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                                  Załącznik nr 1 do 
                                                                                                                                   Zarządzenia Kierownika PCPR w Żywcu  

                                                                                                      nr  21/2021 z dnia  09.12.2021r. 
 

 

KATALOG RZECZOWY URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW BUDOWALNYCH, ROBÓT JAKIE MOGĄ BYĆ OBJĘTE 
DOFINANSOWANIEM ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA  DOFINANSOWANIA LIKIWDACJI BARIER 

ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH ZE ŚRODKÓW  
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W 2022 ROKU 

 
§ 1 

Podstawa prawna: 
 
*Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych  
*Rozporządzenie 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 
 
Zadania związane z dofinansowaniem likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  
i technicznych w powiecie żywieckim realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu ul. Ks. Pr. St. 
Słonki 24 .   
 

§ 2 
 
Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o: 

 
1)Funduszu – oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
2)PCPR – oznacza to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu. 
3)Wnioskodawcy – oznacza to osobę z niepełnosprawnością lub działającego w jej imieniu pełnomocnika, 
osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli zgodnie z treścią wpisu w rejestrze sądowym, 
posiadającą orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni 
niepełnosprawności, orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy oraz orzeczenie  
o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia. 
4)Rozporządzeniu – oznacza to Rozporządzenie 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 (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 926). 
5)Barierach – oznacza to bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne. 
6)Barierach architektonicznych – oznacza to 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 z niepełnosprawnością. 
7)Barierach technicznych – oznacza to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie  
z  niepełnosprawnością funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze 
działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym. 
8)Barierach w komunikowaniu się – oznacza to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie z 
niepełnosprawnością swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. 
9)Przeciętnym wynagrodzeniu – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce 
narodowej, w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”. 
10) Gospodarstwie domowym wnioskodawcy – oznacza to w zależności od stanu faktycznego:  
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a) wspólne gospodarstwo- gdy wnioskodawca ma wspólny budżet domowy z innymi osobami, 
wchodzącymi w skład jego rodziny, lub  
b) samodzielne gospodarstwo – gdy wnioskodawca mieszka i utrzymuje się samodzielnie i może 
udokumentować, że z własnych dochodów ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu. 
11) Osobach w wieku aktywności zawodowej- należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby, które nie 
osiągnęły wieku emerytalnego.    
 

 
§ 3 

Zasady niniejsze określają: 
 
1) Warunki jakie muszą spełniać osoby z  niepełnosprawnością ubiegające się o dofinansowanie. 
2) Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte 
dofinansowaniem w ramach likwidacji barier.   
3) Tryb składania i zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie. 
4) Zasady przekazywania i rozliczania przyznanego dofinansowania. 
5) Zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu. 
 

§ 4 
 

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu do likwidacji barier mogą ubiegać się osoby  
z  niepełnosprawnością jeżeli likwidacja ta, umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi im wykonywanie 
podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów   z otoczeniem, z tym, że: 
1) na likwidację barier architektonicznych – osoby, które mają trudności w poruszaniu się jeżeli są 
właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, albo posiadają zgodę 
właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w  którym stale zamieszkują, 
2) na likwidację barier w komunikowaniu się – osoby, które mają znacznie utrudnione lub uniemożliwione 
swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji, 
3) na likwidację barier technicznych – osoby, które mają znacznie utrudnione i/lub uniemożliwione 
sprawne funkcjonowanie w codziennym i/lub podstawowym zakresie. 
2. Osoba z niepełnosprawnością może złożyć wniosek o dofinansowanie likwidacji barier  
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w każdym czasie, w ciągu danego roku 
budżetowego.  
3. Wnioski rozpatrywane są do momentu  wykorzystania środków Funduszu określonych w uchwale Rady 
Powiatu Żywieckiego na dany rok.  Po wykorzystaniu środków wnioski niezrealizowane są przekazywane do 
archiwum i nie przechodzą do realizacji na kolejny rok. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie  
w kolejnym roku należy złożyć nowy wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników. 
4. Procedura rozpatrzenia wniosku wszczęta zostaje po przedłożeniu kompletnego wniosku. 
5. Wnioski o udzielenie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  
i technicznych należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu wraz  
z kompletem wymaganych załączników.   
6. Wniosek  można  złożyć osobiście bądź przez ustanowionego notarialnie pełnomocnika lub osobę 
upoważnioną do składania oświadczeń woli,  zgodnie  z treścią wpisu w rejestrze sądowym. W imieniu 
małoletnich osób wniosek składa przedstawiciel ustawowy lub ustanowiony sądownie opiekun prawny.  

§ 5 
 

1. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier może wynosić do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej 
jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 
2. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości środków Funduszu otrzymanych przez powiat  
w danym roku na realizację zadań.    
3. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom 
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niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele 
dofinansowanie ze środków Funduszu oraz osobom, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku były 
stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu i umowa ta była rozwiązana z przyczyn leżących po 
stronie osoby niepełnosprawnej.  
4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów likwidacji barier poniesionych przed przyznaniem środków 
finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 
5. Dofinansowaniem ze środków Funduszu może być objęta likwidacja barier architektonicznych  
w budynkach już istniejących (bariery muszą istnieć, aby mogły zostać zlikwidowane). Dofinansowaniem ze 
środków Funduszu nie może być objęta likwidacja barier architektonicznych w budynku nowo 
wybudowanym lub będącym 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 w/w zasady. 
6. W przypadku dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i technicznych, nie jest możliwe 
dofinansowanie powtórnie takiego samego zakresu prac, chyba że istnieją nie budzące wątpliwości 
przesłanki uzasadniające ponowne przyznanie dofinansowania. 
6. Podstawę dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się   i technicznych ze 
środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez PCPR z wnioskodawcą/pełnomocnikiem lub jego 
przedstawicielem ustawowym. 
7. Dofinansowaniem ze środków Funduszu nie mogą być objęte przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze objęte refundacją  Narodowego Funduszu Zdrowia. 
8. Dofinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowo-wykończeniowym, które nie wpływają na 
poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej lecz stanowią jedynie podniesienie estetyki pomieszczeń 
takich jak np.: malowanie, wykańczanie płytkami glazurowanymi pomieszczeń (za wyjątkiem prac 
określonych w katalogu rzeczowym), instalacji elektrycznej, sufitów podwieszanych, ocieplenia itp. 
8. Jeżeli wnioskodawca nie określi we wniosku zakresu likwidacji barier architektonicznych – zakres ten  
w zależności od potrzeb, rodzaju i stopnia niepełnosprawności wnioskodawcy, ustalają w porozumieniu z tą 
osobą pracownicy PCPR, podczas wizji lokalnej w miejscu zamieszkania. 
9. W trakcie wizji lokalnej pracownicy PCPR weryfikują również podany we wniosku  zakres prac pod kątem 
niepełnosprawności wnioskodawcy lub jego podopiecznego, tak aby w istotny  sposób rozwiązywał on 
problemy z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności, a także był zgodny z niniejszymi zasadami.    
 

 
§ 6 

 
1. KATALOG RZECZOWY URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ROBÓT LUB INNYCH CZYNNOŚCI, 
JAKIE MOGĄ BYĆ OBJĘTE DOFINANSOWANIEM W RAMACH  LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH. 
 
1) dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim lub  
o kulach oraz osób z inną widoczną dysfunkcją narządu ruchu ograniczającą poruszanie się – 
posiadających  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, osoby  do 16 roku życia zaliczone 
do osób niepełnosprawnych  mające problemy z poruszaniem się : 
 
a) utwardzenie powierzchni przed wejściem do budynku oraz ciągów komunikacyjnych np. chodnika  
o szerokości maksymalnie do 120 cm  w celu ułatwienia osobie z niepełnosprawnością poruszanie się przy 
pomocy np. wózka inwalidzkiego,   
b)  budowę pochylni, podjazdu i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobie  
z niepełnosprawnością  samodzielny dostęp do lokalu, 
c) dostawę, zakup i montaż: 
  - windy, 
  - platform pionowych lub kośnych, 
  - innych urządzeń do transportu pionowego, 
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d) dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających 
korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, 
e) roboty polegające na: 
-   likwidacji progów i  wyrównanie z poziomami podłóg, 
-   likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi, 
f) przystosowanie drzwi: 
- zakup i montaż  lekkich i łatwych w obsłudze drzwi wejściowych ( w tym automatycznych  
i półautomatycznych) z możliwością otwierania pilotem,  o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 
cm tylko dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, oraz wewnętrznych o szerokości w świetle co 
najmniej 90 cm- z zachowaniem przestrzeni manewrowej.  Jeśli z przyczyn technicznych nie jest możliwy 
montaż drzwi o szerokości w świetle co najmniej 90 cm, dopuszcza się montaż drzwi o szerokości w świetle 
co najmniej 80 cm. 
- zakup i montaż drzwi przesuwanych o szerokości co najmniej 90 cm w świetle, 
- zakup i montaż systemu otwierania drzwi, w tym balkonowych przyciskiem (dla osób  z dysfunkcją  
      kończyn górnych uniemożliwiającą  otwieranie drzwi ), 

- zakup i montaż zabezpieczenia drzwi (do wysokości 40 cm od podłogi) przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz zainstalowanie ościeżnicy stalowej – wyłącznie osobom  poruszającym się na wózku 
inwalidzkim, 

- zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiające ich samodzielną obsługę przez osobę 
poruszającą się na wózku inwalidzkim – gdy montaż okuć ze względu na stan techniczny okien  i drzwi 
balkonowych jest możliwy – w kuchni, łazience i jednym pokoju, wybranym przez osobę 
niepełnosprawną, 

- zakup i wymiana drzwi balkonowych w przypadkach, o których mowa wyżej, gdy montaż okuć nie jest  
      możliwy, 
g) wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli stwarza trudności w 
poruszaniu się, w szczególności roboty izolacyjne podłóg, wykonanie podkładów i antypoślizgowej posadzki, 
h) adaptację pomieszczeń na łazienkę i wc, w przypadku gdy w istniejących pomieszczeniach  łazienki i wc 
nie ma możliwości przystosowania ich do potrzeb osoby niepełnosprawnej ze względu na małą 
powierzchnię użytkowania, lub gdy brak jest w ogóle łazienki i wc,   
i) przystosowanie już istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osoby niepełnosprawnej 
poprzez: 

− wykonanie otwartej strefy kąpielowej w tym również  wykonanie prysznica bez brodzika lub z 
maksymalnie  5 cm, 

− zakup i montaż uchwytów ściennych,  

− zakup i montaż siedziska kąpielowego i panela prysznicowego, 

− zakup i montaż płytek antypoślizgowych na podłodze, 

− zakup i montaż płytek ściennych do wysokości maksymalnie 2 m, 

− tynkowanie, malowanie ścian i sufitów, jeśli jest to związane z adaptacja pomieszczenia lub z 
przystosowaniem już istniejącego pomieszczenia, 

− zakup i montaż wc przystosowanego dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim 
lub gdy dokonywana jest zmiana lokalizacji wc, 

− zakup i montaż umywalki przystosowanej do osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku 
inwalidzkim lub gdy dokonywana jest zmiana lokalizacji umywalki, 

-   zakup i montaż lustra uchylnego dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, 
j)  przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną poruszającą 
się na wózku inwalidzkim w tym: 
-  obniżenie i obudowa zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów, umożliwiających dojazd wózkiem 
inwalidzkim, 
k) instalowanie gniazd  i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby poruszającej się na wózku 
     inwalidzkim, 
l) koszty wykonania robót budowlanych i materiałów budowlanych związanych  z robotami wymienionymi w 
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lit od a) do l), 
ł) zakup i montaż wanny otwieranej lub montaż drzwiczek do wanny już istniejącej, 

 
2) dla osób z dysfunkcją narządu wzroku posiadających znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, osoby  do 16 roku życia zaliczone do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu 
wzroku: 
a) dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających 
korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, 
b) roboty polegające na: 
-   likwidacji progów w miejscu zamieszkania, 
-   wyrównanie poziomów podłóg, 
c) wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli stwarza trudności w 
poruszaniu się, w szczególności roboty izolacyjne podłóg, wykonanie podkładów i antypoślizgowej posadzki, 
d) oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub fakturą,  
e) wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu oświetlenia dla 
wnioskodawców z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, 
f)  montaż zabezpieczenia wypełnienia skrzydła drzwi przed stłuczeniem lub wymianie skrzydła drzwi, 
g) trwałe oznakowanie narożników budynku, 
h) wprowadzenie oznakowania kolorystycznego fakturowego elementów pionowych i poziomych małej 
architektury oraz ograniczenia krawężnikami lub opaskami o odmiennej fakturowo lub kolorystycznie 
nawierzchni, 
i) koszty wykonania robót budowlanych i materiałów budowlanych związanych  z robotami wymienionymi  
w lit od a) do h), 
Dofinansowanie w/w urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności musi być ściśle 
związane z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej wynikającymi z jej niepełnosprawności. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem likwidacji barier  architektonicznych, ze 
środków Funduszu mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz  z  montażem), materiały budowlane, roboty lub 
inne czynności, nie wymienione w ust. 1  pkt.1 i 2, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 
§ 7 

 

1. KATALOG RZECZOWY URZĄDZEŃ WRAZ Z MONTAŻEM, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBJĘTE DOFINANSOWANIEM 
W RAMACH  LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ. 
 
1) dla osób z dysfunkcją narządu słuchu posiadających znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, osoby do 16 roku życia zaliczone do osób niepełnosprawnych, które się uczą:  

 
a) zakup zestawu komputerowego lub laptopa  oraz specjalistycznego oprogramowania jeżeli jest wymagane 
dla dorosłych osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, pracujących, zarejestrowanych jako 
bezrobotne lub poszukujące pracy oraz uczestników WTZ lub ŚDS, młodzież i dzieci – powyżej 7-go roku 
życia uczące się, 
b) zakup faxu, telefaxu, tekstofonu, videofonu, 
c) zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej oraz innych sygnalizatorów optycznych i 
wibracyjnych zastępujących dźwięk, 
d) wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną, 
e) zakup dzwonka telefonicznego i dzwonka Flasch do telefonu, 
f)  zakup i montaż systemu wideodomofonowego,  
g) zestawy sygnalizujące w postaci migania lampy, połączenia telefonu, dzwonka do drzwi, płacz dziecka, 
alarmu przeciwpożarowego, budzika, 
h) zakup modemu dla głuchoniemych posiadających komputer, 
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i) zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego, 
j) zakup przenośnych indywidualnych wzmacniaczy dźwięku, słuchawek, mini pętli induktofonicznych, 
k) zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora lub radia ( przewodowych i 
bezprzewodowych), 
l) zakup indywidulanych urządzeń akustycznych przybliżających dźwięk, 
ł) zakup komunikatorów dla osób niemówiących, 
m) zakup i instalacja telefonicznego łącza ISDN umożliwiającego dostęp do łączności wizualnej oraz zestawu 
urządzeń umożliwiających taką łączność, 
n) zakup i montaż aparatów telefonicznych z cewką indukcyjną w słuchawce i wzmacniaczem); 

 

2) dla osób z dysfunkcją narządu wzroku posiadających znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, osoby do   do 16 roku życia zaliczone do osób niepełnosprawnych uczące się : 
 
a) zakup zestawu komputerowego lub laptopa  oraz specjalistycznego oprogramowania jeżeli jest wymagane 
dla dorosłych osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, pracujących, zarejestrowanych jako 
bezrobotne lub poszukujące pracy oraz uczestników WTZ lub ŚDS, młodzież i dzieci – powyżej 7-go roku 
życia uczące się, 
b) zakup aparatów telefonicznych dostosowanych do obsługi przez osoby niewidome ( w tym z klawiaturą 
brajlowską lub powiększoną, program udźwiękawiający), 
c) zakup i montaż faxu z powiększonym drukiem lub klawiaturą brajlowską, 
d) zakup radia, radiomagnetofonu,  
e) zakup dyktafonu, 
f) zakup lup i powiększalników ( np. na telewizor, monitor), 
g) zakup urządzeń lektorskich, 
h) zakup nawigatorów dźwiękowych, 
i) zakup urządzeń brajlowskich,  
j) zakup linijki brajlowskiej, 
k) zakup maszyny do pisania pismem Braille’a również maszyny elektronicznej, 
l)  zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych ( lupy elektroniczne, okulary, monookulary, okulary 
lornetkowe, powiększalniki telewizyjne, lupy monitorowe),  
ł) zakup urządzeń mechanicznych elektrycznych lub elektronicznych, które posiadają interfejs 
    dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki, 
m) zakup programu do skanera rozpoznającego pismo  Braille’a, 
n) zakup urządzeń i materiałów do sporządzania napisów brajlowskich, 
o)  zakup urządzenia czytającego, 
p) zakup syntezatora mowy dla osób niewidomych, 
r) zakup urządzeń i programów lektorskich służących do czytania czarnodrukowych książek i dokumentów, 
s) zakup urządzeń służących do odsłuchiwania książek zapisanych w wersji cyfrowej, 
t) zakup urządzenia elektronicznego do odsłuchiwania muzyki, książek w wersji cyfrowej, 
u) zakup notatników  i organizatorów brajlowskich zastępujących osobie niewidomej np. zeszyt, długopis, 
kalkulator, zegar, 
w) zakup telefonu komórkowego z oprogramowaniem czytającym ekran oraz powiększającym litery oraz  
w pełni udźwiękawiającym  telefon komórkowy  przez czytanie sms-ów, książek telefonicznych, kalkulatorów, 
z) zakup programu powiększającego – mówiącego lub mówiącego do posiadanego telefonu komórkowego. 
  
3) dla osób niepełnosprawnych ruchowo w zakresie obu kończyn dolnych , kończyn górnych z 
koniecznością  poruszania  się na wózku inwalidzkim lub o dwóch  kulach oraz osób z inną widoczną 
dysfunkcją narządu ruchu ograniczającą poruszanie się -  posiadających znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności oraz  osoby do 16 roku życia zaliczone do osób niepełnosprawnych, które się uczą : 
 
a) zakup zestawu komputerowego lub laptopa  oraz specjalistycznego oprogramowania jeżeli jest wymagane 
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dla dorosłych osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, pracujących, zarejestrowanych jako 
bezrobotne lub poszukujące pracy oraz uczestników WTZ lub ŚDS, młodzież i dzieci – powyżej 7-go roku 
życia uczące się, 
b) zakup bezprzewodowego aparatu telefonicznego, 
c) zakup i montaż systemu wideodomofonowego.  
 
Dofinansowanie w/w urządzeń musi być ściśle związane z indywidualnymi potrzebami osoby 
niepełnosprawnej wynikającymi z jej niepełnosprawności. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem likwidacji barier  w komunikowaniu się, ze 
środków Funduszu mogą być objęte zakupy urządzeń, lub inne czynności, nie wymienione w ust. 1 pkt.1, 2 i 
3  po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 
 

§ 8 

 

1. KATALOG RZECZOWY URZĄDZEŃ  LUB INNYCH CZYNNOŚCI, JAKIE MOGĄ BYĆ OBJĘTE 
DOFINANSOWANIEM W RAMACH  LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH : 
1) dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim lub  
o kulach oraz inną widoczną dysfunkcją narządu ruchu ograniczającą poruszanie się  ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  osoby  do 16 roku życia zaliczone do osób 
niepełnosprawnych  mające problemy z poruszaniem się:  
  

a) zakup krzesła prysznicowego, 
b) zakup taboretu prysznicowego, 
c) zakup siedziska wannowego, 
d) zakup leżaka kąpielowego, 
e) zakup krzesła toaletowego, 
f) zakup podnośnika wannowego, 
g) zakup nadstawki sedesowej, 
h) zakup i montaż  systemu automatycznego otwierania drzwi do garażu – dla osób niepełnosprawnych 
posiadających i prowadzących samodzielnie samochód, 
i) zakup platformy schodowej,  
j) zakup szyn zjazdowych, 
k) transportera schodowego ( np. schodołazu, krzesełka schodowego), 
l) zakup i montaż uchwytów w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, 
ł) zakup baterii dostosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej, 
m) zakup łóżka ortopedycznego, rehabilitacyjnego, 
n) zakup podnośnika pionowego, 
o) dmuchana wanna do kąpieli w łóżku, 
p) zakup pompy insulinowej dla osób w wieku aktywności zawodowej oraz dzieci i młodzieży uczącej się, 
jeśli wskazana jest celowość jej wykorzystania w procesie leczenia i ułatwi ona wykonywanie czynności 
życiowych, 
r) zakup koncentratora tlenu, 
 
2) dla osób z dysfunkcją narządu wzroku ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
osoby  do 16 roku życia zaliczone do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu  wzroku w zakresie 
pkt.a,b,c : 
 
a) zakup aparatu lub urządzenia do wykrywania przeszkód, 
b) zakup czasomierza (brajlowskiego, mówiącego, z wyświetlaczem lub dużymi cyframi), 
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c) zakup termometra (brajlowskiego, mówiącego lub o podwyższonym polu odczytu), 
b) zakup pralki automatycznej z interfejsem dźwiękowym lub brajlowskim (dla osób ze  znacznym stopniem 
niepełnosprawności zamieszkałych samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną o znacznym lub 
umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku), 
d) 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 umiarkowanym lub znacznym 
stopniem niepełnosprawności, zamieszkującej samotnie, lub z drugą   osobą niepełnosprawną ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
e) zakup i montaż kuchni elektrycznej w przypadku wyposażenia lokalu lub budynku mieszkalnego osoby 
niepełnosprawnej w kuchnię węglową lub gazową.   

 

Dofinansowanie w/w urządzeń  musi być ściśle związane z indywidualnymi potrzebami osoby 
niepełnosprawnej wynikającymi z jej niepełnosprawności. 
 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem likwidacji barier technicznych,  ze środków 
Funduszu mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz  z montażem) lub inne czynności, nie wymienione w ust. 
1 pkt.1,2  po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

§ 9 
 

SPOSÓB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW  
1. Proces rozpatrywania wniosków składa  się z weryfikacji formalnej, weryfikacji merytorycznej i podjęcia 
decyzji.   
2.  W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku 
informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku brakach, które powinny zostać usunięte w terminie 
30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.      
3. W przypadku gdy PCPR poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku danych, w szczególności co 
do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i innych, 
mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub 
dostarczenia niezbędnych dokumentów.     
4. Wnioski pozytywnie ocenione na etapie weryfikacji formalnej podlegają ocenie merytorycznej.  
5. Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia wniosków, które mają największe 
szanse na realizację celów likwidacji barier i które mieszczą się w limitach środków finansowych 
przekazanym przez PFRON na realizację zadań.  
6. Przy ocenie merytorycznej wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych, stosuje się 
punktowy system oceny wniosków, wyznaczając minimalny próg punktowy umożliwiający udzielenie 
dofinansowania. Udzielenie dofinansowania wnioskodawcom, których wnioski uzyskały ocenę poniżej 
ustalonego przez PCPR  minimalnego progu punktowego, uzależnione będzie od możliwości wynikających z 
wysokości ostatecznej puli środków przekazanych przez  Fundusz  na realizację zadań.  
7. Wnioskodawcom,  którym nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu całkowitego  wykorzystania  
środków Funduszu na likwidację barier w danym roku kalendarzowym, w roku następnym  muszą ponownie  
wystąpić z wnioskiem  o dofinansowanie wraz z kompletem wymaganych załączników. 
 
8.  Punktowy system oceny wniosków z zakresu  likwidacji barier architektonicznych:  

                

LP. KRYTERIA OCENY WNIOSKU  LICZBA 
PUNKTÓW  

MAKSYMALNA 
LICZBA 

PUNKTÓW  

PUNKTACJA 
WNIOSKU  

1.  Orzeczenie o Niepełnosprawności : 
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a. Stopień znaczny  10  
 

10 

 

 b.  Stopień umiarkowany  5  

c.  Orzeczenie o niepełnosprawności  10  

2.  Zakres dysfunkcji narządu ruchu : 

a.  Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich 20  
 

 
20 

 

 
b. 

Osoby z dysfunkcją narządu ruchu w zakresie obu 
kończyn dolnych poruszające się o dwóch kulach lub 
balkoniku 

 
10 

 
 
 

c. Osoby  z dysfunkcją obu kończyn dolnych utrudniającą 
poruszanie się  

 
10 

 

3.  Tytuł prawny do lokalu /nieruchomości:    

a. Własność/współwłasność 10  
10 

 

b. Wieczyste użytkowanie  5  

c.  Najem/dzierżawa/przydział lokalu/umowa użyczenia 5  

4. Inne kryteria :     

a. Osoba mieszkająca samotnie 10  
 
 

15 

 

b. Osoba mieszkająca z jednym opiekunem  5  

c. Wspólnie z wnioskodawcą zamieszkują inne osoby 
niepełnosprawne 

 
5 

 
 

d. Wnioskodawca nie otrzymał dotąd dofinansowania ze 
środków PFRON na likwidacje barier 
architektonicznych objętych wnioskiem 

 
5 

 

5. Sytuacja zawodowa :    

a. Osoba od 3 do 18 roku życia  50  
 

70 

 

b. Osoba w wieku aktywności zawodowej 55  

c. Osoba zatrudniona /prowadząca działalność 
gospodarczą 

10  
 

d. Osoba zarejestrowana w PUP jako bezrobotna  lub 
poszukująca pracy 

5  
 

e. Osoba aktualnie ucząca się  5  

6 Średni miesięczny dochód netto:    

a. Osoba prowadząca samodzielne gospodarstwo 
domowe do 776 zł 

20  
 

20 

 

b. Dochód od 600 zł. do 1000 zł. na osobę w rodzinie 10  
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c. Dochód od 1001 zł. do 1500zł na osobę  
w rodzinie 

5 

  RAZEM OCENA WNIOSKU ( pkt.1-6)  X 145  

Minimalny próg punktowy kwalifikujący wniosek do wizji lokalnej  50  punktów      

 
PUNKTACJA WNIOSKU PO WIZJII W MIEJSCU ZAMIESZKANIA  

LP. KRYTERIA OCENY WNIOSKU  LICZBA 
PUNKTÓW  

MAKSYMALNA 
LICZBA 

PUNKTÓW  

PUNKTACJA 
WNIOSKU  

1.  Warunki mieszkaniowe/bytowe  

a. złe 15  
 

15 

 

 b.  dobre  10  

c.  Bardzo dobre  5  

 

2.  Zgodność danych podanych we wniosku ze stanem faktycznym zastanym podczas wizji  

a. zgodne 20  
20 

 

 b.  niezgodne 0  

 RAZEM OCENA WNIOSKU ( pkt.1-2)  X 35  

 RAZEM PUNKTACJA WNIOSKU  X X  

 
§ 10 

1. W przypadku dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych szczegółowy koszt urządzeń, 
materiałów budowlanych, robót lub innych czynności ustala się w oparciu o średnie ceny publikowane  
w wydawnictwie kwartalnym SEKOCENBUD. 
2. Do obowiązków wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi oraz pozwolenia na budowę, a także zapewnienia nadzoru inwestorskiego – w koniecznych 
przypadkach. Koszty uzyskania pozwoleń oraz nadzoru inwestorskiego pokrywa wnioskodawca. 
3. Obowiązkiem wnioskodawcy jest  przedłożenie w PCPR  kosztorysu ofertowego w przypadku robót 
budowlanych wykonywanych w ramach likwidacji barier architektonicznych. 
4. Przedłożony Kosztorys ofertowy musi być zatwierdzony podpisem przez wnioskodawcę i wykonawcę 
zadania. Jeden egzemplarz kosztorysu wnioskodawca składa w PCPR, wnioskodawca jak i wykonawca  musi 
dysponować swoim egzemplarzem kosztorysu, (nie dopuszcza się sytuacji, w której  wnioskodawca żąda 
kserokopii kosztorysu przedłożonego w PCPR, bo nie otrzymał od wykonawcy swojego egzemplarza).      
5. W przypadku, gdy wartość kosztorysu ofertowego jest mniejsza, niż kwota wnioskowana zawarta we 
wniosku do dofinansowania przyjmuje się wartość z kosztorysu ofertowego. W pozostałych przypadkach do 
dofinansowania przyjmuje się kwotę wnioskowaną  zawartą we wniosku.   W przypadku, wystąpienia 
okoliczności wymienionych w § 5 ust.7, wnioskodawca musi dokonać aktualizacji wniosku w części 
dotyczącej zakresu i kosztu przedsięwzięcia. 
6. Wnioskodawca zobowiązany jest, w zależności od rodzaju zadania, powierzyć wykonanie robót 
budowlanych wybranym przez siebie wykonawcom,  z zastrzeżeniem zawarcia umowy na wykonanie zakresu 
prac, udzielenia gwarancji na wykonane prace oraz z zachowaniem terminu ich wykonania określonego w 
umowie z PCPR. W każdym przypadku osoba niepełnosprawna ponosi pełną odpowiedzialność za działania 
wykonawcy. 
7. Zweryfikowany kosztorys ofertowy określa zakres rzeczowy i finansowy robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy z PCPR. 
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8. Przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w umowie, także w przypadkach gdy niezbędne było 
wykonanie dodatkowych robót budowlanych wymaganych przepisami,  obowiązującymi polskimi normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej, wnioskodawca  pokrywa ze środków własnych. 
9. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia PCPR  w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 
umowy, o  każdej  zmianie  mającej  wpływ  na  realizację  zobowiązań  wynikających z umowy, w terminie  
7 dni od zaistnienia zdarzenia. 
 

§ 11 
 

1. Przekazanie  środków  finansowych, nastąpi w formie przelewu, na wskazany rachunek bankowy 
wykonawcy robót,  sprzedawcy – dostawcy urządzeń  po : 
a)dostarczeniu przez wnioskodawcę podstawy ustalenia końcowej  wartości robót, w formie kosztorysu 
powykonawczego, kosztorys powykonawczy należy dostarczyć do PCPR nie później niż  7 dni przed odbiorem 
robót, 
b)dokonaniu na podstawie przedłożonego kosztorysu, o którym mowa w § 11 ust.1 pkt. a,  końcowego 
odbioru robót przez wnioskodawcę, wykonawcę i przedstawicieli PCPR oraz podpisaniu protokołu 
końcowego odbioru robót, określającego zakres wykonanych robót, oraz po złożeniu oświadczenia 
wnioskodawcy o wykonaniu zadania i braku zastrzeżeń co do zakresu  i jakości wykonanych prac określonych 
w umowie, 
c)dostarczeniu przez wnioskodawcę w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia odbioru o którym mowa w 
pkt.b, oryginałów faktur  VAT  lub  rachunków  wystawionych  na  wnioskodawcę  przez wykonawców robót, 
sprzedawców lub  dostawców urządzeń  o terminie płatności nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia, 
d)  dostarczeniu przez wnioskodawcę, w terminie  7 dni od dnia przeprowadzenia odbioru o którym mowa  
w pkt.b,  polecenia przelewu na konto wykonawcy robót, przekazu pocztowego lub dowodu wpłaty 
potwierdzającego uiszczenie udziału własnego wnioskodawcy w kosztach realizacji zadania. 
2.W razie doręczenia przez wnioskodawcę  faktur VAT po upływie terminu ich płatności, naliczone przez 
wykonawcę odsetki pokrywa wnioskodawca . 
3.W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych, a także podatków od towarów i usług w 
przypadku gdy wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT. 
4. Przekazanie   środków  finansowych nastąpi  w  terminie  14 dni od dnia złożenia wymaganego kompletu 
dokumentów o których mowa w ust.1 pkt.a do d. 
5.Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji przez PCPR pod względem zgodności z wnioskiem, 
uzgodnionym kosztem i zakresem robót oraz podpisaną umową. PCPR zastrzega sobie prawo przekazania 
środków finansowych do wysokości zweryfikowanych kwot. 
6. W przypadku wystąpienia błędów w dokumentacji rozliczeniowej tj. w fakturach, kosztorysach 
powykonawczych PCPR będzie egzekwował poprawność tych dokumentów od wnioskodawców, a nie od 
wykonawców robót.   
7. Wnioskodawca  zobowiązany jest do: 
a)  użytkowania zakupionych urządzeń zgodnie z przeznaczeniem, 
b)  dokonywania na własny koszt konserwacji i napraw zamontowanych urządzeń, 
c) umożliwienia pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu  przeprowadzenia kontroli 
w zakresie przedmiotu umowy  w okresie do 3 lat o dnia wypłacenia  dofinansowania. 
8. W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli,  o której mowa w ust. 7 lit. c braku urządzeń  
i sprzętu, na który wnioskodawca otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu zobowiązany on jest do 
dokonania zwrotu tych środków wraz z ustawowymi odsetkami licząc od daty otrzymania dofinansowania. 
 

§ 12 
 
Warunki i wymogi nie określone w niniejszych zasadach określają przepisy : 
1.Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia 
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rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 

 


