ZARZĄDZENIE NR 30/2014
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W TARNOWSKICH GÓRACH
Z DNIA 29 GRUDNIA 2014r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na likwidację barier technicznych
Na podstawie §5 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Tarnowskich Górach w związku z art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz §2 pkt 4 Rozporządzenia 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. z 2013r. Poz. 1190 t.j. z późn. zm.) zarządzam:
§1
Ustala się „Zasady rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania w zakresie likwidacji
barier technicznych ze środków PFRON”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Traci moc zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
nr 6/2012 z dnia 24 stycznia 2012r., nr 21/2012 z dnia 2 kwietnia 2012r., nr 34/2014 z dnia
21 sierpnia 2012r. oraz nr 18/2014 z dnia 9 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad udzielania
osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na likwidację barier technicznych.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.
§4
Wykonanie Zarządzenia powierzyć Kierownikowi Działu Rehabilitacji Społecznej Osób
Niepełnosprawnych.

Zał. Nr 1
„Zasady rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania w zakresie likwidacji barier
technicznych ze środków PFRON”
I. Przyznawanie dofinansowania.
1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, w tym małoletnie za pośrednictwem ich
opiekunów prawnych, jeżeli:
- rodzaj niepełnosprawności wymaga likwidacji barier technicznych ze względu na uzasadnione potrzeby
wynikające z niepełnosprawności, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem lekarskim,
- w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy zawartej z funduszem rozwiązanej
z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy,
- nie uzyskały dofinansowania ze środków funduszu na te cele w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku.
2. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do likwidacji barier technicznych mają niepełnosprawne
dzieci oraz osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które dotychczas nie otrzymały dofinansowania na
powyższe zadanie.
3. W drugiej kolejności dofinansowanie do likwidacji barier technicznych będą mogły otrzymać osoby
niepełnosprawne,

posiadające

aktualne

orzeczenie

o

zaliczeniu

do

umiarkowanego

stopnia

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które dotychczas nie otrzymały dofinansowania na
powyższe zadanie.
4. W dalszej kolejności realizowane będą pozostałe wnioski.
5. W ramach zadania likwidacji barier przyjmuje się zasadę pierwszeństwa udzielania dofinansowania dla
wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych i technicznych przed wnioskami dotyczącymi
likwidacji barier w komunikowaniu się, realizowanymi w formie zakupu sprzętu komputerowego oraz
programów specjalistycznych.
6. Zakup sprzętu AGD nie będzie dofinansowany w ramach zadania likwidacji barier technicznych.
7. Przyznania dofinansowania dokonuje Dyrektor PCPR w Tarnowskich Górach w oparciu o pozytywną
opinię Zespołu powołanego Zarządzeniem Nr 2/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5 stycznia 2012r
w sprawie powołania zespołów pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej
do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8. Każdorazowo podstawą przyznania przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowskich Górach dofinansowania do likwidacji barier technicznych jest posiadanie środków

finansowych, przeznaczonych na ten cel w drodze uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podejmowanej przez Radę
Powiatu w Tarnowskich Górach.
9. Maksymalna wysokość dofinansowania do likwidacji barier technicznych wynosi do 95% kosztów
przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości 5000 zł brutto.
10. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, także w przypadkach,
gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót wymaganych przepisami oraz instrukcją montażu,
wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
11. Dyrektor PCPR ma możliwość podejmowania rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach w sytuacjach
szczególnych związanych z udzieleniem bądź też odmową przyznania dofinansowania do likwidacji barier
technicznych.

II. Tryb rozpatrywania wniosków.
1. Wpływ wniosku dotyczącego likwidacji barier technicznych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowskich Górach.
2. Sprawdzanie wniosku pod względem formalnym, wezwanie do usunięcia ewentualnych braków.
3. Przekazywanie kompletnego wniosku do Kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w terminie
7 dni.
4. Rozpatrzenie wniosku przez Zespół powołany Zarządzeniem Nr 2/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia
5 stycznia 2012r w sprawie powołania zespołów pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie
fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w oparciu o sprawdzenie czy złożony
wniosek jest zasadny na podstawie jego uzasadnienia oraz dokumentów dołączonych do wniosku. Zespół
dokonując oceny wniosku korzysta z przygotowanych przez siebie, na bieżąco uaktualnianych narzędzi
w postaci tabel maksymalnego możliwego dofinansowania (tabela nr 1) i wykazu maksymalnych cen
urządzeń podlegających dofinansowaniu (tabela nr 2).
5. Informacje o przyznaniu dofinansowania bądź jego odmowie przekazuje wnioskodawcy Dyrektor PCPR
w oparciu o opinię wydawaną przez Zespół.
6. Przyznawanie dofinansowania do likwidacji barier technicznych następuje na podstawie umowy zawartej
między powiatem, a wnioskodawcą.
7. Przekazywanie przyznanego dofinansowania następuje na podstawie dostarczonych faktur VAT
za zakupione urządzenie wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

TABELA NR 1

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH,
W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH
(maksymalne możliwe dofinansowanie z uznanych kwot likwidacji; dzieci w poszczególnych przedziałach
dochodowych liczone są jako znaczny stopień niepełnosprawności/I grupa)
DOCHÓD
NETTO NA
OSOBĘ
W
RODZINIE

do 500 zł

POSIADANY
STOPIEŃ
NIEPEŁNOSP
RAWNOŚCI/
GRUPA
INWALIDZKA

Z /I

%

95

DOCHÓD
NETTO NA
OSOBĘ W
RODZINIE

501 zł – 750 zł

U /II L / III

90

85

1251 zł – 1500 zł

POSIADANY
STOPIEŃ
NIEPEŁNOSP
RAWNOŚCI/
GRUPA
INWALIDZKA

Z /I

%

75

U /II L / III

70

65

Z /I

U /II L / III

90

85

80

1501 zł – 1750 zł

Z /I

U /II L / III

70

65

60

751 zł – 1000 zł

Z /I

85

U /II L / III

80

75

1751 zł – 2000 zł

Z /I

65

U /II L / III

60

55

1001 zł – 1250 zł

Z /I

U /II

L / III

80

75

70

powyżej 2000 zł

Z /I

U /II

L / III

60

55

50

Z – znaczny stopień niepełnosprawności
U – umiarkowany stopień niepełnosprawności
L – lekki stopień niepełnosprawności
I – I grupa inwalidzka / całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji
II – II grupa inwalidzka / całkowita niezdolność do pracy
III – III grupa inwalidzka / częściowa niezdolność do pracy

TABELA NR 2
CENY URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU

BRUTTO (ZŁ)

System ostrzegawczy

1000

Schodołaz

10000

Podnośnik sufitowy

10000

Elektryczny podnośnik wannowy

2500

Podnośnik transportowo-kąpielowy

5300

Urzadzenie do transportu osób na wózkach inwalidzkich

3500

Rower typu Tandem

2500

Rower trójkołowy samodzielny

2500

Rower trójkołowy z osprzętem (dla osoby, która samodzielnie nie jest w stanie
się poruszać)

5000

Urządzenie Radiolight

900

Szyny wjazdowe dla wózka inwalidzkiego

1500

Voxtape 5-metrowa miara mówiąca

540

Zegarek brajlowski

400

Zegarek mówiący dla potrzeb osób niewidomych

90

Łóżko z wyposażeniem +materac

3500

Wielofunkcyjne urządzenie elektroniczne dla potrzeb osób niepełnosprawnych

1500

Koncentrator tlenu

4000

Wózek toaletowo-prysznicowy

700

Taboret prysznicowy

150

Toaleta przenośna

340

Nakładka na WC

100

Poduszka stabilizująca sylwetkę

1300

System oczyszczania dróg oddechowych

27500

Kamizelka oscylacyjna (element systemu oczyszczania dróg oddechowych)

1000

