 
pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne w przypadkach, gdy ze względów 
technicznych korzystne jest takie usytuowanie, a także przystosowanie pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych do potrzeb wnioskodawcy, 

k)  przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę 
niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim, w tym: 

 obniżenie i obudowanie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów, 
umożliwiających dojazd wózkiem inwalidzkim, 

 zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach, 
 zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem 

większym niż 90 stopni (do 170 stopni), 
 zakup i montaż zatrzasków magnetycznych. 

l)  zamiana lokalu mieszkalnego na lokal mieszkalny bez barier architektonicznych  
w przypadku gdy likwidacja barier w dotychczasowym lokalu nie jest możliwa  
ze względów technicznych lub koszty likwidacji barier byłyby wyższe niż koszt zamiany 
lokalu. 
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5. Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku: 
a)  zakup i montaż 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)  wymiana wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli stwarza 
trudności w poruszaniu się, 

d)  oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub 
fakturą, 

e)  budowa instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem 
ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku 
mieszkalnym osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym, 
zamieszkałej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności. 

 

6. Tryb postępowania (rozpatrywanie wniosków odbywa się w dwóch etapach): 
 

I Etap 
1) Sprawdzianie czy wniosek posiada wymagane załączniki, 
2) Dokonanie oceny wniosku według skali punktowej (załącznik nr 1), 
3) Sporządzenie listy wniosków według ustalonych kryteriów dofinansowania oraz 

uzyskanej liczby punktów (od najwyższej do najniższej), 
4) Dokonanie wizji lokalnej, w celu weryfikacji zasadności zaproponowanego przez 

wnioskodawcę zakresu zadań. 

            II Etap 

1) Sprawdzianie poprawności rozwiązań technicznych i ich zgodności z zakresem, 
ustalonym w pierwszym etapie, a także weryfikacja dostarczonego projektu lub jeśli 
nie jest on wymagany prawem rysunkowym przed i po dokonaniu zmian oraz 
kosztorysu szczegółowego zadania. 

2) Realizacja wniosku następuje w miarę posiadanych przez Ośrodek środków, według 
kolejności ustalonej na liście, o której mowa w ppkt. 3.  

 

7. Wysokość dofinansowania: 
1. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w roku 2014 wynosi 

do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 
piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych 
przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie 
ze środków PFRON. 
 

8. Zasady ustalania wysokości i rozliczenia przyznanego dofinansowania: 
 

1. Wysokość ostateczna przyznanego dofinansowania określa się na podstawie 
zweryfikowanego, szczegółowego kosztorysu zadań. W przypadku samego montażu 
okien, drzwi, uchwytów baterii, itp. wystarczająca jest oferta cenowa sporządzona 
przez wykonawcę. 

2. Zakres rzeczowy budowy lub robót budowlanych określa projekt budowlany, wyciąg  
z projektu budowlanego lub szkic mieszkania. 
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3. Szczegółowy koszt urządzeń, materiałów budowlanych, robót i innych czynności 
ustala się według średnich cen publikowanych w regionalnych informatorach,  
a w przypadku ich braku według średnich cen rynkowych. 

4. Do obowiązków wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczegółowymi oraz pozwoleń na budowę, a także 
zapewnienia nadzoru inwestorskiego – w koniecznych przypadkach. Koszty 
uzyskania pozwolenia, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, uzyskania niezbędnych 
uzgodnień i opinii pokrywa wnioskodawca. 

5. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, także  
w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych 
wymaganych przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, wnioskodawca pokrywa ze środków 
własnych. 

6. Wnioskodawca obowiązany jest w zależności od rodzaju zadania, powierzyć 
wykonanie budowy lub robót budowlanych wybranym przez siebie podmiotom  
z zastrzeżeniem udzielenia przez wykonawcę gwarancji na wykonywane prace oraz  
z zachowaniem terminu ich wykonania, określonego w umowie z Ośrodkiem. 
Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonawcy.  

7. Wnioski rozpatruje oraz dokonuje wizji lokalnej w mieszkaniu wnioskodawcy  
i odbioru robót stosowna komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rzeszowie. 

8. Wnioski nie załatwione pozytywnie z powodu niewystarczającej wysokości środków 
Funduszu, zostają ostatecznie rozpatrzone w roku 2014 i nie przechodzą na rok 
następny.          

9. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze zadania, przekazanie środków 
finansowych zostanie wstrzymane do 7 dni po terminie udokumentowania przez 
wnioskodawcę usunięcia wad. 

10. Dofinansowaniem ze środków Funduszu może być objęta likwidacja barier 
architektonicznych w budynku już istniejącym. Dofinansowaniem ze środków 
PFRON nie może być objęte dostosowanie budynku nowo wybudowanego lub 
będącego w trakcie prac wykończeniowych. 

11. Dofinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowo-
wykończeniowym, które nie wpływają na poprawę funkcjonowania osoby 
niepełnosprawnej lecz stanowią o podniesieniu estetyki pomieszczeń, takie jak 
np. malowanie i wykańczanie glazurą pomieszczeń (z wyłączeniem podłogi,  jeśli 
tego wymaga bezpieczeństwo osoby niepełnosprawnej), elektryka, ocieplenie, 
obudowa pionów kanalizacyjnych i urządzeń sanitarnych i itp. 

 
 
 
 
Pozostałe uwarunkowania i wymogi określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 
721 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2002r. w 
sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON 
(Dz. U. z 2002r. Nr 96 poz. 861 z późn. zm.). 
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Zasady i procedury udzielania osobie fizycznej dofinansowania  
ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na likwidację barier w komunikowaniu się. 

1. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie 
niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.  
Likwidacja tej bariery ma umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie 
niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów  
z otoczeniem. 

2. O dofinansowanie mogą ubiegać się:  
- osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem 
równoważnym (I lub II grupa inwalidzka, całkowita niezdolność do pracy lub całkowita 
niezdolność do samodzielnej egzystencji) z zaznaczoną w orzeczeniu niepełnosprawnością 
wynikającą z chorób słuchu, zaburzeń głosu, mowy, chorób narządu wzroku, schorzeń 
ruchowych lub neurologicznych, posiadających orzeczenie z symbolem przyczyny 
niepełnosprawności: 02-P z powodu autyzmu lub 12-C z powodu autyzmu  
- dzieci do 16 roku życia posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do osób 
niepełnosprawnych z powodu chorób słuchu, zaburzeń głosu, mowy, chorób narządu wzroku, 
schorzeń ruchowych lub neurologicznych, posiadających orzeczenie z symbolem przyczyny 
niepełnosprawności: 02-P z powodu autyzmu lub 12-C z powodu autyzmu.  
 
W przypadku orzeczenia w którym brak jest zapisu dotyczącego przyczyny 
niepełnosprawności, schorzenia te winny być potwierdzone zaświadczeniem lekarza 
specjalisty (zgodnie z rodzajem niepełnosprawności) wystawionym na druku stanowiącym 
załącznik do wniosku. 
Osoby ubiegające się o dofinansowanie muszą okazać zaświadczenie lekarskie od  
lekarza specjalisty poświadczające potrzebę likwidacji bariery w komunikowaniu się 
wystawionym na druku stanowiącym załącznik do wniosku. 
 
3. Dofinansowanie nie przysługuje: 
- osobom, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel 
dofinansowanie ze środków Funduszu, z wyjątkiem dofinansowania do zakupu komputera 
o który nie mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat otrzymali dofinansowanie 
ze środków PFRON na zakup w/w sprzętu 
- jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była  
w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, a w przypadku zakupu komputera pięć lat, stroną 
umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej 
stronie. 
 
4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed 
przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków 
Funduszu. 
 
5. Dofinansowaniem ze środków finansowych Funduszu może być objęty zakup urządzeń 
(wraz z montażem) z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się zawartych w wykazie, 
który w szczególności obejmuje: 
 
Dla osób z dysfunkcją narządu słuchu ze wskazanym w orzeczeniu symbolem przyczyny 
niepełnosprawności 03-L (choroby słuchu, zaburzenia głosu, mowy): 
• zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej,  
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• wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną,  
• zakup i montaż kamery do drzwi, 
• zakup aparatu telefonicznego wyposażonego w sygnalizację świetlną,  
• sygnalizatory optyczne do aparatów telefonicznych, tekstofonów, 

telefaksów i wideofonów,  
• inne sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk,  
• zakup budzików świetlnych i wibracyjnych,  
• zakup i montaż faksu, telefaksu, tekstofonu ,wideofonu lub pagera, 
• zakup aparatu telefonicznego komórkowego „na kartę”, z opcją wysyłania SMS,  
• zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego,  
• zakup laryngofonu,  
• zakup  słuchawek RTV,   
• zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora (przewodowych 

i bezprzewodowych),  
• zakup i instalacja modemu, faxmodemu, telefonicznego łącza ISDN umożliwia-

jącego dostęp do łączności wizualnej oraz zestawu urządzeń umożliwiających taką 
łączność za pośrednictwem komputerów i sieci telefonicznej,  

• zakup i montaż aparatów telefonicznych (w tym z cewką indukcyjną w słuchawce    
    - wzmacniaczem), 
• zakup zastawu komputerowego stacjonarnego lub przenośnego wraz z oprogramowaniem 

dla osób, które nie korzystały z dofinansowania w ramach innych programów 
realizowanych przez PFRON:   

  -  dorośli z obustronnym ubytkiem słuchu na poziomie od 70 decybeli  potwierdzonym  
      przez lekarza specjalistę, osoby w normie intelektualnej,  
  - młodzież i dzieci powyżej 7 roku życia, uczące się, w normie intelektualnej 
      na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty, psychologa lub pedagoga szkolnego      
      stwierdzającego zasadność dofinansowania  

• zakup specjalistycznego oprzyrządowania i oprogramowania komputerowego na  
podstawie uzasadnienia logopedy, 

• zakup kamery internetowej. 
 
Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku ze wskazanym w orzeczeniu symbolem 
przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku): 
• zakup i montaż aparatów telefonicznych (w tym z klawiaturą brajlowską), 
• zakup aparatu telefonicznego komórkowego z programem mówiącym dla niewido- 

mych, 
• zakup maszyny do pisania pismem Braille'a,  
• zakup radiomagnetofonu, dyktafonu,  
• zakup urządzeń mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych, które posiadają 

interfejs dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki,  
• zakup programu do skanera rozpoznającego pismo Braille'a,  
• zakup urządzeń i materiałów do sporządzania napisów brajlowskich,  
• zakup przenośnego powiększalnika elektronicznego.  

 
Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu ze wskazanym w orzeczeniu symbolem przyczyny 
niepełnosprawności 05-R (schorzenia ruchowe) i 10-N (schorzenia neurologiczne): 
•  zakup i montaż bezprzewodowego aparatu telefonicznego,  
•   zakup faksu, 
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•   zakup komputera stacjonarnego lub przenośnego wraz z oprogramowaniem dla 
niepełnosprawnych w normie intelektualnej, którzy nie korzystali z dofinansowania  
w ramach innych programów realizowanych przez  PFRON: 

 - dorośli,  
 - młodzież i dzieci powyżej 7 roku życia, uczące się.   
 

Dla osób  ze wskazanym w orzeczeniu symbolem przyczyny niepełnosprawności  02-P  
z autyzmem lub 12-C z autyzmem: 

• zakup zestawu komputerowego stacjonarnego lub przenośnego wraz  
z oprogramowaniem dla osób, które nie korzystały z dofinansowania w ramach innych 
programów realizowanych przez PFRON, młodzież i dzieci powyżej 7 roku życia, 
uczące się – wymagane zaświadczenie potwierdzające potrzebę korzystania  
w procesie terapii i rehabilitacji ze sprzętu komputerowego wydawane przez Ośrodki 
terapeutyczne dla dzieci z autyzmem. 

 
6. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, dofinansowanie zakupu zestawu 
komputerowego stacjonarnego lub przenośnego wraz z oprogramowaniem w 2014 roku 
zostaje zawieszone, a pozostały sprzęt będzie dofinansowywany w miarę posiadanych 
środków w wysokości do 60% ich wartości, nie więcej jednak niż do wysokości 
piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem pkt. 7, 9 i 10. 
  
7. Przyjmuje się, że wartość standardowego aparatu telefonicznego komórkowego „na kartę” 
(z opcją wysyłania SMS) dla osób z dysfunkcją narządu słuchu w 2014 r. będzie wynosiła 
300,00 zł, zaś wysokość dofinansowania będzie udzielana na poziomie 60% wartości sprzętu, 
nie więcej niż 60% wartości aparatu standardowego. 
 
8. Dofinansowanie sprzętu komputerowego z podstawowym oprogramowaniem  
i oprzyrządowaniem zawiera: 
- jednostkę centralną zawierającą płytę główną, procesor, pamięć, dysk twardy, kartę graficzną, 
obudowę i zasilacz, napęd DWD lub CD-R (W), 
- monitor, 
- klawiaturę, 
- mysz, 
- system operacyjny Windows lub Linux, 
- urządzenie wielofunkcyjne, 
oraz ewentualnie elementy dodatkowe  (do uzgodnienia z MOPS). 
Przyjmuje się maksymalną kwotę dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego 
 w 2014 r. 1 800,00 zł, a w przypadku wskazania logopedy- dodatkowo do 1 000,00 zł na 
specjalistyczne oprogramowanie. 
 
9. Przyjmuje się, że wartość standardowego radiomagnetofonu w 2014 r. będzie wynosiła 
200,00 zł a dyktafonu 400,00 zł, zaś wysokość dofinansowania będzie udzielana na poziomie 
60% wartości sprzętu, nie więcej niż 60% wartości sprzętu standardowego. 
 
10. Przyjmuje się, że wartość standardowego aparatu telefonicznego komórkowego wraz  
z programem dla niewidomych w 2014 r. będzie wynosiła 2 000,00 zł, zaś wysokość 
dofinansowania będzie udzielana na poziomie 60% wartości sprzętu, nie więcej niż 60% 
wartości sprzętu standardowego. 
 
11. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem ze środków Funduszu 
mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usług z zakresu 
likwidacji barier w komunikowaniu się, nie wymienione w wykazie, o którym mowa w ust. 5. 
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12. Rozpatrywanie wniosków obejmuje:  
- sprawdzenie, czy wniosek posiada wymagane załączniki,  
- ocenę zasadności wniosku,  
- dokonanie oceny wniosku według skali punktowej (załącznik nr 2),  
- sporządzenie listy wniosków według uzyskanej liczby punktów (od najwyższej do 
najniższej), 
- sporządzenie stosownego protokołu i podpisanie go przez komisję ds. rozpatrywania 
wniosków powołaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
13. Wnioski nie załatwione pozytywnie z powodu niewystarczającej wysokości środków 
Funduszu, zostają ostatecznie rozpatrzone w roku 2014 i nie przechodzą na rok 
następny.          
 
14. Pozostałe uwarunkowania i wymogi określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań  powiatu, które mogą 
być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2002r.  Nr 96 poz. 861 z późn. zm.) 
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Zasady i procedury udzielania osobie fizycznej dofinansowania  
ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na likwidację barier technicznych. 
 

1. Bariery techniczne to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej 
funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze 
działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu 
codziennym. 

2. O dofinansowanie mogą ubiegać się:  
- osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem 
równoważnym ( I lub II grupa inwalidzka, całkowita niezdolność do pracy lub całkowita 
niezdolność do samodzielnej egzystencji) z zaznaczoną w orzeczeniu niepełnosprawnością 
wynikającą z  chorób narządu wzroku, schorzeń ruchowych lub neurologicznych 
- dzieci do 16 roku życia posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do osób 
niepełnosprawnych z powodu chorób narządu wzroku, schorzeń ruchowych lub 
neurologicznych. 
W przypadku orzeczenia w którym brak jest zapisu dotyczącego przyczyny 
niepełnosprawności, schorzenia te winny być potwierdzone zaświadczeniem lekarza 
specjalisty (zgodnie z rodzajem niepełnosprawności) wystawionym na druku stanowiącym 
załącznik do wniosku. 
Osoby ubiegające się o dofinansowanie muszą okazać zaświadczenie lekarskie od lekarza 
specjalisty poświadczające potrzebę likwidacji bariery technicznej wystawionym na druku 
stanowiącym załącznik do wniosku. 
 
3. Dofinansowanie nie przysługuje: 
- osobom, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel 
dofinansowanie ze środków Funduszu 
- jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była  
w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków 
Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie. 
 
4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed 
przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków 
Funduszu. 

5. Dofinansowaniem ze środków finansowych Funduszu może być objęty zakup urządzeń 
(wraz z montażem) z zakresu likwidacji barier technicznych zawartych w wykazie, który 
w szczególności obejmuje: 

Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu  ze wskazanym w orzeczeniu symbolem przyczyny 
niepełnosprawności 05-R (schorzenia ruchowe) i 10-N (schorzenia neurologiczne): 

• siedzisko wannowe  
• leżak kąpielowy 
• taboret prysznicowy 
• krzesło toaletowe 
• podnośnik sufitowy 
• podnośnik wannowy 
• podnośnik transportowo-kąpielowy 
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• nadstawka sedesowa 
• fotel obrotowy na wannę 
• łóżko wspomagające obsługę osoby niepełnosprawnej 
• fotelik samochodowy dla dziecka typu „Monza Reha” 
• szyny i rampy podjazdowe 
• zakup i montaż urządzenia wspomagającego "Sam" (dla osób z porażeniem     

czterokończynowym 

Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku ze wskazanym w orzeczeniu symbolem 
przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku): 

• aparat lub urządzenie do wykrywania przeszkód  
• zegarek (brajlowski, mówiący, z wyświetlaczem lub dużymi cyframi) 
• zakup kuchenki mikrofalowej dla osoby zam. samotnie lub z inną osobą o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tyt. dysfunkcji narządu wzroku 
• zakup i montaż kuchni elektrycznej w przypadku wyposażenia lokalu lub budynku 

mieszkalnego osoby niepełnosprawnej, w kuchnię węglową lub gazową 
• wagi mówiące kuchenne i łazienkowe 

 
6. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych w 2014 roku będzie przyznawane 
 w wysokości do 60% wartości sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości 
piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem pkt. 7. 

7. Przyjmuje się, że wartość standardowej kuchenki mikrofalowej w 2014 r. będzie wynosiła 
400,00 zł, zaś kuchni elektrycznej 1 200,00 zł. Wysokość dofinansowania będzie udzielana na 
poziomie 60% wartości sprzętu, nie więcej niż 60% wyżej wymienionej wartości sprzętu 
standardowego. 

8. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem ze środków Funduszu 
mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usług z zakresu 
likwidacji barier technicznych, nie wymienione w wykazie, o którym mowa w ust. 5. 

9. Rozpatrywanie wniosków obejmuje:  
- ocenę zasadności wniosku,  
- sprawdzenie, czy wniosek posiada wymagane załączniki,  
- dokonanie oceny wniosku według skali punktowej (załącznik nr 2),  
- sporządzenie listy wniosków według uzyskanej liczby punktów (od najwyższej do 
najniższej),  
- sporządzenie stosownego protokołu i podpisanie go przez komisję ds. rozpatrywania 
wniosków powołaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
10. Wnioski nie załatwione pozytywnie z powodu niewystarczającej wysokości środków 
Funduszu, zostają ostatecznie rozpatrzone w roku 2014 i nie przechodzą na rok 
następny.          

11. Pozostałe uwarunkowania i wymogi określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań  powiatu, które mogą 
być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2002r.  Nr 96 poz. 861 z późn. zm.). 
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Zasady i procedury udzielania dofinansowania ze środków  PFRON  
do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. 

1. Dofinansowaniem ze środków finansowych Funduszu może być objęty zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego zawartego w wykazie, który w szczególności obejmuje:  

Dla osób indywidualnych: 

Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu (osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie 
o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego przyczyną 
wydania jest schorzenie oznaczone symbolem 05-R lub 10-N i zaświadczenie od lekarza 
rehabilitanta lub neurologa poświadczające konieczność zakupu danego sprzętu do 
rehabilitacji w warunkach domowych): 

• rower trójkołowy – dla osób z zaburzeniami poczucia równowagi, 
• wanienka do masażu stóp, 
• wkładka z hydromasażem do wanny, 
• wałki rehabilitacyjne, 
• piłka rehabilitacyjna, 
• sprzęt do integracji sensorycznej (półwałek sensoryczny z wypustkami, półjeże 

balansowe, dysk sensoryczny, wałek – tunel), 
• deskorolka rehabilitacyjna, 
• mata rehabilitacyjna, 
• kształtki rehabilitacyjne, 
• sprzęt rehabilitacyjny podwieszany (kładka, ławka, trapez, hamak, drabinki, huśtawki 

typu: platforma, gruszka, pajęczyna, łódka, konik, huśtawka typu grzybek itp.), 
• podwieszka przedramienia i podudzia, 
• rotor, 
• steper, 
• chodziki specjalistyczne - niedofinansowywane przez NFZ, 
• kombinezon-gorset rehabilitacyjny typu „Thera Togs” 

Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie 
o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego przyczyną 
wydania jest schorzenie oznaczone symbolem 04-O i zaświadczenie od lekarza rodzinnego 
poświadczające konieczność zakupu danego sprzętu do rehabilitacji w warunkach 
domowych):   

• rower tandem  

Dla osób z autyzmem (osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie  
o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego przyczyną 
wydania jest schorzenie oznaczone symbolem 02-P lub 12-C i zaświadczenie od lekarza 
rehabilitanta lub neurologa poświadczające konieczność zakupu danego sprzętu do 
rehabilitacji w warunkach domowych oraz zaświadczenie z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej lub Stowarzyszeń działających na rzecz osób z autyzmem): 

• rower tandem  
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Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych 
i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 

• rotor, 
• steper, 
• katedra biczy szkockich, 
• bieżnia mechaniczna, 
• suchy basen do rehabilitacji, 
• urządzenie masujące, 
• pas wibracyjny, 
• stół do masażu klasycznego, 
• piłki lekarskie, 
• drabinki gimnastyczne, 
• materace do ćwiczeń. 

2. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem ze środków Funduszu 
mogą być objęte zakupy sprzętu rehabilitacyjnego nie wymienione w wykazie, o którym 
mowa w ust. 1. 

3. Rozpatrywanie wniosków obejmuje:  
- ocenę zasadności wniosku,  
- sprawdzenie, czy wniosek posiada wymagane załączniki,  
- dokonanie oceny wniosku według skali punktowej (załącznik nr 2),  
- sporządzenie listy wniosków według uzyskanej liczby punktów (od najwyższej do 
najniższej),  
- sporządzenie stosownego protokołu i podpisanie go przez komisję ds. rozpatrywania 
wniosków powołaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
4. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, dofinansowanie dla osób indywidualnych 
do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w 2014 roku będzie przyznawane w wysokości do 
60% jego wartości, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego 
wynagrodzenia, zaś dofinansowanie dla osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 
prawnej, do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w 2014 roku zostaje zawieszone.                                        
 
5. Wnioski nie załatwione pozytywnie z powodu niewystarczającej wysokości środków 
Funduszu, zostają ostatecznie rozpatrzone w roku 2014 i nie przechodzą na rok 
następny.   
        
6. Pozostałe uwarunkowania i wymogi określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań  powiatu, które mogą 
być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2002r.  Nr 96 poz. 861 z późn. zm.). 
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Zasady i procedury udzielania dofinansowania ze środków  PFRON  
do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

 
1. Rozpatrywanie wniosków obejmuje:  
- sprawdzenie wniosku oraz wymaganych załączników pod względem poprawności ich 
wypełnienia, 
-  obliczenie wysokości możliwego dofinansowania,   
- sporządzenie stosownego protokołu i podpisanie go przez komisję ds. rozpatrywania 
wniosków powołaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
2. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze w roku 2014 wynosi: 
a) do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na 
podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, 
b)  
– dla dzieci: 
do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra 
właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełno- 
sprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż 
ustalony limit. 
– dla dorosłych: 
do 100 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra 
właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełno- 
sprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż 
ustalony limit. 
 
3. Przyjmuje się, że wysokość dofinansowania dla dorosłych do aparatu słuchowego 
będzie wynosiła maksymalnie 800,00 zł, a do wkładki 50,00 zł. 
 
4. Wnioski nie załatwione pozytywnie z powodu niewystarczającej wysokości środków 
Funduszu, zostają ostatecznie rozpatrzone w roku 2014 i nie przechodzą na rok 
następny.   
        
5. Pozostałe uwarunkowania i wymogi określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań  powiatu, które mogą 
być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2002r.  Nr 96 poz. 861 z późn. zm.). 
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Kryteria przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych dla 
osób niepełnosprawnych  przy udziale środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Określa się następujące kryteria przyznawania dofinansowania .  

I. W pierwszej kolejności dofinansowanie zostaje przyznane dzieciom: 
      -  w wieku do 16 lat albo w wieku do 18 lat uczącym się, bez  
          względu na stopień niepełnosprawności i bez względu na korzystanie  
          z dofinansowania w roku ubiegłym, tj. 2013, 

II. W drugiej kolejności dofinansowanie zostaje przyznane osobom 
           niepełnosprawnym: 

-  w wieku powyżej 18 roku życia do 24 lat uczącym się i niepracującym bez 
    względu na stopień niepełnosprawności, a które nie korzystały  
z dofinansowania w roku ubiegłym (tj. w 2013 r.), 

III.  W trzeciej kolejności dofinansowanie zostaje przyznane osobom 
           niepełnosprawnym: 

-  posiadającym orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnospraw- 
    ności albo równoważne, a które nie korzystały z dofinansowania w roku 
    ubiegłym (tj. w 2013 r.), 

-  posiadającym orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełno- 
    sprawności albo równoważne, a które nie korzystały z dofinansowania  
    w roku ubiegłym (tj. w 2013 r.), 

IV. Następnie dofinansowanie zostaje przyznane osobom, które korzystały  
         z dofinansowania w roku ubiegłym (tj. w 2013 r.):  

- w wieku powyżej 18 roku życia do 24 lat uczącym się i niepracującym bez 
    względu na stopień niepełnosprawności. 

- posiadającym orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnospraw- 
    ności albo równoważne, 

-  posiadającym orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełno- 
    sprawności albo równoważne, 

      V. Kolejno dofinansowanie zostaje przyznane osobom, które nie korzystały  
                z dofinansowania w roku ubiegłym (tj. w 2013 r.):  

- posiadającym orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnospraw- 
   ności albo równoważne. 

      VI. Następnie dofinansowanie zostaje przyznane osobom, które korzystały  
                z dofinansowania w roku ubiegłym (tj. w 2013 r.):  

- posiadającym orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnospraw- 
   ności albo równoważne. 

W danym roku kalendarzowym dofinansowanie przyznawane jest jednokrotnie, 
albo do udziału osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym jako uczestnika, albo 
jako opiekuna. Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie 
rehabilitacyjnym rozpatruje komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rzeszowie. 
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Załącznik nr 1 
 

Skala punktowa dla wniosków o dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych. 

 
I. Rodzaj niepełnosprawności – według treści orzeczenia o niepełnosprawności lub 
      zaświadczenia lekarza. 
 

1)  osoby  z dysfunkcją narządu ruchu, poruszające się na wózku inwalidzkim, osoby 
leżące wymagające opieki osób drugich  lub po amputacji dłoni albo rąk                  10 pkt                         

 
2) inne osoby z dysfunkcją narządu ruchu o stopniu niepełnosprawności: 

a) znacznym                                                                                                             8 pkt 
b) umiarkowanym                                                                                                    4 pkt 
c) lekkim                                                                                                                  1 pkt 

 
3) osoby z dysfunkcją narządu wzroku o stopniu niepełnosprawności: 

            a) znacznym                                                                                                             6 pkt 
b) umiarkowanym                                                                                                    3 pkt 
c) lekkim                                                                                                                  1 pkt 
 

4) osoby z dysfunkcją narządu słuchu lub mowy o stopniu niepełnosprawności: 
a) znacznym                                                                                                             6 pkt 
b) umiarkowanym                                                                                                    3 pkt 
c) lekkim                                                                                                                  1 pkt 

    
5) osoby z autyzmem o stopniu niepełnosprawności: 

a) znacznym                                                                                                             6 pkt 
b) umiarkowanym                                                                                                    3 pkt 
c) lekkim                                                                                                                  1 pkt 
 

6) osoby z deficytami rozwojowymi (upośledzone umysłowo) o stopniu 
niepełnosprawności: 
a) znacznym                                                                                                             5 pkt 
b) umiarkowanym                                                                                                    2 pkt 
c) lekkim                                                                                                                  0 pkt 
 

7) osoby niepełnosprawne z ogólnego stanu zdrowia o stopniu 
niepełnosprawności: 
a) znacznym                                                                                                             4 pkt 
b) umiarkowanym                                                                                                    2 pkt 
c) lekkim                                                                                                                  0 pkt 
 

Uwaga! 
W przypadku kilku osób niepełnosprawnych, zameldowanych i zamieszkałych  
we wspólnym lokalu, sumuje się punkty za rodzaje niepełnosprawności wszystkich 
niepełnosprawnych członków rodziny – pod warunkiem, że nie złożyli oni odrębnych 
wniosków, a zakres zadania obejmuje likwidację barier dla wszystkich niepełnosprawnych 
członków rodziny głównego wnioskodawcy. 
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II. Sytuacja zawodowa: 
 
     1) dzieci i młodzież do 18 lat                                                                                         5 pkt 

      2) młodzież od lat 18 do 24 ucząca się w systemie szkolnym lub studiująca                4 pkt 
      3) zatrudniony lub prowadzący działalność gospodarczą                                              3 pkt 
      4) nie zatrudniony (bezrobotny albo rencista) poszukujący pracy                                 2 pkt 
      5) nie zatrudniony (emeryt albo rencista) nie zainteresowany podjęciem pracy           1 pkt 
 
III. Sytuacja mieszkaniowa: 
 

1) warunki mieszkaniowe: 
a) złe                                                                                                                       3 pkt 
b) przeciętne                                                                                                           2 pkt 
c) dobre                                                                                                                  1 pkt 
b) bardzo dobre                                                                                                      0 pkt 

 
2) zamieszkuje: 

a) osoba niepełnosprawna wychowująca samotnie małoletnie dzieci                   7 pkt                         
b) samotnie                                                                                                             5 pkt 

               c) z osobami niespokrewnionymi                                                                          3 pkt 
d) z rodziną                                                                                                            2 pkt 

 
 
IV. Średni dochód miesięczny na członka wspólnego gospodarstwa domowego: 
 

poniżej 100,00 zł 8 pkt 
101,00 – 200,00 zł 7 pkt 
201,00 -  300,00 zł 6 pkt 
301,00 – 400,00 zł 5 pkt 
401,00 – 500,00 zł 4 pkt 
501,00 – 600,00 zł 3 pkt 
601,00 – 700,00 zł 2 pkt 
701,00 – 800,00 zł 1 pkt 
powyżej 800,00 zł 0 pkt 

 
 

V. Wcześniejsze korzystanie ze środków PFRON: 
 

1) na likwidację barier architektonicznych, lub barier w komunikowaniu się, lub 
    barier technicznych (chodzi o rodzaj zadania tożsamy z rodzajem jakiego 
    dotyczy oceniany wniosek): 
     a)  nie korzystał                                                                                              2 pkt 
      b) korzystał i rozliczył się                                                                             0 pkt 
2) korzystał z dofinansowania na inne cele i rozliczył się                                  1 pkt 
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Załącznik nr 2 
 

Skala punktowa dla wniosków o dofinansowanie likwidacji barier  
w komunikowaniu się i technicznych oraz o dofinansowanie zaopatrzenia  

w sprzęt rehabilitacyjny, składanych przez osoby fizyczne. 
 
I. Rodzaj niepełnosprawności – według treści orzeczenia o niepełnosprawności lub 
      zaświadczenia lekarza. 
 

1)  osoby  z dysfunkcją narządu ruchu, z koniecznością poruszania się na wózku 
inwalidzkim, osoba leżąca, wrodzony brak lub amputacja dłoni lub rąk                    10 pkt                          
 
2) inne osoby z dysfunkcją narządu ruchu o stopniu niepełnosprawności: 

a) znacznym                                                                                                             8 pkt 
b) umiarkowanym                                                                                                    4 pkt 
c) lekkim                                                                                                                  1 pkt 

 
3) osoby z dysfunkcją narządu wzroku o stopniu niepełnosprawności: 

            a) znacznym                                                                                                             6 pkt 
b) umiarkowanym                                                                                                    3 pkt 
c) lekkim                                                                                                                  1 pkt 
 

4) osoby z dysfunkcją narządu słuchu lub mowy o stopniu niepełnosprawności: 
a) znacznym                                                                                                             6 pkt 
b) umiarkowanym                                                                                                    3 pkt 
c) lekkim                                                                                                                  1 pkt 

    
5) osoby z autyzmem o stopniu niepełnosprawności: 

a) znacznym                                                                                                             6 pkt 
b) umiarkowanym                                                                                                    3 pkt 
c) lekkim                                                                                                                  1 pkt 
 

6) osoby z deficytami rozwojowymi (upośledzone umysłowo) o stopniu 
niepełnosprawności: 
a) znacznym                                                                                                             5 pkt 
b) umiarkowanym                                                                                                    2 pkt 
c) lekkim                                                                                                                  0 pkt 
 

7) osoby niepełnosprawne z ogólnego stanu zdrowia o stopniu 
niepełnosprawności: 
a) znacznym                                                                                                             4 pkt 
b) umiarkowanym                                                                                                    2 pkt 
c) lekkim                                                                                                                  0 pkt 
 

Uwaga! 
W przypadku kilku osób niepełnosprawnych, zameldowanych i zamieszkałych  
we wspólnym lokalu, sumuje się punkty za rodzaje niepełnosprawności wszystkich 
niepełnosprawnych członków rodziny – pod warunkiem, że nie złożyli oni odrębnych 
wniosków, a zakres zadania obejmuje likwidację barier dla wszystkich niepełnosprawnych 
członków rodziny głównego wnioskodawcy. 
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II. Sytuacja zawodowa: 
 
       1) zatrudniony lub prowadzący działalność gospodarczą                                              4 pkt 
       2) młodzież od lat 18 do 24 ucząca się w systemie szkolnym lub studiująca                3 pkt 

 3) nie zatrudniony (bezrobotny albo rencista) poszukujący pracy                                 2 pkt 
     4) dzieci i młodzież do 18 lat                                                                                          2 pkt 

       5) nie zatrudniony (emeryt albo rencista) nie zainteresowany podjęciem pracy           1 pkt 
 
III. Sytuacja mieszkaniowa – zamieszkuje: 
 

a) osoba niepełnosprawna wychowująca samotnie małoletnie dzieci                   7 pkt                         
b) samotnie                                                                                                             5 pkt 
b) z osobami niespokrewnionymi                                                                          3 pkt 
c) z rodziną                                                                                                             2 pkt 

 
IV. Średni dochód miesięczny na członka wspólnego gospodarstwa domowego: 
 

poniżej 100,00 zł 8 pkt 
101,00 – 200,00 zł 7 pkt 
201,00 -  300,00 zł 6 pkt 
301,00 – 400,00 zł 5 pkt 
401,00 – 500,00 zł 4 pkt 
501,00 – 600,00 zł 3 pkt 
601,00 – 700,00 zł 2 pkt 
701,00 – 800,00 zł 1 pkt 
powyżej 800,00 zł 0 pkt 

 
 

V. Wcześniejsze korzystanie ze środków PFRON: 
 

1) na likwidację barier architektonicznych, lub barier w komunikowaniu się, lub 
    barier technicznych (chodzi o rodzaj zadania tożsamy z rodzajem jakiego 
    dotyczy oceniany wniosek): 
     a)  nie korzystał                                                                                              2 pkt 
      b) korzystał i rozliczył się                                                                             0 pkt 
2) korzystał z dofinansowania na inne cele i rozliczył się                                  1 pkt 
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Zasady i procedury udzielania dofinansowania ze środków 
PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych. 
 

1. O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji  
i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne  
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli: 

1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co 
najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, 

2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełno- 
sprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania, 

3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych 
źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej 
dofinansowaniem ze środków Funduszu. 

2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych 
przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowa- 
nie ze środków Funduszu. 

3. Wniosek o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla 
osób niepełnosprawnych ze środków PFRON składa się w terminie do dnia  
30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.  

4. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia 
związanych z udziałem wyłącznie osób niepełnosprawnych, mieszkańców 
Rzeszowa. 

5. Rozpatrywanie wniosków obejmuje: 
• ocenę zasadności wniosku, 
• sprawdzenie czy wniosek posiada wymagane załączniki, 
• analizę programu merytorycznego imprezy, 
• weryfikację kalkulacji kosztów, określenie wysokości kosztów kwalifikowa- 

nych i możliwego dofinansowania, 
• sporządzenie stosownego protokołu i podpisanie go przez komisję ds. 

rozpatrywania wniosków powołaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

6. Ustalenia szczegółowe: 
1) Dofinansowaniem objęte będą imprezy w szczególności o charakterze 

integracyjnym, chyba że cel imprezy z założenia ogranicza krąg 
uczestników do osób niepełnosprawnych, jak np.: turniej koszykówki na 
wózkach, obóz sportowy dla osób głuchych  i niedosłyszących, plener 
malarski dla osób niepełnosprawnych, itp. 

2) Jeśli impreza planowana będzie na terenie Rzeszowa, do kosztu 
ogólnego nie będzie wliczany koszt posiłku. 

3) Do kosztu ogólnego nie będą wliczane koszty poczęstunków, nagród dla 
uczestników czy upominków. 

4) Koszt zatrudnienia tłumacza języka migowego uznawany będzie  
w przypadku organizowania imprezy integracyjnej lub gdy specyfika 
imprezy wskazywała będzie na konieczność zatrudnienia tłumacza, np.: 
przy organizacji wycieczki turystycznej. 
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5) Przy całodniowych imprezach ustala się maksymalny koszt zatrudnienia 
tłumacza języka migowego w wysokości - 150 zł. 

6) W przypadku imprez krótszych, ustala się koszt zatrudnienia tłumacza 
języka migowego  w wysokości - 25 zł za godzinę. 

7) Dla imprez wyjazdowych, jednodniowych do kosztu ogólnego imprezy 
w ramach wyżywienia przyjmowany będzie koszt jednego posiłku - nie 
więcej niż 20 zł na osobę. 

8) W przypadku obozu sportowego lub kilkudniowej wycieczki ustala się 
maksymalną, dzienną stawkę żywieniową - nie więcej niż 30 zł na 
osobę. 

9) Koszt noclegu ustala się w maksymalnej wysokości - 30 zł na osobę. 
10)  Koszt zatrudnienia instruktora sportowego w przypadku organizo – 

wania obozu sportowego ustala się w wysokości – nie więcej niż 1200 zł. 
11)  W przypadku organizacji imprez sportowych i konieczności zatrudnienia 

 instruktora sportowego ustala się maksymalny koszt zatrudnienia – nie 
 więcej niż 30 zł za godzinę. 

12)  W przypadku konieczności zatrudnienia instruktora plastyki, przy 
 imprezach całodniowych, maksymalny koszt jego zatrudnienia ustala się 
 na 100 zł. 

13)  Maksymalny koszt zatrudnienia sędziego sportowego zależny będzie od 
 dyscypliny sportowej i przyjmowany w wysokości podobnej jak przy 
 imprezach realizowanych w roku poprzednim. 

14)  Ubezpieczenie uczestników imprez przyjmowane będzie do kosztu 
 całkowitego imprezy, w wysokości wynikającej z umów ubezpieczenia. 

Inne koszty jednostkowe nie ujęte w powyższym wykazie, zostaną przyjęte do 
ogólnego kosztu przedsięwzięcia po dokładnej analizie złożonego wniosku  
o dofinansowanie, jeśli będą kosztami uzasadnionymi, niezbędnymi do poniesienia 
w celu zrealizowania danej imprezy. 

7. Pozostałe uwarunkowania i wymogi określa rozporządzenie Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań  
powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, 
poz. 861 z późn. zm.). 

8. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, dofinansowanie organizacji sportu,  
     kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych w 2014 roku zostaje 
     zawieszone. 

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. 

     Z uwagi na ograniczone środki finansowe, jak również działania pojęte przez 
MOPS i Urząd Miasta w celu zabezpieczenia nieodpłatnych usług tłumacza 
języka migowego dla osób niesłyszących lub głuchoniemych, dofinansowanie 
usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w 2014 roku zostaje 
zawieszone. 
 
Tłumacz języka migowego przyjmuje strony w MOPS Rzeszów, ul. Jagiellońska 
26 we wtorki i czwartki, w godz.: od 12:00 do 15:00. 


