Załącznik do uchwały Nr 62/175/2016
Zarządu Powiatu Bytowskiego
z dnia 8 marca 2016r.

Katalog zawierający wykaz urządzeń, materiałów budowlanych, robót i innych czynności z
zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz
rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego do prowadzenia rehabilitacji leczniczej objętych
dofinansowaniem
ze
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych.
Bariery architektoniczne – są 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 niepełnosprawnym.
Bariery w komunikowaniu się – są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie
niepełnosprawnej swobodę porozumiewania się i/lub przekazywania informacji.
Bariery techniczne – są to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania,
odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery
powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwi
wydajniejsze jej funkcjonowanie.
Sprzęt rehabilitacyjny - sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych z osobą
niepełnosprawną, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie tej osoby możliwie
najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.
Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwieniu osobie
niepełnosprawnej wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z
otoczeniem.

I. BARIERY ARCHITEKTONICZNE:
1. Dofinansowanie może objąć:
1) budowę pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom
niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu,
2) zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów
ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno – sanitarnych
3) roboty i zakup materiału służącego do:
 likwidacji progów,
 likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi,
4) zakup i montaż:
 windy przyściennej.
5) przystosowanie drzwi:
 zakup i montaż lub wymiana drzwi wejściowych o szerokości co najmniej 90 cm,
pozostałych – co najmniej 80cm,
 zakup i montaż drzwi przesuwanych,
 zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi w tym balkonowych, przyciskiem (dla
wnioskodawców o niesprawnych rękach),
 zakup i montaż zabezpieczenia drzwi (do wysokości 40cm od podłogi) przed
uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie ościeżnicy stalowej – wyłącznie dla
wnioskodawców poruszających się na wózku inwalidzkim,
 zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiających ich samodzielną
obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, zamieszkałą samotnie lub z
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inną osobą o takiej samej lub innej dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie
z dotychczasowych rozwiązań technicznych – gdy montaż okuć ze względu na stan
techniczny okien i drzwi balkonowych jest możliwy – w kuchni i jednym pokoju,
wybranym przez wnioskodawcę,
 zakup i wymianę okien i drzwi balkonowych w przypadkach, o których mowa wyżej, gdy
montaż okuć nie jest możliwy,
 zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania drzwi garażu – dla
wnioskodawców posiadających i prowadzących samodzielnie samochód oraz
prowadzących działalność gospodarczą lub zatrudnionych na podstawie umowy o prace na
czas nieokreślony,
6) przystosowanie podłoża pod wykładzinę podłogową oraz ułożenie wykładziny podłogowej,
jeżeli obecna użytkowana stwarza trudności w poruszaniu się,
7) budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych od sieci zewnętrznych oraz instalacji
wodociągowej i kanalizacyjnej,
8) przystosowanie istniejącej łazienki do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej w
zakresie niezbędnym do umożliwienia korzystania z pomieszczenia, w tym między innymi
zakup i montaż:
 umywalki dla osób niepełnosprawnych są one bardziej płaskie od tradycyjnych, od frontu
profilowane w taki sposób, by korzystający z nich mógł podjechać blisko i oprzeć łokcie na
bokach umywalki,
 baterii nie zaleca się stosowania kurków lecz baterie z mieszaczem, przyciskiem lub
czujnikiem, dla osób z niedowładem dłoni instaluje się tzw. armaturę kliniczną z
przedłużonym mieszaczem (można go poruszać łokciem),
 wanny (antypoślizgowej, niskodennej),
 natrysku w małych łazienkach korzystniejszym rozwiązaniem od wanny jest zastosowanie
natrysku w poziomie posadzki, do którego można wjechać wózkiem (powierzchnia posadzki
łazienki z natryskiem powinna być antypoślizgowa) lub płaski brodzik, obszar brodzika
można osłonić miękką zasłoną prysznicową lub przesuwanymi na boki ściankami z
poliwęglanu,
 deski miski ustępowej przystosowanej do osoby niepełnosprawnej,
 krzesełka ( do wanny lub prysznica) przystosowane do osoby niepełnosprawnej,
podnośnika wannowego lub innego urządzenia ułatwiającego osobie niepełnosprawnej
korzystanie z prysznica.
9) przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną,
poruszającą się na wózku, zamieszkałej samotnie, w tym:
 obniżenie i obudowanie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów, umożliwiające
dojazd wózkiem inwalidzkim,
 zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach,
 zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod katem większym niż
90 stopni (do 170),
 zakup i montaż zatrzasków magnetycznych,
10) wyrównanie nawierzchni chodnika w pobliżu (do 5m) wjazdu na pochylnię oraz dojścia do
budynku.
2. Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach likwidacji bariery architektonicznej, nie
obejmuje:
1) prac i sprzętu wymienionego w pkt. I. 1. w budynku nowo wybudowanym lub będącym w
trakcie prac wykończeniowych, gdzie projekt budowlany powinien uwzględniać potrzeby
osób niepełnosprawnych,
2) budowy łazienki,
3) adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na łazienkę lub pokój dla osoby niepełnosprawnej.
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II. BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNE:
1. Dofinansowanie dla osób z dysfunkcją narządu ruchu objąć może:
1) zakup aparatów telefonicznych (stacjonarnych, bezprzewodowych, komórkowych) dla osób
niepełnosprawnych mieszkających samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną,
2) zakup i montaż faksu i telefaksu (dla osób niepełnosprawnych czynnych zawodowo),
3) zakup i montaż:
 podnośnika transportowego lub wannowego,
 platformy samochodowej,
 transportera schodowego,
 schodołazu,
 krzesełka toaletowego,
 łóżka ortopedycznego,
 rower trójkołowy,
 koncentrator tlenu,
 innych urządzeń do transportu pionowego nie będących trwałym elementem architektury.
4) budowę instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na
paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczna w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby
niepełnosprawnej zamieszkałej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną,
2. Dofinansowanie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku objąć może:
1) zakup i montaż instalacji dźwiękowej – sygnalizacyjnej i alarmowej,
2) oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub fakturą,
3) zakup kuchni mikrofalowej oraz zakup i montaż kuchni elektrycznej w przypadku wyposażenia
lokalu w kuchnię węglową lub gazową w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby
niepełnosprawnej zamieszkałej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną,
4) zakup aparatów telefonicznych ( komórkowych, bezprzewodowych, stacjonarnych z cewką
indukcyjną w słuchawce lub z sygnalizacją świetlną) dla osób niepełnosprawnych
mieszkających samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną,
5) zakup specjalistycznych programów komputerowych dla osób z dysfunkcją narządu wzroku,
6) wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu oświetlenia dla
wnioskodawców o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności
7) zakup urządzeń i sprzętów takich jak w szczególności:
 aparat lub urządzenie do wykrywania przeszkód (m. in. laski),
 materiały optyczne i elektrooptyczne (lupy, lunety, monookulary, lupy monitorowe, okulary
lornetkowe, szkła okularowe powyżej 5 dioptrii),
 tabliczka Hebold'a, przyrząd do podpisywania się,
 kolorowy filtr kontrastowy,
 mówiące: tester kolorów, glukometr, ciśnieniomierz, waga,
 urządzenie sygnalizacyjno-informacyjne (wskaźnik poziomu cieczy),
 brajlowski zegarek na rękę,
 notatnik (brajlowski lub z zastosowaniem syntezatora mowy),
 oprogramowanie brajlowskie do kuchenki elektrycznej, pralki automatycznej lub telefonu
komórkowego dla osób niewidomych, samotnie zamieszkujących,
 zakup i montaż niezbędnego oprogramowania udźwiękawiającego.
3. Dofinansowanie dla osób z dysfunkcją narządu mowy objąć może:
 zakup i montaż faksu lub telefaksu,
 zakup specjalistycznych programów komputerowych.
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4. Dofinansowanie dla osób z dysfunkcją narządu słuchu objąć może:
1) zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej:
 wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną,
 wyposażenie telefonu w sygnalizację świetlną,
 sygnalizatory optyczne do telefonów, tekstofonów, telefaksów i wideofonów,
2) zakup budzików świetlnych i wibracyjnych,
3) zakup i instalację aparatów (faksu, telefaksu, testofonu, wideofonu) dla osób
niepełnosprawnych czynnych zawodowo,
4) zakup telefonów z cewką indukcyjną w słuchawce albo wzmacniaczem lub zakup
wzmacniacza do telefonu,
5) zakup przenośnych indywidualnych wzmacniaczy dźwięku, słuchawek, minipętli
induktofonicznych,
6) zakup indywidualnych urządzeń akustycznych przybliżających dźwięki (działających na FM
lub podczerwień),
7) zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora (przewodowych i
bezprzewodowych),
8) zakup specjalistycznych programów komputerowych dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.

III. SPRZĘT REHABILITACYJNY:
1. Dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, jeśli prowadzą działalność związaną z
rehabilitacją osób niepełnosprawnych.
1) W ramach zakupu urządzeń do prowadzenia rehabilitacji leczniczej, może być dofinansowany,
ze środków Funduszu wyłącznie sprzęt wykorzystywany bezpośrednio w procesie zabiegów
rehabilitacyjnych:
a) podnośniki przyłóżkowe,
b) UGUL wraz z oprzyrządowaniem (bloczki, linki, obciążniki, itp.),
c) przyrząd Terapii Master,
d) rowery rehabilitacyjne,
e) rotory do ćwiczeń czynnych i biernych,
f) drabinki,
g) przyrządy do ćwiczeń manualnych (piłki, wałki, taśmy, itp.),
h) przyrządy do masażu manualne i elektryczne oraz do hydromasażu,
i) lampy rozgrzewające typu Solux,
j) materace do ćwiczeń,
k) przyrządy do ćwiczeń typu Atlas,
l) przyrządy do tlenoterapii, oraz urządzenie do fizykoterapii ( np. magnoterapii, laseroterapii,
krioterapii, diadynamiki, itp.),
m) koce, poduszki rozgrzewające,
n) korektory postawy,
o) opaski i ortezy rehabilitacyjne.
p) poduszki leczniczo – rehabilitacyjne,
q) Viofor do rehabilitacji pourazowej oraz narządu ruchu,
r) inne przedmioty niewymienione, a niezbędne do rehabilitacji.
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2) Wykaz urządzeń oraz pomocy, które nie mogą być objęte dofinansowaniem:
a) aparatura diagnostyczna – za wyjątkiem aparatów diagnostycznych sprzężonych ze
sprzętem rehabilitacyjnym np. zestaw do prób wysiłkowych,
b) aparatura do sterylizacji,
c) wanny higieniczne,
d) wózki transportowe,
e) wózki wannowe,
f) podnośniki służące czynnościom higienicznym,
g) inne przedmioty służące utrzymaniu higieny,
h) statyw do kroplówek,
i) materace przeciwodleżynowe,
j) materace i poduszki do łóżek,
k) łóżka – za wyjątkiem łóżek na oddziałach rehabilitacyjnych, których konstrukcja i
wyposażenie umożliwia ich czynne wykorzystanie w rehabilitacji (np. łóżka pionizacyjne,
ortopedyczne, wielofunkcyjne i wielopozycyjne),
l) wszelkie przedmioty i urządzenia stanowiące wyposażenie (np. stoliki przyłóżkowe,
krzesła, fotele itp.),
m) urządzenia z zakresu kosmetyki i odnowy biologicznej np. solaria, sauny, aparaty do
kosmetyki, fotele do masażu,
n) sprzęt sportowy dla osób niepełnosprawnych,
o) profesjonalny sprzęt kulturystyczny.
2. Dla osoby niepełnosprawnej stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
1) W ramach zakupu urządzeń do prowadzenia rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych
może być dofinansowany:
a) podnośniki przyłóżkowe,
b) przyrząd Terapii Master,
c) rowery rehabilitacyjne,
d) sprzęt do ćwiczeń czynnych i biernych (rotor, wioślarz, orbitek itp.),
e) drabinki,
f) przyrządy do ćwiczeń manualnych (piłki, wałki, taśmy, itp.),
g) przyrządy do masażu manualne i elektryczne,
h) lampy rozgrzewające typu Solux,
i) materace do ćwiczeń,
j) przyrządy do ćwiczeń typu Atlas,
k) koce, poduszki rozgrzewające,
l) korektory postawy,
m) opaski i ortezy rehabilitacyjne,
n) poduszki leczniczo – rehabilitacyjne,
o) podkłady rehabilitacyjne - pościel antyalergiczna, przeciwuczuleniowa,
p) wanna z hydromasażem,
q) kabina prysznicowa z hydromasażem,
r) inne przedmioty nie wymienione, a niezbędne do rehabilitacji.
2) Wykaz urządzeń oraz pomocy, które nie mogą być objęte dofinansowaniem:
 wanny higieniczne,
 wózki transportowe,
 wózki wannowe,
 podnośniki służące czynnościom higienicznym,
5







inne przedmioty służące utrzymaniu higieny,\
statyw do kroplówek,
materace przeciwodleżynowe,
materace i poduszki do łóżek,
wszelkie przedmioty i urządzenia stanowiące wyposażenie (np.stoliki przyłóżkowe, krzesła,
fotele itp.),
 sprzęt sportowy dla osób niepełnosprawnych,
 profesjonalny sprzęt kulturystyczny.
IV. Dofinansowanie innych przedmiotów i urządzeń nie wymienionych, a niezbędnych do
sprawnego funkcjonowania, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie
niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z
otoczeniem dodatkowym wyjaśnieniem wnioskodawcy uzasadniającym dofinansowanie.
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