
Zarządzenie nr 5/2023 
                   Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

 w Złotowie z dnia 01 marca 2023 roku 
w sprawie: zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku  
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w 2023 roku. 

 
Na podstawie § 35a ust. 1 pkt 7 lit. d i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573,) oraz § 13 ust. 4 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia 
rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926) zarządzam co następuje: 
 

§1 
Wnioski będą rozpatrywane po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych o wysokości środków na dany rok oraz po podziale tych środków na zadania przez Radę 
Powiatu w Złotowie. 
 

§2 

1. Przyznanie dofinansowania uzależnione będzie od oceny wniosku dokonanej zgodnie z kartą oceny 
wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 
których wzór stanowią załączniki 1, 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia. 
 

2. Ocena wniosku oparta jest na systemie punktowym. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 
wynosi: 

 

a. dla likwidacji barier architektonicznych (BA) - 125 pkt.; 
b. dla likwidacji barier w komunikowaniu się (BK)        - 140 pkt.; 
c. dla likwidacji barier technicznych (BT)               - 110 pkt. 

 

3. Ocena wniosku z zakresu likwidacji barier architektonicznych zostanie dokonana po przeprowadzeniu 
wizji lokalnej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością i przy jej udziale, a dofinansowanie 
jednemu wnioskodawcy udzielane będzie wyłączenie do likwidacji jednej bariery. 
 

4. Rozpatrywanie wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania następować będzie w pierwszej 
kolejności dla wniosków, które uzyskały największą liczbę punktów, bez względu na kolejność złożenia. 
 

5. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, kryterium ostatecznym przyznania dofinansowania 
będzie wysokość średniego miesięcznego dochodu. 
 

6. Przy rozpatrywaniu każdego wniosku, z zastrzeżeniem § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wprowadza się 
maksymalne dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych ,które wynosi do 95% kosztów 
przedsięwzięcia, nie więcej niż dla likwidacji barier architektonicznych (BA): 

 
a) 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy  00/100) w przypadku dofinansowania:  

- dostawy, zakupu oraz montażu platformy schodowej, krzesełka schodowego, windy 
zewnętrznej lub wewnętrznej, innych urządzeń transportu pionowego, wykonania podjazdu z 
kostki brukowej lub konstrukcji stalowej, zakup schodołazu; 

b) 8.000 zł (słownie złotych: sześć tysięcy  00/100) w przypadku dofinansowania: 



- przystosowania istniejącego pomieszczenia higieniczno – sanitarnego do potrzeb 
Wnioskodawcy, w tym: zakup i montaż wanny niskodennej, antypoślizgowej z baterią, zakup i 
montaż płaskiego brodzika prysznicowego o wymiarach 90x90 cm z natryskiem lub wykonanie 
odpływu liniowego wraz z zakupem i montażem krzesła prysznicowego, podnośnika 
wannowego lub innego sprzętu, urządzenia ułatwiającego osobie niepełnosprawnej 
korzystanie z kabiny prysznicowej bądź wanny, zakup i montaż zestawu muszli ustępowej, 
przystosowanego dla osoby niepełnosprawnej (obniżenie/podwyższenie), zakup płytek 
ściennych w kabinie i antypoślizgowych na podłogę w obrębie likwidowanej bariery; 

c) 3.000 zł (słownie złotych: trzy tysiące  00/100) w przypadku dofinansowania: 

- oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub fakturą 
wyłącznie dla osób niedowidzących lub niewidomych; 

- robót polegających na eliminacji progów – likwidacja zróżnicowania poziomu podłogi w 
mieszkaniu; 

- zakupu i montażu drzwi wejściowych do mieszkania o szerokości w świetle ościeżnicy co 
najmniej 90 cm, wyłącznie dla Wnioskodawców, poruszających się na wózku inwalidzkim; 

- zakupu i montażu drzwi wewnętrznych (lokalowych) o szerokości w świetle ościeżnicy co 
najmniej 80 cm, dla Wnioskodawców poruszających się na wózku inwalidzkim lub za pomocą 
balkoniku; 

d) 4.000 zł (słownie złotych: cztery tysiące  00/100) w przypadku dofinansowania: 

- zakup i montaż niskich blatów, umożliwiających swobodny dostęp osobie poruszającej się na 
wózki inwalidzkim; 

- zainstalowanie gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby 
niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim; 

- obniżenie i zabudowanie zlewozmywaka, wyłącznie dla osoby niepełnosprawnej 
poruszającej się na wózku inwalidzkim; 
 

7. Przy rozpatrywaniu każdego wniosku, z zastrzeżeniem § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które 
mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
wprowadza się maksymalne dofinansowanie na likwidację barier technicznych ,które wynosi do 95% 
kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż: 

- 4.000 zł zakup i montaż podnośnika łazienkowego; 
- 8.000 zł zakup i montaż podnośnika transportowego ;   
- 4.000 zł zakup i montaż bram wjazdowych i garażowych Wnioskodawców poruszających się na     

wózku inwalidzkim; 
- 2.000 zł zakup i montaż poręczy na zewnątrz budynku; 

 

8. Przy rozpatrywaniu każdego wniosku, z zastrzeżeniem § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wprowadza się 
maksymalne dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się ,które wynosi do 95% kosztów 
przedsięwzięcia, nie więcej: 

- 2.500 zł zakupu komputera, laptopa lub notebooka, 
tabletu;     
-  500 zł zakupu telefonu komórkowego; 
-  8.000 zł zakupu cyber oko; 
- 500 zł zakupu czytaka; 
- 500 zł dyktafonu; 
- 500 zł domofonu z sygnalizacją dźwiękową i świetlną; 
- 300 zł niani elektronicznej; 
 



9. Dofinansowaniem w ramach likwidacji barier technicznych ze środków PFRON nie mogą zostać objęte 
sprzęty medyczne, gospodarstwa domowego (AGD, RTV) oraz sprzęty wyposażenia mieszkań np. meble. 
 

10. Dofinansowaniem ze środków PFRON nie może zostać objęta wymiana pieca węglowego, gazowego lub 
elektrycznego na inne źródło ciepła. 
 

11. Sprzęt objęty dofinansowaniem winien cechować się indywidualnym przeznaczeniem oraz być 
urządzeniem specjalistycznym tj. wspomagającym samodzielne funkcjonowanie osoby 

        z niepełnosprawnościami. 
 

§3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Załączniki: 

1. Karta oceny wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych wraz z kryteriami. 
2. Karta oceny wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się  wraz z kryteriami. 
3. Karta oceny wniosku o dofinansowanie likwidacji barier technicznych wraz z kryteriami. 

 


