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 Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku                     

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu 

Kutnowskiego 

 

ZASADY OGÓLNE 

 

§ 1 

 Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministerstwa 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 2013 r. poz. 1190) 

 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

1) Funduszu – oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

2) Osobie niepełnosprawnej – oznacza to osobę posiadającą orzeczenie o zakwalifikowaniu  

do jednego    z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności osób do 16 

roku życia albo osobę posiadającą orzeczenie równoważne zgodnie z art. 5, art. 5a oraz art. 62 ww. 

ustawy. 

3) Rozporządzeniu – oznacza to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 

czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013r poz. 

1190)  

4) Barierach – oznacza to bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne, 

5) Barierach technicznych – oznacza to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie 

niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne, przeszkody wynikające z braku zastosowania 

odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery 

powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze 

jej funkcjonowanie. 

6) Centrum – oznacza to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

Dyrektora PCPR w Kutnie z dnia 18.12.2017r. 
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7) Komisji – oznacza to  Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. 

8) Rada- rada Powiatu w Kutnie 

9) Przeciętnym wynagrodzeniu – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce 

narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1383 

z późn. zm.) 

10) Dochodzie – oznacza to przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia            

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1952) podzielony przez 

liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał (kalendarzowy) 

poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. 

 

§ 3 

Zasady niniejsze określają: 

a) warunki, jakie muszą spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie, 

b) tryb składania i zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, 

c) katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności,  

jakie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach likwidacji barier, 

d) zasady przekazywania i rozliczania przyznanego dofinansowania, 

e) zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu. 

 

 

WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE  

UBIEGAJĄCE SIĘ O DOFINANSOWANIE 

 

§ 4 

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się 

osoby niepełnosprawne, jeżeli ta likwidacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie 

niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów                   

z otoczeniem i jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i zostało 

to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty lub zaświadczeniem 

innego specjalisty – psychologa, pedagoga, logopedy – w przypadku korzystania z jego porad.  
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  2. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych mogą otrzymać osoby niepełnosprawne            

z tytułu dysfunkcji narządu słuchu, mowy bądź wzroku, schorzeń neurologicznych oraz osoby 

niepełnosprawne ruchowo. 

 

TRYB SKŁADANIA I ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW 

 

§ 5 

 1. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie likwidacji barier 

technicznych do Centrum w każdym czasie. Jednocześnie wnioski złożone w danym roku 

budżetowym muszą zostać rozpatrzone, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku -  

dofinansowane i zrealizowane w tym samym roku. 

 

2. Wzór wniosku o dofinansowanie likwidacji barier technicznych  został określony                    

i stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad. Wnioskodawca nie może złożyć wniosku na innym 

druku niż obowiązujący na terenie Powiatu Kutnowskiego. 

 

3. W przypadku wniosków o dofinansowanie do barier technicznych  

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty cenowej na wybrany przez siebie sprzęt. 

 

4. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Centrum występuje do osoby 

niepełnosprawnej o jego uzupełnienie. Nieuzupełnienie wniosku w określonym przez Centrum 

terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, o czym Wnioskodawca zostanie 

powiadomiony.  

 

§ 6 

1. Wysokość dofinansowania likwidacji barier może wynosić do 95% kosztów 

przedsięwzięcia, nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,  

z zastrzeżeniem §9 ust.1 lit.f) i §10 niniejszych Zasad. 

 

2. Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier powinny być dokonane w sposób celowy                  

i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów. 

 

3. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom 

niepełnosprawnym, które w ciągu ostatnich trzech lat od daty złożenia wniosku uzyskały 
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odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu. Termin 3 lat liczony jest od roku 

następującego po roku zawarcia umowy. 

 

4.   Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom, które w ciągu 

trzech lat od daty złożenia wniosku były stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, 

rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie osoby niepełnosprawnej. W przypadku złożenia 

wniosku przez ww. osoby, wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie. 

 

5. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów likwidacji barier technicznych poniesionych przed 

dniem zawarcia umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.  

 

§ 7 

1. O rozpatrzeniu wniosku w danym roku budżetowym oraz o wysokości dofinansowania 

decyduje Dyrektor Centrum na podstawie opinii Komisji, w miarę posiadanych środków 

określonych uchwałą Rady Powiatu w Kutnie w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 

środki Funduszu w danym roku. 

           

2. Rozpatrywanie wniosku następuje w 3 etapach: 

ETAP 1: Pracownik merytoryczny Centrum sprawdza czy wniosek jest kompletny i posiada 

wszystkie załączniki. Po stwierdzeniu braków formalnych, pracownik merytoryczny informuje 

Wnioskodawcę w formie pisemnej o konieczności uzupełnienia braków w dokumentacji. 

ETAP 2: Po otrzymaniu środków PFRON Komisja opiniuje wniosek pod kątem zasadności, 

kierując się stopniem niepełnosprawności Wnioskodawcy, kryterium dochodowym oraz w jaki 

sposób dany sprzęt przyczyni się do poprawy komfortu życia i funkcjonowania osoby 

niepełnosprawnej. 

ETAP 4: Dyrektor Centrum rozpatruje wniosek biorąc pod uwagę opinię Komisji. 

 

3. O przyznaniu bądź odmowie przyznania środków Funduszu, Dyrektor Centrum 

powiadamia Wnioskodawcę pisemnie. Od rozstrzygnięcia Dyrektora Centrum nie przysługuje 

odwołanie w myśl zapisów kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

4. Podstawę dofinansowania likwidacji barier technicznych ze środków Funduszu stanowi 

umowa zawarta pomiędzy Starostą Kutnowskim  lub działającym z upoważnienia Starosty – 

Dyrektorem Centrum z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, 

pełnomocnikiem, opiekunem prawnym bądź kuratorem zgodnie z zasadami określonymi w §14 ust. 
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1 i 2 Rozporządzenia. Wzór umowy o dofinansowanie likwidacji barier stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszych Zasad. 

 

5. Jeżeli Wnioskodawca zmarł przed rozpatrzeniem wniosku, nie podlega on dalszemu 

rozpatrywaniu. Jeżeli Wnioskodawca zmarł po podpisaniu umowy a przed jej zakończeniem, 

dofinansowanie może być wypłacone tylko za usługi wykonane i urządzenia zakupione  

przed dniem zgonu Wnioskodawcy. 

 

§ 8 

Dofinansowaniem ze środków Funduszu nie mogą być objęte przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze objęte refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia i wymienione  

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami 

ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz.U. nr 139, poz. 1141 z późn. zm.). 

 

§ 9 

1. Przy rozpatrywaniu wniosku osoby niepełnosprawnej bierze się pod uwagę:  

a) stopień niepełnosprawności; 

b) rodzaj niepełnosprawności 

c) sytuację mieszkaniową, tj. m. in. liczbę osób niepełnosprawnych zamieszkałych w danym 

lokalu, prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną, 

d) sytuację zawodową, tj. m. in. zatrudnienie, poszukiwanie pracy, uczenie się,  

e) wiek, 

f) średni dochód na członka rodziny, 

g) wcześniejsze korzystanie przez Wnioskodawcę ze środków Funduszu.  

 

2. Wnioskodawcy, którym nie zostało przyznane dofinansowanie, z powodu 

niewystarczającej wysokości środków Funduszu przeznaczonych na likwidację barier w danym 

roku, chcąc starać się o dofinansowanie w następnym roku ponownie występują o dofinansowanie, 

składając nowy wniosek.  

 

§ 10 

1. Maksymalna wysokość dofinansowania likwidacji barier technicznych stanowi kwotę do 

2 500 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset), 
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2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Centrum może wyrazić zgodę                         

na zwiększenie kwoty, o której mowa w ust.1 

 

KATALOG RZECZOWY 

 

§ 11 

1. Osoby niepełnosprawne w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności  

oraz indywidualnych potrzeb winny opierać się na katalogu rzeczowym zawartym w §12, 

wybierając urządzenia, rodzaj robót lub innych czynności niezbędnych  

w celu likwidacji barier technicznych. 

2. Komisja opiniuje wniosek osoby niepełnosprawnej , którego dofinansowanie zgodne jest 

z katalogiem zawartym w §12. 

 

§ 12 

1. Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów, robót lub innych czynności, jakie mogą być 

objęte   w ramach dofinansowania LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH w szczególności 

obejmuje, z zastrzeżeniem ust. 2: 

 

1) dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z dysfunkcją narządu ruchu bądź schorzeniami 

neurologicznymi, potwierdzone orzeczeniem i aktualnym zaświadczeniem lekarskim 

wystawionym przez specjalistę: 

 

a) zakup i montaż systemu wideodomofonowego lub domofonowego, 

b) zakup i montaż urządzenia wspomagającego „SAM” dla osób z porażeniem 

czterokończynowym, 

c) zakup i montaż kuchni elektrycznej w przypadku wyposażenia lokalu w kuchnię węglową w 

lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej 

d) zakup niezbędnego sprzętu gospodarstwa domowego oprzyrządowanego do potrzeb osoby 

niepełnosprawnej z brakiem jednej lub obu kończyn górnych oraz osoby ze stwierdzonym 

schorzeniem stwardnienie rozsiane zamieszkującej samotnie lub razem z drugą osobą 

niepełnosprawną, 

e) zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania bramy wjazdowej –  

dla Wnioskodawców posiadających i prowadzących samodzielnie samochód ( dokumentem 

potwierdzającym jest prawo jazdy Wnioskodawcy), będącymi jednocześnie osobami 

poruszającymi się na wózku inwalidzkim 
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f) zakup podnośnika transportowo-kąpielowego, 

g) zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, 

olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby 

niepełnosprawnej, zamieszkującej z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie, 

h) zakup trójkołowego roweru rehabilitacyjnego – w pierwszej kolejności dla dorosłych osób 

niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz młodzieży i dzieci 

uczących się. 

 

2) dla osób z dysfunkcją narządu wzroku potwierdzone orzeczeniem i aktualnym zaświadczeniem 

lekarskim wystawionym przez specjalistę: 

 

a) zakup i montaż systemu domofonowego, 

b) zakup urządzeń mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych lub innych, które posiadają 

interfejs dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki, 

c) zakup i montaż kuchni elektrycznej w przypadku wyposażenia lokalu w kuchnię węglową w 

lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej 

d) wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu oświetlenia , 

e) zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, 

olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby 

niepełnosprawnej, zamieszkującej z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie, 

f) aparat lub urządzenie do wykrywania przeszkód. 

 

3) dla osób z dysfunkcją narządu słuchu potwierdzone orzeczeniem i aktualnym zaświadczeniem 

lekarskim wystawionym przez specjalistę: 

 

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. 

 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem ze środków Funduszu 

mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz z montażem) z zakresu likwidacji barier technicznych nie 

wymienione w katalogu, o którym mowa w ust. 1. 
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ZASADY PRZEKAZYWANIA I ROZLICZANIA DOFINANSOWANIA  

 

 § 13 

 

1. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, także  

w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót montażowych wymaganych 

przepisami, osoba niepełnosprawna pokrywa ze środków własnych. 

 

2. Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia Centrum w formie pisemnej  

pod rygorem nieważności, o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań,  

w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia. 

 

§ 14 

1. Przekazanie środków Funduszu następuje po dostarczeniu przez Wnioskodawcę 

następujących dokumentów: 

1)  faktur wystawionych na Wnioskodawcę przez wykonawców lub dostawców w terminie 

płatności nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia, 

2) dowodu uiszczenia wkładu własnego. 

 

2. Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji przez Centrum pod względem zgodności                      

z wnioskiem, uzgodnionym kosztem oraz podpisaną umową. Centrum zastrzega sobie prawo 

przekazania środków finansowych do wysokości zweryfikowanych kwot. 

 

3. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest ponadto do: 

1) przedłożenia Centrum dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 1, w terminie  

7 dni od daty wystawienia ostatniego z nich, 

2) przedstawienia Centrum dowodu zapłaty udziału własnego w kosztach zadania, jako podstawę 

do wypłacenia kwoty określonej w umowie o dofinansowanie. 

 

4. Przekazanie środków Funduszu następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia 

wymaganego kompletu dokumentów, nie później niż w terminie płatności wskazanym w fakturze 

bezpośrednio gotówką lub przelewem na wskazane konto, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

 

5. Przekazanie środków Funduszu dotyczących dofinansowania likwidacji barier  

technicznych, może nastąpić tylko na podstawie weryfikacji dokumentów rozliczeniowych. 
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6. W przypadku wystąpienia błędów w dokumentacji rozliczeniowej tj. w fakturach, 

pracownik Centrum będzie egzekwować poprawność tych dokumentów od wnioskodawców. 

 

  

 

ZASADY SPRAWOWANIA KONTROLI 

 

 § 15 

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia upoważnionemu pracownikowi 

Centrum przeprowadzenia kontroli w zakresie przedmiotu umowy w okresie 3 lat  

od daty podpisania umowy. 

 

2. W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli, o której mowa w ust.1 braku urządzeń  

i/lub sprzętów, na które Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu 

zobowiązany jest on do dokonania zwrotu tych środków w ciągu 30 dni od daty ujawnienia braku 

urządzeń lub sprzętów wraz z ustawowymi odsetkami licząc od daty otrzymania dofinansowania. 


