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                                                                           Załącznik                        
do Zarządzenia Nr 20/05/2020 

Starosty Namysłowskiego  
z dnia 26 maja 2020 r. 

 
 

REGULAMIN 
 

RAMOWE ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWA Ń                    
ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH w 2020 r.  
 

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej               
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020, poz. 426 z późn. 
zm.) zwanej dalej „ustawą”, 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 2015 r., poz. 926) oraz Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie 
turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694 z późn. zm.) zarządza 
się co następuje: 

 
§ 1 

Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o dofinansowanie do 
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 

 
1. W 2020 r. do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON, określonych 

stosowną uchwałą Rady Powiatu Namysłowskiego, pozytywnie będą rozpatrywane 
wnioski osób niepełnosprawnych wg następującej kolejności: 
a) niepełnosprawne dzieci i młodzież ucząca się do 18 roku życia (wraz                       

z opiekunami) – dofinansowanie obniżone o 20%; 
b) dorosłe osoby niepełnosprawne (wraz z opiekunami), posiadające ważne 

orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne - dofinansowania przyznawane w pełnej wysokości wg 
następującej kolejności: 
− osoby, które nigdy nie korzystały z dofinansowania do pobytu na turnusie 

rehabilitacyjnym; 
− osoby, które korzystały w latach poprzednich z dofinansowania do pobytu na 

turnusie rehabilitacyjnym, zgodnie z zasadą, iż w pierwszej kolejności 
dofinansowanie otrzymają osoby, które ostatni raz korzystały z dofinansowania                      
w roku 1999, następnie w latach kolejnych, aż do roku 2017 (z przyznawania 
dofinansowań wyłączone są osoby, które korzystały z dofinansowania w ostatnich 
dwóch latach, tj. w latach 2018-2019); 

c) dorosłe osoby niepełnosprawne (wraz z opiekunami), posiadające ważne 
orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne - dofinansowania przyznawane w pełnej wysokości wg 
następującej kolejności: 
− osoby, które nigdy nie korzystały z dofinansowania do pobytu na turnusie 

rehabilitacyjnym; 
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− osoby, które korzystały w latach poprzednich z dofinansowania do pobytu na 
turnusie rehabilitacyjnym, zgodnie z zasadą, iż w pierwszej kolejności 
dofinansowanie otrzymają osoby, które ostatni raz korzystały z dofinansowania                      
w roku 1999, następnie w latach kolejnych, aż do roku 2017 (z przyznawania 
dofinansowań wyłączone są osoby, które korzystały z dofinansowania w ostatnich 
pięciu latach, tj. w latach 2018-2019); 

d) osoby w wieku 18-24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień 
niepełnosprawności (wraz z opiekunami) – dofinansowania przyznawane                       
w pełnej wysokości wg następującej kolejności: 
− osoby, które nigdy nie korzystały z dofinansowania do pobytu na turnusie 

rehabilitacyjnym; 
− osoby, które korzystały w latach poprzednich z dofinansowania do pobytu na 

turnusie rehabilitacyjnym, zgodnie z zasadą, iż w pierwszej kolejności 
dofinansowanie otrzymają osoby, które ostatni raz korzystały z dofinansowania                      
w roku 1999, następnie w latach kolejnych, aż do roku 2017 (z przyznawania 
dofinansowań wyłączone są osoby, które korzystały z dofinansowania w ostatnich 
pięciu latach, tj. w latach 2018-2019). 

2. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby 
niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby niepełnosprawnej lub 
dofinansowanie pobytu jej opiekuna może zostać podwyższone do wysokości 35% 
przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania uczestnictwa opiekuna 
może nastąpić w przypadku, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie 
domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa 
opiekuna w turnusie.  

3. O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się 
osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu 
przepisów oświadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym 
gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia 
wniosku, nie przekracza kwoty: 
1) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie 

domowym; 
2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

4. W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa w ust. 3, kwotę 
dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony,            
z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby 
niepełnosprawnej dofinansowanie uczestnictwa tej osoby lub uczestnictwa jej 
opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo 
przekroczenia kwot dochodu, o których mowa w ust. 3. 

6. Wnioski o dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym rozpatrywane są 
przez „Zespół do spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie 
ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie 
rehabilitacyjnym”, który został powołany zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora 
PCPR. W skład zespołu wchodzi m.in. pracownik socjalny lub specjalista do spraw 
społecznych, oceniający sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby 
w zakresie rozwijania umiejętności społecznych. Z posiedzenia zespołu 
każdorazowo sporządzany jest odpowiedni protokół.  

7. Decyzję w sprawie dofinansowania na wniosek strony, po przedstawieniu opinii 
w/w Zespołu, każdorazowo podejmuje Starosta lub z jego upoważnienia Dyrektor 
PCPR. 

8. Od pozytywnej informacji dot. przyznania dofinansowania oraz od odmowy przyznania 
dofinansowania ze środków PFRON Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie  
w rozumieniu przepisów KPA. 
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9. W okresie trwania całego turnusu rehabilitacyjnego osoba niepełnosprawna musi 
posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenie równoważne. 

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej               
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019, poz. 426 z późn. 
zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia                   
15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230 
poz. 1694 z późn. zm.). 
 

§ 2 

Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby fizycznej 

 
1. O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby 

niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, które 
przedstawią zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające konieczność 
stosowania w rehabilitacji wnioskowanego sprzętu (wymienionego z nazwy), jeżeli 
dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot, o których mowa w § 5 ust. 1 
pkt 1 n/w Rozporządzenia oraz zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji                  
w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu. 

2. W 2020 r. dofinansowanie wynosi do 50% wartości danego sprzętu,                        
z zaznaczeniem, iż: 
a) dofinansowanie do zakupu łóżek rehabilitacyjnych (ortopedycznych) będzie 

wynosić nie więcej niż 1.250,00 zł; 
b) dofinansowanie do zakupu rowerów rehabilitacyjnych stacjonarnych będzie 

wynosić nie więcej niż 250,00 zł; 
c) maksymalne kwoty dofinansowania do zakupu pozostałego sprzętu 

rehabilitacyjnego będą ustalane indywidualnie na posiedzeniu Zespołu do spraw 
związanych z oceną i weryfikacją wniosków wpływających do PCPR w Namysłowie 
o dofinansowanie ze środków PFRON przedsięwzięć w zakresie likwidacji barier oraz 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na rzecz osób fizycznych, jednakże 
dofinansowanie to nie może przekroczyć kwoty 2.000,00 zł na każdy wnioskowany 
sprzęt rehabilitacyjny. 

3. W 2020 r. na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego przeznacza się nie 
więcej niż 10% środków PFRON, przeznaczonych na realizację zadania pn. 
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze dla osób indywidualnych, określonych w odpowiedniej uchwale Rady 
Powiatu Namysłowskiego. 

4. W 2020 r. do momentu wyczerpania środków PFRON, określonych stosowną 
uchwałą Rady Powiatu Namysłowskiego, rozpatrywane będą wnioski dzieci                      
i młodzieży (do 18 roku życia), które posiadają ważne orzeczenie                                       
o niepełnosprawności lub orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia 
niepełnosprawności oraz dorosłych osób niepełnosprawnych zaliczonych do 
znacznego stopnia niepełnosprawności (lub z orzeczeniem równoważnym). 

5. W uzasadnionych przypadkach rozpatrywane będą wnioski osób zaliczonych do 
innych stopni niepełnosprawności (lub z orzeczeniami równoważnymi). 

6. O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie mogą ubiegać się 
Wnioskodawcy, którzy: 
a) posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON; 
b) w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku byli stroną o dofinansowanie z PFRON                       
i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego Wnioskodawcy.  
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7. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed 
przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków 
PFRON. 

8. Wnioski w sprawie dofinansowania rozpatrywane są na bieżąco po przekazaniu  
środków finansowych z PFRON oraz dokonaniu ich podziału przez Radę Powiatu 
Namysłowskiego pomiędzy poszczególnymi zadaniami z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, aż do momentu ich wyczerpania w planie finansowym 
oraz wstępnej weryfikacji Zespołu ds. związanych z oceną i weryfikacją wniosków.   

9. Decyzję w sprawie dofinansowania na wniosek strony podejmuje każdorazowo 
Starosta lub z jego upoważnienia Dyrektor PCPR, na podstawie opinii zespołu                 
ds. związanych z oceną i weryfikacją wniosków. 

10. Od pozytywnej informacji dot. przyznania dofinansowania oraz od odmowy przyznania 
dofinansowania ze środków PFRON Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie  
w rozumieniu przepisów KPA. 

11. Katalog sprzętu rehabilitacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

12. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem mogą być objęte zakupy 
sprzętu rehabilitacyjnego nie wymienionego w katalogu, o którym mowa w załączniku nr 
1 do niniejszego Regulaminu.   

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej               
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020, poz. 426 z późn. 
zm.) oraz 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 (Dz. U.                    
z 2015 r., poz. 926).  

       
§ 3 

Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o dofinansowanie do 
zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 

 
1. O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

przyznawane na podstawie odrębnych przepisów, mogą ubiegać się osoby 
niepełnosprawne, jeżeli dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot,                      
o których mowa w § 5 ust. 1 n/w Rozporządzenia. 

2. W 2020 r. z uwagi na ograniczone środki PFRON, dofinansowanie do zakupu 
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla dzieci i dorosłych osób 
niepełnosprawnych wynosi: 
1) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym 

na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany; 
2) do 80% sumy kwoty limitu NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby 

niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit, 
z wyłączeniem: 
a) zaopatrzenia comiesięcznego (np. pieluchomajtki, worki, cewniki), gdzie 

dofinansowanie będzie wynosić: 
− do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny 

ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest 
wymagany; 

− do 150% sumy kwoty limitu NFZ oraz wymaganego udziału własnego 
osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony 
limit; 

b) aparatów słuchowych - w przypadku dorosłych osób niepełnosprawnych, 
gdzie wysokość dofinansowania będzie uzależniona od osiągniętego dochodu 
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na osobę w gospodarstwie domowym, obliczonego zgodnie z przepisami                        
o świadczeniach rodzinnych: 
− w przypadku osób we wspólnym gospodarstwie domowym: 

• jeżeli dochód wynosi do 792,00 zł na osobę – dofinansowanie do kwoty 
700,00 zł do 1 szt. aparatu słuchowego, 

• jeżeli dochód wynosi 792,01 zł – 1.188,00 zł na osobę – dofinansowanie do 
kwoty 500,00 zł do 1 szt. aparatu, 

• jeżeli dochód wynosi 1.188,01 zł i więcej na osobę –  dofinansowanie do 
kwoty 300,00 zł do 1 szt. aparatu; 

− w przypadku osób samotnych: 
• jeżeli dochód wynosi do 1.051,50 zł na osobę – dofinansowanie do kwoty 

700,00 zł do 1 szt. aparatu słuchowego, 
• jeżeli dochód wynosi 1.051,51 zł – 1.577,25 zł na osobę – dofinansowanie 

do kwoty 500,00 zł do 1 szt. aparatu słuchowego, 
• jeżeli dochód wynosi 1.577,26 zł i więcej na osobę – dofinansowanie do 

kwoty 300,00 zł do 1 szt. aparatu słuchowego; 
c) aparatów słuchowych - w przypadku dzieci niepełnosprawnych, gdzie 

wysokość dofinansowania będzie wynosić do kwoty 2.000,00 zł do 1 szt. 
aparatu. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na pisemną prośbę Wnioskodawcy, po wyrażeniu zgody 
przez Starostę Namysłowskiego, dofinansowanie do zakupu przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób 
niepełnosprawnych może wynosić: 
1) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym 

na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany; 
2) do 150% sumy kwoty limitu NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby 

niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. 
4. W przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne               
i środki pomocnicze oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy, o której mowa                         
w ust. 2, opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny 
pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej. 

5. Wnioski w sprawie dofinansowania rozpatrywane są na bieżąco, po przekazaniu  
środków finansowych z PFRON oraz dokonaniu ich podziału przez Radę Powiatu 
Namysłowskiego pomiędzy poszczególnymi zadaniami z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, aż do momentu ich wyczerpania w planie finansowym,                
z wyłączeniem zaopatrzenia comiesięcznego (np. pieluchomajtki, worki, cewniki), 
gdzie dofinansowania są wypłacane Wnioskodawcom także przed podjęciem w/w 
uchwały.  

6. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę kryterium dochodowe 
Wnioskodawcy oraz kolejność składania wniosków.  

7. Decyzję w sprawie dofinansowania na wniosek strony podejmuje każdorazowo 
Starosta lub z jego upoważnienia Dyrektor PCPR. 

8. Od pozytywnej informacji dot. przyznania dofinansowania oraz od odmowy przyznania 
dofinansowania ze środków PFRON Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie  
w rozumieniu przepisów KPA. 

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej               
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020, poz. 426 z późn. 
zm.) oraz 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                
(Dz. U. z 2015 r., poz. 926). 
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§ 4 

Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych,                                                    
w komunikowaniu się i technicznych 

 
1. W 2020 r. wysokość dofinansowania uzależniona będzie od osiągniętego dochodu na 

osobę: 
a) w przypadku osób samotnych: 
− dochód do 1.051,50 zł – 80% kwoty zweryfikowanej przez PCPR, 
− dochód 1.051,51 zł – 1.577,25 zł – 70% kwoty zweryfikowanej przez PCPR, 
− dochód 1.577,26 zł i więcej – 60% kwoty zweryfikowanej przez PCPR, 

b) w przypadku osób w rodzinie: 
− dochód do 792,00 zł - 80% kwoty zweryfikowanej przez PCPR, 
− dochód 792,01 zł – 1.188,00 zł – 70% kwoty zweryfikowanej przez PCPR, 
− dochód 1.188,01 zł i więcej – 60% kwoty zweryfikowanej przez PCPR; 

nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia,                       
z zaznaczeniem, iż maksymalne kwoty dofinansowania będą ustalane 
indywidualnie na posiedzeniu Zespołu do spraw związanych z oceną i weryfikacją 
wniosków wpływających do PCPR w Namysłowie o dofinansowanie ze środków PFRON 
przedsięwzięć w zakresie likwidacji barier oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na 
rzecz osób fizycznych. 

2. Jeżeli Wnioskodawca nie określił we wniosku zakresu likwidacji barier – zakres 
dofinansowania, w zależności od rodzaju niepełnosprawności i stopnia samodzielności 
Wnioskodawcy ustala, w porozumieniu z Wnioskodawcą, Powiatowe Centrum Pomocy     
Rodzinie. 

3. O dofinansowanie do likwidacji barier nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy: 
a) posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON; 
b) w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku byli stroną o dofinansowanie ze środków 
PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego Wnioskodawcy.  

4. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje 
osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały 
odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON. 

5. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych do zakupu tego 
samego sprzętu lub urządzenia nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 
pięciu lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze 
środków PFRON (np. laptop, notebook i komputer stacjonarny traktowane są jako sprzęt 
tego samego rodzaju). 

6. Dofinansowanie nie może być przyznane do likwidacji barier w budynku nowo 
wybudowanym lub będącym w trakcie prac wykończeniowych. 

7. Pracownicy PCPR dokonują wizji lokalnej w mieszkaniu Wnioskodawcy celem 
sprawdzenia wiarygodności informacji podanych we wniosku. 

8. Wnioski w sprawie dofinansowania rozpatrywane są na bieżąco po przekazaniu  
środków finansowych z PFRON oraz dokonaniu ich podziału przez Radę Powiatu 
Namysłowskiego pomiędzy poszczególnymi zadaniami z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej,   aż  do  momentu  ich  wyczerpania w  planie finansowym 
oraz wstępnej weryfikacji Zespołu ds. związanych z oceną i weryfikacją wniosków.  

9. Decyzję w sprawie dofinansowania na wniosek strony podejmuje każdorazowo 
Starosta lub z jego upoważnienia Dyrektor PCPR, na podstawie opinii Zespołu                 
ds. związanych z oceną i weryfikacją wniosków.    

10. Uznanie zasadności dofinansowania danego urządzenia, materiałów budowlanych, 
robót i innych czynności należy do podejmującego decyzję o przyznaniu 
dofinansowania. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych musi być 
ściśle związane z indywidualnymi potrzebami i możliwościami osoby 
niepełnosprawnej oraz stanowić likwidację bariery konkretnej osoby. 
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11. Przy rozpatrywaniu wniosków Zespół ds. związanych z oceną i weryfikacją 
wniosków kieruje się zasadą celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania 
środków PFRON, dlatego też wszystkie dokumenty dołączone do wniosku, w tym 
kosztorysy, oferty cenowe, faktury proforma są weryfikowane.  

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej               
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020, poz. 426 z późn. 
zm.) oraz 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 (Dz. U.                   
z 2015 r., poz. 926).  

 
§ 5 

Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o dofinansowanie  
do likwidacji barier architektonicznych, w komuniko waniu się i technicznych 

 
1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym małoletnie, jeżeli: 

a) uzyskały orzeczenie, o którym mowa w art. 1 pkt 1-3 lub art. 62 ustawy, zwane dalej                         
„orzeczeniem”; 
b) są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo 
posiadają zgodę właściciela lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, którym stale 
zamieszkują – jeżeli taka zgoda jest potrzebna (dotyczy likwidacji barier 
architektonicznych); 
c) jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności (dotyczy likwidacji 
barier w komunikowaniu się i technicznych oraz architektonicznych).  

2. W 2020 r. w ramach likwidacji barier architektonicznych  rozpatrywane będą wnioski 
dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, które mają faktyczne trudności                    
w poruszaniu się i posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia 
niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) lub orzeczenie o niepełnosprawności                  
z tytułu dysfunkcji narządu ruchu lub wzroku lub ze schorzeniami neurologicznymi. 
Likwidacja tych barier musi umożliwi ć lub w znacznym stopniu ułatwić osobie 
niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności. 

3. W uzasadnionych przypadkach w ramach barier architektonicznych rozpatrywane będą 
wnioski osób niepełnosprawnych zaliczonych do innych stopni niepełnosprawności (lub              
z orzeczeniami równoważnymi) oraz/lub z innymi schorzeniami bądź dysfunkcjami. 

4. W  2020 r.  w ramach  likwidacji  barier  w  komunikowaniu  si ę  rozpatrywane będą 
wnioski osób niepełnosprawnych, które mają faktyczne trudności w komunikowaniu się: 

 a) do zakupu komputera – dzieci od lat 6 i młodzież ucząca się, osoby dorosłe – 
zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności (lub z orzeczeniem 
równoważnym) lub z orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu 
wzroku, słuchu, mowy, ruchu lub ze schorzeniami neurologicznymi – mające 
faktyczne problemy w komunikowaniu się; 
b) do innych przedmiotów z tej bariery – dzieci, młodzież i dorosłe osoby 
 niepełnosprawne zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności (lub                           
 z orzeczeniem równoważnym) lub z orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu 
dysfunkcji narządu wzroku, słuchu, mowy, ruchu lub ze schorzeniami 
neurologicznymi – mające faktyczne problemy w komunikowaniu się. 

5. W uzasadnionych przypadkach w ramach barier w komunikowaniu się rozpatrywane będą 
wnioski osób niepełnosprawnych zaliczonych do innych stopni niepełnosprawności (lub              
z orzeczeniami równoważnymi) oraz/lub z innymi schorzeniami bądź dysfunkcjami. 

6. W 2020 r. w ramach likwidacji barier technicznych  rozpatrywane będą wnioski osób 
niepełnosprawnych: 

- dzieci, młodzież i dorosłe osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego stopnia 
 niepełnosprawności (lub z orzeczeniem równoważnym) lub z orzeczeniem                         
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o niepełnosprawności z następującymi schorzeniami: po operacji nowotworu piersi, 
choroby układu moczowego, układu trawiennego, narząd wzroku, ruchu lub 
schorzenia neurologiczne.  

7. W uzasadnionych przypadkach w ramach barier technicznych rozpatrywane będą wnioski 
osób niepełnosprawnych zaliczonych do innych stopni niepełnosprawności (lub                         
z orzeczeniami równoważnymi) oraz/lub z innymi schorzeniami bądź dysfunkcjami. 

8. Wniosek w imieniu osoby, o której mowa w ust. 1, może złożyć przedstawiciel ustawowy, 
prawny opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustawiony 
notarialnie. 

9. Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie określonym w § 12 ust. 3                     
w/w Rozporządzenia. 

 
§ 6 

Katalog zawierający wykaz urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych                                                 
czynności z zakresu likwidacji barier dla osób fizycznych 

 
1. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, wymienionego w orzeczeniu i stanowiącego 

podstawę zaliczenia do określonego stopnia niepełnosprawności oraz indywidualnych 
potrzeb, Wnioskodawcy z katalogu, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu, 
wybierają urządzenia, materiały budowlane oraz rodzaj robót lub innych czynności, na 
jakie chcą przeznaczyć środki własne i Funduszu oraz określają szacunkowy koszt 
zadania z zakresu likwidacji barier. 

2. Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie 
mogą być objęte dofinansowaniem na wniosek osoby fizycznej stanowi załącznik nr 2. 

3. Wykaz przedmiotów wraz z cenami stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
Regulaminu. 

4. W  szczególnych  i  uzasadnionych  przypadkach,  dofinansowaniem  mogą  być  objęte  
zakupy innych urządzeń, materiałów budowlanych, robót i czynności nie 
wymienionych w załączniku nr 2 i nr 3 do niniejszego Regulaminu do wysokości 
kwot zweryfikowanych przez PCPR.  

 
§ 7 

Wzór i zasady rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz likwidacji barier architekto nicznych,                     

w komunikowaniu się i technicznych na rzecz osoby fizycznej 
 
1. Przy rozpatrywaniu wniosku osoby fizycznej bierze się pod uwagę przede wszystkim: 

całkowity koszt zadania, stopień i rodzaj niepełnosprawności, warunki mieszkaniowe, 
sytuację zawodową, uczęszczanie do szkoły, w tym wyższej, prowadzenie gospodarstwa 
domowego samotnie lub z rodziną, średni dochód na członka rodziny, możliwość 
dofinansowania z innych źródeł (spółdzielnię, urząd gminy, administrację mieszkaniową 
lub inne podmioty) oraz wcześniejsze korzystanie przez Wnioskodawcę ze środków 
Funduszu.  

      Skalę punktową dla wniosków stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 
2.   Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym czasie. 
3.  Rozpatrywanie wniosków odbywa się poprzez: 

a) sprawdzenie poprawności rozwiązań technicznych i ich zgodności z zakresem 
określonym we wniosku; 
b) weryfikację przedstawionych kosztorysów – w  oparciu o dokonaną wizję lokalną; 
c) wydanie opinii na podstawie dokonanej oceny i weryfikacji wniosku.  

4.  Realizacja wniosków następuje – w miarę posiadanych przez Centrum środków,              
 wg kolejności ustalonej na liście punktowej. 
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5. Po rozpatrzeniu wniosku i zapoznaniu się z opinią Zespołu, o której mowa w § 7 ust. 3c 
niniejszego Regulaminu, Starosta lub z jego upoważnienia Dyrektor PCPR podejmuje 
decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania, o czym powiadamia 
Wnioskodawcę w ciągu 14 dni (z podaniem przyczyny ewentualnej odmowy). 

6. Podanie przez Wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, bez względu na to, czego 
dotyczą, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania. 

7. Wnioskodawcy, którym nie zostało przyznane dofinansowanie, z powodu 
niewystarczającej wysokości środków Funduszu przeznaczonych na realizację danego 
zadania w roku rozpatrywania wniosku, mogą wystąpić o dofinansowanie ponownie, 
składając nowy wniosek. 

8. Od pozytywnej informacji dot. przyznania dofinansowania oraz od odmowy przyznania 
dofinansowania ze środków PFRON, Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie  
w rozumieniu przepisów KPA. 

 
§ 8 

Zasady ustalania wysokości i rozliczania przyznanego dofinansowania 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz likwidacji barier architekto nicznych,                       

w komunikowaniu się i technicznych na rzecz osoby fizycznej 
1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed 

przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków 
PFRON. 

2. Zakres rzeczowy i finansowy budowy lub robót budowlanych określa projekt budowlany, 
wyciąg z projektu budowlanego, szkic mieszkania lub kosztorys. 

3. Szczegółowy koszt sprzętu rehabilitacyjnego ustala się na podstawie kosztorysu. 
4. Do  obowiązków  Wnioskodawcy  należy  uzyskanie  uzgodnień,  opinii  i  pozwoleń              

wymaganych przepisami szczególnymi oraz pozwolenia na budowę, a także zapewnienie 
nadzoru inwestorskiego – w koniecznych przypadkach. Koszty uzyskania pozwolenia, 
zapewnienia nadzoru inwestorskiego, uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii pokrywa 
Wnioskodawca. 

5. Przekroczenie  kosztów  ponad  wysokość  określoną  w  uznanym  kosztorysie,  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. Przekazanie środków Funduszu następuje po dostarczeniu przez Wnioskodawcę: 
a) protokołu końcowego odbioru robót, podpisanego przez wykonawcę i inspektora 
nadzoru, jeżeli jego ustanowienie wynikało z treści pozwolenia na budowę; 
b) faktur lub rachunków, wystawionych na Wnioskodawcę przez wykonawcę lub 
dostawców; 
c) dowodu uiszczenia udziału własnego; 
d) rozliczenia zużycia materiałów według pozycji kosztorysu w przypadku rozliczenia 
rachunkami zakupów materiałowych; 
oraz po sprawdzeniu przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów pod względem 
merytorycznym i formalnym, przelewem na wskazane konto. 

7. Przekazanie środków finansowych Funduszu następuje w terminie do 30 dni od dnia 
złożenia wymaganego kompletu dokumentów, bezpośrednio przelewem na wskazane 
konto. 
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§ 9 

Zasady sprawowania kontroli  nad wykorzystaniem środków Funduszu przekazanych 
na dofinansowanie zadań, o których mowa w niniejszym Regulaminie  

 
1. Na wniosek Starosty Namysłowskiego Centrum udziela informacji dotyczących sposobu          

i stopnia wykorzystania środków Funduszu. 
2. Centrum zapewnia bieżącą kontrolę nad prawidłowością wydatkowania środków.   
 

§ 10 

Traci moc „Regulamin określający ramowe zasady przyznawania dofinansowań ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.” wprowadzony 
Zarządzeniem Nr 12/03/2019 Starosty Namysłowskiego z dnia 28 marca 2019 r. 
 

§ 11 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia                
2 stycznia 2020 r. 
 
 
 
 
                       ……………………………   

                      podpis i pieczęć Starosty 


