Załącznik nr 1do Uchwały nr 61/2019
Zarządu Powiatu Strzeleckiego
z dnia 19 marca 2019 r.

Zasady przyznawania dofinansowania ze środków PFRON na zadania
z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zasad dofinansowania ze środków
Powiatu Strzeleckiego na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej
pn. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze.
CZĘŚĆ I
Zasady przyznawania dofinansowania ze środków PFRON na zadania
z zakresu rehabilitacji społecznej.
Rozdział I
TURNUSY REHABILITACYJNE
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
§1
1. Zasady dofinansowania:
1) W pierwszej kolejności dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych otrzymują osoby niepełnosprawne,
które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat
albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień
niepełnosprawności.
2) W drugiej kolejności w miarę posiadanych środków finansowych dofinansowanie
do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych otrzymują osoby, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu
do lekkiego stopnia niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.
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2. Wysokość dofinansowania:
1) Kwoty dofinansowania będą obliczane na podstawie obowiązującego
przeciętnego wynagrodzenia w kolejnych kwartałach ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i uzależnione
od stopnia niepełnosprawności.
a) 30%

przeciętnego

–

wynagrodzenia

dla

osoby

niepełnosprawnej

ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne
w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawne w wieku 16-24 lat
uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności,
b) 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności,
c) 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z lekkim stopniem
niepełnosprawności,
d) 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
e) 20%

przeciętnego

wynagrodzenia

–

dla

osoby

niepełnosprawnej

zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego
stopnia niepełnosprawności.
2) Ze względu na znaczny niedobór środków Funduszu w stosunku do istniejących
potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w turnusach oraz pobytu ich opiekunów obniża się wysokość dofinansowania
o 20 % kwot o których mowa w § 6 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów
rehabilitacyjnych.

3. Wymagane dokumenty:
Osoba

niepełnosprawna

ubiegająca

się

o

dofinansowanie

składa

osobiście

lub za pośrednictwem opiekuna:
1) wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
(wraz ze skierowaniem na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajdują),
2) kopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
3) następnie

wybiera

organizatora

i

ośrodek,

który

jest

uprawniony

do organizowania turnusu zgodnie z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku
lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.
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4. Dodatkowe informacje:
1) Czas trwania turnusu musi wynosić co najmniej 14 dni.
2) Dofinansowanie

uczestnictwa

osoby

niepełnosprawnej

w

turnusie

rehabilitacyjnym ma być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało
przyznane.
3) W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn
innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
4) Wnioski będą rozpatrywane do wysokości planu finansowego przewidzianego
na realizację zadania.
5) Nie można starać się o dofinasowanie do turnusów, które odbyły się przed
złożeniem wniosku i przyznaniem dofinansowania.
Rozdział II
SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.
§2
1. Wysokość dofinansowania wynosi do 40 % kosztów przedsięwzięcia.
2. Zasady dofinansowania:
O dofinansowanie ze środków Funduszu dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać
się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej
2 lat przed dniem złożenia wniosku,
2) udokumentują odpowiednie do potrzeb osób niepełnosprawnych warunki
techniczne i lokalowe do realizacji zadania,
3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł
do sfinansowania przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem
ze środków Funduszu.

3. Wymagane dokumenty:
1) Dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych

lub

działalności

związanej

niepełnosprawnych (np. statut, regulamin organizacyjny).
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z

rehabilitacją

osób

2) Udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł
na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem
ze środków PFRON (minimum 40% kosztów realizacji zadania).
3) Informacje o innych źródłach finansowania zadania (w przypadku istnienia takich
źródeł).
4) Kosztorys i program dofinansowania zadania.
5) Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania z podziałem
na płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania.
6) W przypadku, gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba
prawna

i

jednostka

organizacyjna

nieposiadająca

osobowości

prawnej

są podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia
2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz pracodawcą
prowadzącym zakład pracy chronionej do wniosku dołącza się:
a) zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym
bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe oraz
oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
a) informację o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu
do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany
projekt inwestycyjny, z którymi jest związana pomoc de minimis;
7) Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej dodatkowo do wniosku dołącza:
a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statutu zakładu pracy
chronionej,
b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed
datą złożenia wniosku.
4. Dodatkowe informacje:
1) Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego
realizację zadania, a rozpatrzenie wniosków odbywa się w roku następnym
po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych dotyczącej wysokości środków przeznaczonych na zadania
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i podziale środków
finansowych PFRON na poszczególne zadania stosowną Uchwałą Rady Powiatu
Strzeleckiego.
2) Organizacja może otrzymać dofinansowanie do jednego ze złożonych wniosków.
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3) Wnioski będą rozpatrywane do wysokości planu finansowego przewidzianego
na realizację zadania.

Rozdział III
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
§3
SPRZĘT REHABILITACYJNY
1. Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób
indywidualnych wynosi do 65% kosztów danego sprzętu, nie więcej niż 3.500,00 zł.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach może wynosić do 80% kosztów tego
sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego
wynagrodzenia, które oznacza 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”.
2. Warunki otrzymania dofinansowania:
1) Sprzęt zakupiony przed złożeniem wniosku i podpisaniem umowy nie podlega
dofinansowaniu.
2) Umowa

dofinansowania

jest

podpisywana

z

upoważnienia

Starosty

Strzeleckiego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich.
3) Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot
ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot
ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej
z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
3. Wymagane dokumenty:
1) wniosek wraz z zaświadczeniem lekarza specjalisty zalecającym rehabilitację
przy użyciu danego sprzętu w warunkach domowych,
2) ważne orzeczenie o niepełnosprawności / równoważne lub orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności,
3) kosztorys sprzętu rehabilitacyjnego.
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4. Dodatkowe informacje:
Wnioski będą rozpatrywane do wysokości planu finansowego przewidzianego
na realizację zadania.

§4
PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE
1. Zasady dofinansowania:
1) Osoba niepełnosprawna może otrzymać wsparcie finansowe ze środków
Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup przedmiotów ortopedycznych
lub środków pomocniczych (np. pieluchomajtek, kuli, balkoników, materacy
przeciwodleżynowych, protez, aparatów słuchowych, szkieł okularowych,
wózków inwalidzkich, cewników, butów ortopedycznych, itp. – katalog
przedmiotów jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 maja 2017 r. w sprawie wykazów wyrobów medycznych wydawanych na
zlecenie. Jeżeli lekarz specjalista uzna, że pacjent musi korzystać z określonego
przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego będącego na wykazie
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i wystawi na specjalnym
formularzu na nazwisko pacjenta „ZLECENIE NA ZAOPATRZENIE
W WYROBY MEDYCZNE”.
2) Ustala się, że będą rozpatrywane wnioski zawierające faktury tylko z bieżącego
roku. Wnioski zawierające faktury z lat poprzednich nie podlegają refundacji.
Wnioski będą rozpatrywane do wysokości planu finansowego przewidzianego
na realizację zadania. Wnioski niezrealizowane w danym roku nie przechodzą
do realizacji na następny rok i nie będzie możliwości ich zrefundowania.
2. Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze wynosi:
1) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym
na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
2) do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego
w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
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3. Warunki uzyskania dofinansowania:
1) O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli
przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach
rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie
domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie
domowym,
- 60% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
2) Wnioski rozpatrywane są w kolejności w jakiej wpływają do PCPR,
za wyjątkiem wniosków mieszkańców domów pomocy społecznej, których
realizacja nastąpi w dalszej kolejności z uwagi na fakt przebywania
Wnioskodawców

pod

opieką

instytucji,

która

zobowiązana

jest

do zaspakajania ich potrzeb bytowych i społecznych w całości, zgodnie
z atr.58 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Bez wątpienia
mieszkańcom
ortopedycznych

DPS
i

przysługuje
środków

prawo

dostępu

pomocniczych

(np.

do

przedmiotów

pieluchomajtek).

Jednocześnie z uwagi na objęcie ich powszechnym ubezpieczeniem
zdrowotnym – przysługuje im możliwość korzystania ze świadczeń
finansowanych i dofinansowywanych z NFZ. Tym samym – mieszkańcy
DPS-ów nie zostali wykluczeni przez ustawodawcę z osób uprawnionych
do korzystania z dofinansowań określonych świadczeń, usług, przedmiotów
ze środków PFRON. Z uwagi na powinność określoną przepisem art. 58
ustawy o pomocy społecznej mieszkańcy DPS są jednak w lepszej sytuacji
co do możliwości zaspokojenia bieżących potrzeb bytowych, bowiem jest
to podstawowym obowiązkiem instytucji pomocy społecznej.
3) Niezależnie od tego, czy Wnioskodawca przedłoży oryginał faktury
potwierdzającej zakup danego przedmiotu ortopedycznego lub środka
pomocniczego bądź jego ofertę cenową wystawioną przez sprzedawcę
(kosztorys lub tzw. fakturę pro formę), jego wniosek będzie rozpatrzony
tylko i wyłącznie na podstawie kolejności w jakiej wpłynął do PCPR
w Strzelcach Opolskich.
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4. Wymagane dokumenty:
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub
za pośrednictwem opiekuna:
1) wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze,
2) ważne orzeczenie o niepełnosprawności /równoważne lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności,
3) fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą przez
Narodowy Fundusz Zdrowia oraz z kwotą udziału własnego pacjenta,
4) kopię zrealizowanego zlecenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
5) lub kopię zlecenia wraz z ofertą cenową bądź fakturą pro forma zawierającą
cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą, którą zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia
i kwotą udziału własnego pacjenta oraz termin realizacji zlecenia od momentu
przyjęcia go do realizacji.
5. Dodatkowe informacje:
1) Zakupione przedmioty bez zlecenia od lekarza nie podlegają dofinansowaniu.
2) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinasowania.
3) Wnioski będą rozpatrywane do wysokości planu finansowego przewidzianego
na realizację zadania.
4) W przypadku śmierci wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
Rozdział IV
Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
§5
1. Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza
przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę
świadczenia usługi. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie podawane jest, co kwartał
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W związku
z ograniczonymi środkami PFRON ustala się maksymalną kwotę dofinansowania usług
tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w wysokości 60,00 zł za godzinę
świadczenia.
8

2. Wymagane dokumenty:
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub
za pośrednictwem opiekuna:
1) wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza –
przewodnika,
2) ważne orzeczenie o niepełnosprawności /równoważne lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności,
3) zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że wnioskodawca wymaga pomocy
tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
4) kosztorys przedmiotu dofinansowania.

3. Warunki otrzymania dofinansowania:
1) Dofinansowanie nie może obejmować usług tłumacza języka migowego
lub tłumacza przewodnika przed przyznaniem środków finansowych
i zawarciem umowy.
2) Umowa

dofinansowania

jest

podpisywana

z

upoważnienia

Starosty

Strzeleckiego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich.
3) Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający
się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był,
w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej
z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
4) Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej
o dofinansowanie wyżej wymienionego zadania i jest uzasadnione potrzebami
wynikającymi z niepełnosprawności.
5) Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza –
przewodnika rozpatrywany jest niezwłocznie, od dnia złożenia kompletnego
wniosku, nie dłużej niż w terminie 7 dni.
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Rozdział V
Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
§6
1. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych
wynosi do 65% kosztów danego przedsięwzięcia, nie więcej niż 4.000,00 zł,
za wyjątkiem dofinansowania do sprzętu i oprogramowania komputerowego, które
będzie przyznawane w razie niewykorzystania czy otrzymania dodatkowych środków
i będzie wynosić maksymalnie do 1.000,00 zł. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach dofinansowanie może wynosić do 95% kosztów przedsięwzięcia,
nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,
które oznacza 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”.
2. Wymagane dokumenty:
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub
za pośrednictwem opiekuna:
1) wniosek

o

dofinansowanie

likwidacji

barier

w

komunikowaniu

się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osoby
niepełnosprawnej,
2) ważne orzeczenie o niepełnosprawności /równoważne lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności,
3) zaświadczenie lekarza uzasadniające złożenie wniosku w ramach likwidacji
barier w komunikowaniu się i technicznym,
4) kosztorys przedmiotu dofinansowania,
5) informacje o innych źródłach finansowania (w przypadku istnienia takich źródeł
np. fundacji).
3. Warunki otrzymania dofinansowania:
1) O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest
to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
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2) Dofinansowanie nie może obejmować kosztów zakupu sprzętu poniesionych
przed

przyznaniem

środków

finansowych

i

zawarciem

umowy

upoważnienia

Starosty

o dofinansowanie ze środków Funduszu.
3) Umowa

dofinansowania

jest

podpisywana

z

Strzeleckiego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich.
4) Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot
ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten
był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej
z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Rozdział VI
Likwidacja barier architektonicznych
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
§7
1. O dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych
mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:
1) mające trudności w poruszaniu się ze względu na schorzenia narządu ruchu,
narządu wzroku bądź chorobę neurologiczną,
2) będące

właścicielami

nieruchomości

lub

użytkownikami

wieczystymi

nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku
mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
3) u których likwidacja barier architektonicznych umożliwi lub w znacznym
stopniu

ułatwi

wykonywanie

podstawowych,

codziennych

czynności

lub kontaktów z otoczeniem.
2. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia nie więcej
niż 4.000,00 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może wynosić do 95%
kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego
przeciętnego wynagrodzenia, które oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego
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miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie
komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) ważne orzeczenie o niepełnosprawności /równoważne lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności,
2) kopię orzeczenia osób niepełnosprawnych pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym z Wnioskodawcą,
3) aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację dotyczącą trudności
w poruszaniu (jeżeli w/w informacja nie jest zawarta w orzeczeniu),
4) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma
nastąpić likwidacja barier architektonicznych np.: akt notarialny, umowa najmu,
wypis z księgi wieczystej itp.,
5) pisemną

zgodę

właściciela/właścicieli

budynku

na

wykonanie

robót

we wnioskowanym zakresie (dotyczy osób nie będących właścicielami
lub użytkownikami wieczystymi),
6) szkic pomieszczeń, których dotyczy likwidacja barier architektonicznych
(z podaniem wymiarów, obecnego i projektowanego układu funkcjonalnego),
7) w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna
prawnego do wniosku należy dołączyć odpowiednio kopię pełnomocnictwa
lub postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
8) informację o innych źródłach finansowania zadania (w przypadku istnienia
takich źródeł),
9) przyjęte pełnomocnictwo inwestora zastępczego (jeżeli wnioskodawca takiego
ustanowi),
10) inną dokumentację mającą wpływ na wniosek i świadczącą na korzyść
wnioskodawcy.
Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku wnioskodawca dostarczy:
11) kosztorys i szkic (rysunek),
12) kserokopię

zgłoszenia

planowanych

przedsięwzięć

w

Wydziale

Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich lub w przypadku wystąpienia takiej konieczności kserokopię
dokumentu

potwierdzającego

(w uzasadnionych przypadkach).
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uzyskanie

pozwolenia

na

budowę

4. Katalog rzeczowy:
1) Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności,
jakie mogą być objęte dofinansowaniem na wniosek osoby niepełnosprawnej,
w szczególności obejmuje:
a) budowę pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego
osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu,
b) dostawę, zakup i montaż:
− podnośnika,
− platformy schodowej,
− transportera schodowego,
− windy przyściennej,
− innych urządzeń do transportu pionowego,
c) dostawę,

zakup

i

montaż

poręczy

i

uchwytów

w

ciągach

komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń
higieniczno – sanitarnych,
d) roboty polegające na:
− likwidacji progów,
− likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi,
e) przystosowanie drzwi:
−

zakup i montaż drzwi o szerokości w świetle ościeżnicy
co najmniej 90 cm,

− zakup i montaż drzwi przesuwnych,
− zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi, w tym
balkonowych, przyciskiem (dla wnioskodawców o niesprawnych
rękach),
− zakup i montaż zabezpieczenia drzwi (do wysokości 40 cm
od podłogi) przed uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie
ościeżnicy stalowej (wyłącznie wnioskodawcom poruszającym się
na wózku inwalidzkim),
− zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania drzwi do
garażu (dla wnioskodawców posiadających i prowadzących
samodzielnie samochód),
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f) oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym
kolorem lub fakturą (uwypukleniem),
g) wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana
sposobu oświetlenia,
h) przystosowanie
do

pomieszczeń

indywidualnych

potrzeb

higieniczno

-

niepełnosprawnego

sanitarnych
wnioskodawcy,

poprzez:
− zakup i montaż kabiny prysznicowej bez brodzika z natryskiem lub
z obniżonym brodzikiem z natryskiem lub stworzenie miejsca
prysznicowego z natryskiem,
− zakup i montaż wanny lub kabiny prysznicowej z brodzikiem oraz
z natryskiem w szczególnych przypadkach,
− zakup i montaż siedziska do wanny,
− zakup i montaż uchwytów przy wannie,
− zakup i montaż siedziska prysznicowego oraz uchwytów
w kabinie prysznicowej albo miejscu prysznicowym,
− zakup i montaż umywalki wraz z baterią przystosowaną
dla osoby niepełnosprawnej,
− zakup i montaż toalety przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej,
− zakup i montaż uchwytów przy toalecie oraz umywalce,
− zakup i ułożenie płytek antypoślizgowych na podłodze,
− zakup i ułożenie płytek ściennych do wysokości 1,5 metra,
− likwidacja progów,
− likwidacja zróżnicowania poziomu podłogi,
− dostosowanie otworów drzwiowych do potrzeb wnioskodawcy
(poszerzenie) – zakup i montaż drzwi o szerokości min. 90 cm
w świetle,
− przeróbka
i

instalacji

centralnego

wodno

ogrzewania

–

kanalizacyjnej,

dostosowującą

je

elektrycznej
do

potrzeb

zamontowanych urządzeń,
− wykonanie prac tynkarsko – malarskich w przypadku, gdy taka
konieczność wynika z w/w prac, a także z powiększenia
powierzchni łazienki,
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− zakup i montaż podnośnika wannowego,
− zakup i zainstalowanie termostatu i czujnika temperatury wody
(dla osób, które mają problemy z czuciem i niepełną sprawność
dłoni).
i) wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem)
na antypoślizgową, jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się,
j) zakup podnośnika gąsienicowego do transportu po schodach osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
2) Prace wykonywane w ramach likwidacji barier architektonicznych nie mogą
stwarzać kolejnych barier dla osoby niepełnosprawnej.
3) Jeżeli wnioskodawca nie określił we wniosku zakresu likwidacji barier - zakres
dofinansowania, ustala się w porozumieniu z wnioskodawcą na wizji lokalnej.
4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem ze środków
Funduszu mogą być objęte zakupy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub
innych czynności z zakresu likwidacji barier architektonicznych nie wymienione
w niniejszym katalogu rzeczowym.
5) Wniosek powinien zawierać informację, czy wnioskodawca będzie osobiście zlecał
i nadzorował roboty w zakresie likwidacji barier.
5. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:
1) stopień niepełnosprawności – w pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób
niepełnosprawnych

w

stopniu

znacznym,

osób

niepełnosprawnych

w wieku do 16 r.ż., następnie osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
a na końcu z lekkim stopniem niepełnosprawności,
2) rodzaj niepełnosprawności,
3) liczbę osób niepełnosprawnych zamieszkałych w danym lokalu,
4) warunki mieszkaniowe,
5) prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną,
6) przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny,
7) całkowity koszt zadania,
8) sytuację zawodową,
9) uczęszczanie do szkoły, w tym wyższej,
10) możliwość dofinansowania przez sponsora (spółdzielnię, urząd gminy, ośrodka
pomocy społecznej, administrację mieszkaniową lub inne podmioty),
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11) wcześniejsze

korzystanie

przez

wnioskodawcę

ze

środków

Funduszu

na likwidację barier lub inne zadania ustawowe.
12) Osoby niepełnosprawne poruszające się przy pomocy wózka inwalidzkiego
lub przedmiotów ortopedycznych (kule, balkonik itp.). będą otrzymywać
dofinansowanie w pierwszej kolejności.
6. Rozpatrywanie wniosków odbywa się w dwóch etapach:
1) Etap pierwszy obejmuje:
a) sprawdzenie czy wniosek posiada wymagane załączniki,
b) dokonanie wizji lokalnej w celu weryfikacji zasadności zaproponowanego przez
wnioskodawcę zakresu dofinansowania. W wizji lokalnej biorą udział:
− pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach
Opolskich,
− inżynier z uprawnieniami budowlanymi,
− pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w uzasadnionych przypadkach.
2) Etap drugi obejmuje sprawdzenie poprawności rozwiązań technicznych i ich
zgodności z zakresem, ustalonym w pierwszym etapie, a także weryfikację
kosztorysu przez inżyniera z uprawnieniami budowlanymi – w oparciu o dokonaną
wizję lokalną.

7. Warunki otrzymania dofinansowania:
1) Dofinansowanie ze środków PRFON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający
się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu
trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z PFRON
i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
2) Dofinansowanie nie może obejmować kosztów zakupu sprzętu i usług poniesionych
przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie
ze środków Funduszu.
3) Umowa dofinansowania jest podpisywana z upoważnienia Starosty Strzeleckiego
przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.
4) O przyznaniu bądź odmowie przyznania środków Funduszu, PCPR powiadamia
Wnioskodawcę pisemnie. Od rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie w myśl
kodeksu postępowania administracyjnego.
5) Jeżeli wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
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6) Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków.

8. Dodatkowe informacje:
1) 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.
2) Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, także
w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych
wymaganymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, wnioskodawca pokrywa
ze środków własnych.
3) Wnioskodawca obowiązany jest, w zależności od rodzaju zadania, powierzyć
wykonanie budowy lub robót budowlanych wybranym przez siebie wykonawcom,
z zastrzeżeniem udzielania gwarancji na wykonane prace oraz z zachowaniem
terminu ich wykonania, określonego w umowie. Wnioskodawca ponosi pełną
odpowiedzialność za działania wykonawcy. O zawarciu umowy z wykonawcą,
wnioskodawca obowiązany jest powiadomić PCPR w terminie 7 dni od daty
zawarcia umowy.
4) Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia PCPR, w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego
zobowiązań.
5) Przekazanie środków PFRON następuje po dostarczeniu przez wnioskodawcę
zgodnie z umową wymaganych dokumentów:
a) faktur bądź rachunków wystawionych przez wykonawcę/wykonawców
na wnioskodawcę,
b) dowodu uiszczenia udziału własnego wnioskodawcy w realizacji zadania,
c) po otrzymaniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach
Opolskich protokołu końcowego odbioru robót, określającego koszt i zakres
wykonywanych robót, podpisanego przez pracownika PCPR, inspektora
z uprawnieniami budowlanymi, pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej
(w uzasadnionych przypadkach), wnioskodawcę oraz wykonawcę,
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d) po sprawdzeniu w/w dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.
6) Dofinansowanie ze środków PFRON zostanie przekazane przelewem na rachunek
bankowy wykonawcy.
7) W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych, a także podatków
od towarów i usług w przypadku płatnika VAT.

CZĘŚĆ II
Zasady przyznawania dofinansowania ze środków Powiatu Strzeleckiego zadania
z zakresu rehabilitacji społecznej pn. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze.

SPRZĘT REHABILITACYJNY
1. Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób
indywidualnych wynosi do 65% kosztów danego sprzętu, nie więcej niż 3.500,00 zł.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach może wynosić do 80% kosztów tego
sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego
wynagrodzenia, które oznacza 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”.
2. Warunki otrzymania dofinansowania:
1) Sprzęt zakupiony przed złożeniem wniosku i podpisaniem umowy nie podlega
dofinansowaniu.
2) Umowa

dofinansowania

jest

podpisywana

z

upoważnienia

Starosty

Strzeleckiego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich.
3. Wymagane dokumenty:
1) wniosek wraz z zaświadczeniem lekarza

specjalisty zalecającym

rehabilitację przy użyciu danego sprzętu w warunkach domowych,
2) ważne orzeczenie o niepełnosprawności / równoważne lub orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności,
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3) kosztorys sprzętu rehabilitacyjnego.
4. Dodatkowe informacje:
1) Wnioski

będą

rozpatrywane

do

wysokości

planu

finansowego

przewidzianego na realizację zadania.

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE
1. Zasady dofinansowania:
1) Osoba niepełnosprawna może otrzymać wsparcie finansowe ze środków
Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup przedmiotów ortopedycznych
lub środków pomocniczych (np. pieluchomajtek, kuli, balkoników, materacy
przeciwodleżynowych, protez, aparatów słuchowych, szkieł okularowych,
wózków inwalidzkich, cewników, butów ortopedycznych, itp. – katalog
przedmiotów jest załącznikiem do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych
na zlecenie. Jeżeli lekarz specjalista uzna, że pacjent musi korzystać
z określonego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego będącego
na wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i wystawi
na

specjalnym

formularzu

na

nazwisko

pacjenta

„ZLECENIE

NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE”.
1) Ustala się, że będą rozpatrywane wnioski zawierające faktury tylko z bieżącego
roku. Wnioski zawierające faktury z lat poprzednich nie podlegają refundacji.
Wnioski będą rozpatrywane do wysokości planu finansowego przewidzianego
na realizację zadania. Wnioski niezrealizowane w danym roku nie przechodzą
do realizacji na następny rok i nie będzie możliwości ich zrefundowania.
2. Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze wynosi:
1) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym
na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
2) do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego
w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
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3. Warunki uzyskania dofinansowania:
1) O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli
przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach
rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie
domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie
domowym,
- 60% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
2) Wnioski rozpatrywane są w kolejności w jakiej wpływają do PCPR,
za wyjątkiem wniosków mieszkańców domów pomocy społecznej, których
realizacja nastąpi w dalszej kolejności z uwagi na fakt przebywania
Wnioskodawców

pod

opieką

instytucji,

która

zobowiązana

jest

do zaspakajania ich potrzeb bytowych i społecznych w całości, zgodnie
z atr.58 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Bez wątpienia
mieszkańcom
ortopedycznych

DPS
i

przysługuje
środków

prawo

dostępu

pomocniczych

(np.

do

przedmiotów

pieluchomajtek).

Jednocześnie z uwagi na objęcie ich powszechnym ubezpieczeniem
zdrowotnym – przysługuje im możliwość korzystania ze świadczeń
finansowanych i dofinansowywanych z NFZ. Tym samym – mieszkańcy
DPS-ów nie zostali wykluczeni przez ustawodawcę z osób uprawnionych
do korzystania z dofinansowań określonych świadczeń, usług, przedmiotów.
Z uwagi na powinność określoną przepisem art. 58 ustawy o pomocy
społecznej mieszkańcy DPS są jednak w lepszej sytuacji co do możliwości
zaspokojenia bieżących potrzeb bytowych, bowiem jest to podstawowym
obowiązkiem instytucji pomocy społecznej.
3) Niezależnie od tego, czy Wnioskodawca przedłoży oryginał faktury
potwierdzającej zakup danego przedmiotu ortopedycznego lub środka
pomocniczego bądź jego ofertę cenową wystawioną przez sprzedawcę
(kosztorys lub tzw. fakturę pro formę), jego wniosek będzie rozpatrzony
tylko i wyłącznie na podstawie kolejności w jakiej wpłynął do PCPR
w Strzelcach Opolskich.
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4. Wymagane dokumenty:
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub
za pośrednictwem opiekuna:
1) wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze,
2) ważne orzeczenie o niepełnosprawności /równoważne lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności,
3) fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą przez
Narodowy Fundusz Zdrowia oraz z kwotą udziału własnego pacjenta,
4) kopię zrealizowanego zlecenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
5) lub kopię zlecenia wraz z ofertą cenową bądź fakturą pro forma zawierającą
cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą, którą zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia
i kwotą udziału własnego pacjenta oraz termin realizacji zlecenia od momentu
przyjęcia go do realizacji.

5. Dodatkowe informacje:
1) Zakupione przedmioty bez zlecenia od lekarza nie podlegają dofinansowaniu.
2) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinasowania.
3) Wnioski będą rozpatrywane do wysokości planu finansowego przewidzianego
na realizację zadania.
4) W przypadku śmierci wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
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