
                                                                                                    Załącznik do uchwały Nr 62/176/2016 

                                                                                                    Zarządu Powiatu Bytowskiego 

                                                                                                    z dnia 8 marca 2016r.  

 

Regulamin przyznawania dofinansowania do likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, turnusów 

rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i 

środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

§ 1.  Ustala się, limity wysokości dofinansowania zadań: 

1) likwidacja barier architektonicznych – dofinansowanie wniosku do 70% 

zweryfikowanych wartości kosztorysowej, średnich cen katalogowych, lecz nie więcej 

niż 4.000 zł, 

2) likwidacja barier w komunikowaniu się - dofinansowanie wniosku do 40% ceny 

sprzętu/urządzenia, lecz nie więcej niż 1.500 zł, 

3) likwidacja barier technicznych - dofinansowanie wniosku do 70% ceny 

sprzętu/urządzenia, lecz nie więcej niż 4.000 zł, 

4) zakup sprzętu rehabilitacyjnego - dofinansowanie wniosku do 30% ceny 

sprzętu/urządzenia,  

5) zakup środków ortopedycznych i pomocniczych – dofinansowanie wniosku w kwocie 

nie wyższej niż kwota dofinansowania z NFZ 

6) sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych - dofinansowanie 

wniosku do 30% kosztów zadania, lecz nie więcej niż 3.000 zł,. 

§ 2. W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Bytowie jest uprawniony do podwyższenia wysokości dofinansowania wniosku do wysokości 

przewidzianej  w § 13 rozporządzenia 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. 

§ 3. W celu uzyskania dofinansowania do barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 

technicznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego wprowadza się wzór zaświadczenia lekarza 

specjalisty lub specjalisty zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego załącznika.  

§ 4. W razie powzięcia wątpliwości co do zasadności przyznania dofinansowania zostanie 

powołany ekspert, który powinien potwierdzić stan faktyczny związany z dysfunkcją i 

potrzebom dostosowania pomieszczeń do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub wyposażenia 

we wnioskowany sprzęt lub urządzenie. 

§ 5. Przed przyznaniem dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, zostanie 

dokonana wizja lokalna w miejscu planowanej realizacji zadania celem stwierdzenia 

faktycznych potrzeb osoby niepełnosprawnej w zakresie zrealizowania przedsięwzięcia 

objętego dofinansowaniem. Wizja zostanie udokumentowana materiałem zdjęciowym.  



§ 6. W przypadku dofinansowania do barier w komunikowaniu się dla dzieci i młodzieży 

wymagane jest jedynie: 

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub, 

2) orzeczenie do nauczania indywidualnego lub, 

3) opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub, 

4) orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, 

wystawione przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, z których wynika wskazanie do 

korzystania ze sprzętu komputerowego w procesie rehabilitacji lub poparte zaświadczeniem. 

§ 7. Przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie 

niepełnosprawnej raz na dwa lata w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów.  

§ 8.  W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego bierze udział 

pracownik socjalny oceniający sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w 

zakresie rozwijania umiejętności społecznych na podstawie przeprowadzonej ankiety. 

§ 9. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o specjaliście lub o lekarzu specjaliście, należy 

przez to rozumieć lekarza specjalistę zajmującego się leczeniem konkretnej dysfunkcji, w 

związku z którą osoba niepełnosprawna ubiega się o dofinansowanie, w szczególności: 

1) specjalista z zakresu rehabilitacji medycznej, ortopeda, traumatolog – dysfunkcja ruchu, 

2) okulista – dysfunkcja narządu wzroku, 

3) logopeda – dysfunkcja narządu mowy, 

4) inni specjaliści np. onkolog, neurolog, psychiatra, psycholog i inni, zależnie od schorzeń 

osoby niepełnosprawnej powodujących dysfunkcje. 

 

§ 10. Wsparciem ze środków PFRON w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się, w 

zakresie przedmiotów objętych dofinansowaniem w pilotażowym programie „Aktywny 

samorząd” mogą być osoby nie spełniające warunków uczestnictwa w tym programie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



                                                                                                            Załącznik Nr 1 do regulaminu 

 

 

.......................................................                                              .................................................. 
   Stempel zakładu opieki zdrowotnej                                                                           miejscowość i data 

 

ZAŚWIADCZENIE lekarza specjalisty lub specjalisty 

wydane dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

(prosimy wypełnić czytelnie w języku polskim) 

 

Imię i nazwisko pacjenta .................................................................................………....…......... 

Data urodzenia .........................................……PESEL …………………………………............ 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………….......... 

 

Informacja o stanie zdrowia 

 

Schorzenie podstawowe:……………………………………………………………................... 

……………………………………………...……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………....... 

1. Rodzaj niepełnosprawności 

 Właściwe 

zaznaczyć 

Niepełnosprawność pacjenta dotyczy Podpis lekarza 

 Dysfunkcja narządu ruchu z koniecznością 

poruszania się na wózku 

 

 Dysfunkcja narządu ruchu bez konieczności 

poruszania się na wózku 

 

 Wrodzony brak lub amputacja kończyn 

           dolnych                   górnych 

 

 inna dysfunkcja narządu ruchu, jaka? 

……………………………………………. 

 

 Dysfunkcja narządu wzorku   

 

 Dysfunkcja narządu słuchu i mowy  

 

 Deficyty rozwojowe (upośledzenie 

umysłowe) 

 



 Choroba neurologiczna  

 

 Choroba nowotworowa  

 

 Inna, ………………………………………. 

…………………………………………….. 

 

 

 

2. Używane przedmioty ortopedyczne  

 wózek inwalidzki         kule         balkonik        proteza        orteza        inne ……...……… 

 

3. Istniejące potrzeby w zakresie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych związane z ww. dysfunkcjami lub potrzeba zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..................

. 

 

 

 

.................................................................... 
pieczątka i podpis lekarza wystawiającego 

zaświadczenie 

 

 


