POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZACH
83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 20 tel./fax 0 58 685-33-20, 684-00-82,
adres internetowy: www.pcprkartuzy.pl email: sekretariat@pcprkartuzy.pl
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2018 Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kartuzach z dnia 31.10.2018 r.

Zasady udzielania osobie fizycznej dofinansowania
na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zasady określają:
1. Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem".
2. Warunki, jakie muszą spełniać wnioskodawcy, ubiegający się o udzielenie dofinansowania.
3. Katalog zawierający wykaz urządzeń, materiałów podstawowych, robót budowlanych lub
innych czynności związanych z likwidacją barier architektonicznych.
4. Katalog zawierający wykaz urządzeń dotyczących likwidacji barier w komunikowaniu się.
5. Katalog zawierający wykaz urządzeń dotyczących likwidacji barier technicznych.
6. Zasady rozpatrywania wniosków.
I. Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, ze środków finansowych Funduszu.
1) Dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych na ten sam cel w tym samym lokalu
mieszkalnym wnioskodawcy może być udzielone tylko raz.
2) Umowy na realizację zadania zawiera się tylko w okresie roku budżetowego, w którym
przewidziano dofinansowanie z limitu środków finansowych przeznaczonych na likwidację barier.
3) W przypadku gdy Centrum poweźmie wątpliwości w sprawie przyznawanego dofinansowania,
w szczególności co do wysokości dochodów oraz liczby osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, powiadamia
wnioskodawcę o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia
otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenie niezbędnych dokumentów.
4) Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku
i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub
warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
5) Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub
utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji.
6) Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie
niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować
sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu
codziennym.
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II. Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy ubiegający się o udzielenie dofinansowania.
1. Wnioskodawcą mogą być osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się tj.:
a) nie poruszają się samodzielnie,
b) poruszają się na wózku inwalidzkim,
c) korzystają z przedmiotów ortopedycznych (kul, balkoników, protez lub innych),
d) posiadają dysfunkcję narządu wzroku uniemożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi
nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym na
stałe zamieszkują.
3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed
przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu
oraz kosztów sporządzenia kosztorysu.
III. Katalog zawierający wykaz urządzeń, materiałów podstawowych, robót budowlanych lub
innych czynności związanych z likwidacją barier architektonicznych.
1) Dla osób dorosłych oraz dzieci, które nie poruszają się samodzielnie, poruszają się na wózku
inwalidzkim, korzystają z przedmiotów ortopedycznych (kul, balkoników, protez lub innych)
dofinansowaniem ze środków Funduszu może być objęty zakres likwidacji barier
architektonicznych, w szczególności:
a) budowa pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego
niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu (o nachyleniu 6-8%),

osobom

b) dostawa, zakup i montaż:
– podnośnika sufitowego,
– platformy schodowej
– transportera schodowego,
– windy przyściennej,
– innych urządzeń do transportu pionowego (np. windy pionowej do pierwszego piętra
budynku mieszkalnego).
c) dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów
ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,
d) roboty polegające na:
– likwidacji progów,
– likwidacji zróżnicowania poziomu podłóg,
e) przystosowanie drzwi:
– zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm,
w pozostałych - co najmniej 80 cm,
– zakup i montaż drzwi przesuwanych (bez progu, z prowadnicą schowaną w podłodze),
– zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi, w tym balkonowych, przyciskiem (dla
wnioskodawców o niesprawnych rękach),
– zakup i montaż zabezpieczenia drzwi (do wysokości 40 cm od podłogi) przed
uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie ościeżnicy stalowej wyłącznie
wnioskodawcom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
– zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiających ich samodzielną
obsługę przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim, gdy montaż
okuć ze względu na stan techniczny okien i drzwi balkonowych jest możliwy (w kuchni
i jednym pokoju, wybranym przez wnioskodawcę),
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– zakup i wymiana okien i drzwi balkonowych w przypadkach, o których mowa wyżej, gdy
montaż okuć nie jest możliwy,
– zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania drzwi garażowych oraz bramy
wjazdowej dla wnioskodawców posiadających i prowadzących samodzielnie samochód oraz
prowadzących działalność gospodarczą lub zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na
czas nieokreślony, dla osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej.
f) wymiana wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli stwarza trudności
w poruszaniu się, spełniającą wymogi wykładziny antypoślizgowej.
g) budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych od sieci zewnętrznych oraz instalacji
wodociągowej i kanalizacyjnej,
h) 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,
i) 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 samotnie zamieszkującej lub z innymi osobami niepełnosprawnymi mającymi
problem z poruszaniem się,
j) przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną,
w tym:
- obniżenie i obudowanie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów, umożliwiające
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 (maksymalnie do 170 stopni),
- zakup i montaż zatrzasków magnetycznych.
k) wyrównanie nawierzchni, chodnika w pobliżu (do 5 m) wjazdu na pochylnię oraz dojścia do
budynku,
l) zakup i montaż muszli klozetowej, bidetu (w przypadku zmiany wysokości siedziska),
m) zakup i montaż wanny otwieranej,
n) zakup i montaż kabiny prysznicowej na poziomie podłogi (bez brodzika),
o) zakup i montaż podposadzkowej płyty prysznicowej z odpływem punktowym lub odpływem
liniowym,
p) utworzenie miejsca kąpielowego np. z odpływem liniowym w posadzce, z zasłoną lub drzwiami
prysznicowymi wraz z bateria prysznicową i siedziskiem kąpielowym,
2) Dla osób dorosłych oraz dzieci z dysfunkcją narządu wzroku, dofinansowaniem ze środków
Funduszu może być objęty zakres likwidacji barier architektonicznych, w szczególności;
a) dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów
ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,
b) roboty polegające na :
- likwidacji progów,
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- likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi,
c) wymiana wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli stwarza trudności w
poruszaniu się, spełniającą wymogi wykładziny antypoślizgowej.
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,
f) wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu oświetlenia dla
wnioskodawców o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności,
g) wyrównanie nawierzchni chodnika w pobliżu (do 5 m) wjazdu na pochylnię oraz dojścia do
budynku,
h) trwałe oznakowanie narożników budynku,
i) wprowadzenie oznakowania kolorystycznego i fakturowego elementów pionowych i
poziomych małej architektury oraz ograniczenia krawężnikami lub opaskami o odmiennej
fakturowo lub kolorystycznie nawierzchni.
IV. Katalog zawierający wykaz urządzeń dotyczących likwidacji barier w komunikowaniu się.
Dofinansowaniem ze środków finansowych Funduszu może być objęty zakup urządzeń z zakresu
likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób z dysfunkcja narządu wzroku, słuchu, mowy oraz
osób z dysfunkcją narządu ruchu z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim, w
szczególności:
a) zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej; wyposażenie dzwonka do drzwi w
sygnalizację świetlną, wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną, sygnalizatory
optyczne do aparatów telefonicznych, tekstofonów, telefaksów i wideofonów, inne sygnalizatory
optyczne zastępujące dźwięk,
b) zakup budzików świetlnych i wibracyjnych (np. czujnik płaczu dziecka),
c) zakup i montaż faksu, tekstofonu, wideofonu,
d) zakup smartfona bez abonamentu ze specjalistycznym oprogramowaniem udźwiękawiającym dla
osoby niedowidzącej lub niewidomej,
e) zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego,
f) zakup laryngophonu (mikrofon krtaniowy),
g) zakup przenośnych indywidualnych wzmacniaczy dźwięku, słuchawek, minipętti
induktofonicznych,
h) zakup indywidualnych urządzeń akustycznych przybliżających dźwięki (działających na FM lub
podczerwień),
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i) zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora (przewodowych
i bezprzewodowych),
j) zakup i instalacja modemu, faxmodemu, telefonicznego łącza ISDN, umożliwiającego dostęp do
łączności wizualnej oraz zestawu urządzeń umożliwiających taką łączność za pośrednictwem
komputerów i sieci telefonicznej,
k) zakup i montaż aparatów telefonicznych (w tym z cewką indukcyjną w słuchawce,
wzmacniaczem lub klawiaturą brajlowską),
l) zakup maszyny do pisania pismem Brailte'a,
m) zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych (lupy, monookulary, okulary lornetkowe,
powiększalniki telewizyjne, lupy monitorowe, monitory i notatniki brajlowskie itp.)
n) zakup magnetofonu, radiomagnetofonu, dyktafonu, czytaka,
o) zakup programu do skanera rozpoznającego pismo Braille'a,
p) zakup urządzeń i materiałów do sporządzania napisów brajlowskich,
r) zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla osób dorosłych ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej,
s) zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla dzieci niepełnosprawnych w wieku
szkolnym,
t) zakup i montaż telewizora z funkcją telegazety dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu.
V. Katalog zawierający wykaz urządzeń dotyczących likwidacji barier technicznych.
Dofinansowaniem ze środków finansowych Funduszu może być objęty zakup urządzeń z zakresu
likwidacji barier technicznych, w szczególności:
a) zakup urządzeń mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych, które posiadają interfejs
dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki,
b) zakup i montaż urządzenia wspomagającego „SAM" (dla osób z porażeniem
czterokończynowym),
c) zakup sprzętu gospodarstwa domowego dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, zamieszkujących samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną,
d) zakup podnośników na kółkach (nie wymagających montażu), np.: transportowo-kąpielowe,
wannowe,
e) zakup siedziska wannowego, toaletowego, nakładek na miskę ustępową, nakładek na wannę,
krzesła ,
f) zakup łóżka rehabilitacyjnego z napędem elektrycznym dla osób zależnych,
g) zakup urządzenia do wykrywania przeszkód,
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h) zakup czasomierza (brajlowskiego, mówiącego, z wyświetlaczem lub dużymi cyframi),
i) zakup termometru (brajlowskiego, mówiącego lub o podwyższonym polu odczytu),
j) zakup wagi (z odczytem brajlowskim; powiększonym lub mówiącym),
k) zakup testera kolorów,
l) zakup urządzenia sygnalizacyjno-informacyjnego (wskaźnik poziomu cieczy),
m) zakup brajlowskiej miary krawieckiej lub stolarskiej,
n) zakup specjalistycznego oprzyrządowania oraz oprogramowania do sprzętu komputerowego
umożliwiającego osobie niepełnosprawnej swobodne wykorzystanie urządzenia
w uzasadnionych przypadkach wraz z komputerem,
o) zakup pompy insulinowej dla osób w wieku aktywności zawodowej oraz dzieci i młodzieży
uczącej się,
p) zakup kamizelki drenażowej dla osób niepełnosprawnych chorych na mukowiscydozę,
q) zakup agregatu prądotwórczego dla osoby niepełnosprawnej zamieszkującej obszar wiejski,
na którym występują braki w dostępie do prądu elektrycznego mogące powodować
zagrożenie zdrowia lub życia, dla osób niepełnosprawnych wymagających stałego
monitorowania układu krążeniowo- oddechowego.

Zasady rozpatrywania wniosków.
1) W sytuacji, gdy wykaz prac lub wnioskowanych rzeczy nie występuje w wyżej wymienionym
katalogu, zakres prac podlega indywidualnym ustaleniom z pracownikiem Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach odpowiedzialnym za realizację zadania.
2) W przypadku osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków Funduszu
likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania przed rozpatrzeniem wniosku
zostaje dokonana wizja lokalna.
3) Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć przedstawiciel ustawowy, prawny
opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie.
4) Rozpatrzenie wniosku przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kartuzach.
5) Podanie przez wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, bez względu na to, czego
dotyczą, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
6) Jeżeli wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
7) Wnioskodawcy, którym nie zostało przyznane dofinansowanie, z powodu niewystarczającej
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wysokości środków PFRON przeznaczonych na likwidację barier w roku rozpatrywania
wniosku, mogą wystąpić o dofinansowanie ponownie składając nowy wniosek w roku
następnym.
8) Wnioski są rozpatrywane według daty wpływu w danym roku budżetowym.
9) Do obowiązków wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych
przepisami szczególnymi oraz pozwolenia na budowę, a także zapewnienie nadzoru
inwestorskiego (w przypadkach koniecznych). Koszty uzyskania pozwolenia, zapewnienia
nadzoru inwestorskiego, uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii pokrywa wnioskodawca.
10) Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace związane z budową w przypadku, gdy
Wnioskodawca jest podnajemcą od podmiotów trzecich w budynkach lub ich częściach.
11) Dofinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowo – wykończeniowym, które
nie wpływają na poprawę funkcjonowania lecz stanowią o podniesieniu estetyki pomieszczeń,
takie jak malowanie pomieszczeń, ocieplenie, obudowa pionów kanalizacyjnych itp. nie
podlega wymianie zwykły sprzęt i wyposażenie np. umywalka, miska sedesowa itp.
12) Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę całkowity koszt zadania, rodzaj
i przeznaczenie obiektu, prawo nieruchomości (gruntu i obiektu), deklarowany udział własny
ponad określony w zasadach limit, możliwość dofinansowani przez sponsora oraz wcześniejsze
korzystanie przez Wnioskodawcę ze środków PFRON na inne cele ustawowe.
13) Dofinansowaniem ze środków Funduszu nie może być objęte dofinansowanie budynku nowo
wybudowanego lub będącego w trakcie prac wykończeniowych. Za budynek nowo
wybudowany uważa się budynek do 5 lat od daty odbioru budynku, czyli akceptacji przez
właściwy urząd zawiadomienia o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu
budowlanego. Jeżeli niepełnosprawność powstała po odbiorze budynku i nie można było jej
przewidzieć, to istnieje wyjątek od wyżej wymienionej zasady.
14) Przy sporządzaniu kosztorysu dotyczącego likwidacji barier należy uwzględnić wyłącznie
roboty budowlane związane z usuwaniem tych barier architektonicznych tj. utrudnień dla osób
niepełnosprawnych występujące w budynkach , które ze względu na rozwiązania techniczne lub
warunki użytkowania utrudniają lub uniemożliwiają swobodę ruchu osobom.
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