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Na podstawie ustawy zdnia27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej orazzńrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z ż0I9 r. poz. 1172), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 częrwca 2002 r. w sprawie okręślania rodzajów zadań powiatu, które mogą być
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolĘ
Dz.U. zŻ0l5 r, poz.9ż6), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230 poz. 1694 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1267 zę zm.), w związktl z UchwŃą nr IXl106lI9 Rady Miejskiej w Blomiu
z 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych oraz ustalenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na ichrealizację w 2019 roku,

ustalam zasady udzięlania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do zadań z zaktesu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Bytomiu orazlłyteria obowiązuj ące w 2019 r. w zakresie:
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CZĄŚCI

DEFINICJE I INF,ORMACJE OGÓLNE

I. DEFINICJE:

Ilekroó w niniejszym dokumencie jest mowa o:

l, NiePełnosPrawnoŚci - oznacza to trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych
z Powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą
niezdolnośó do pracy.

2, Osobie niepełnosprawnej - oznaczato osobę:
a) posiadają cą otzeczenie o:

- zflacznym. umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności,

- niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
całkowitej niezdolnoŚci do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (traktowane na równi
z orzeczenlem o znaczrlym stopniu niepełnosprawności),
całkowitej niezdolności do pracy (traktowane na równi z otzelzeniem o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności),

* częściowej niezdolności do pracy (traktowane
niepełnosprawności);

na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu

b) posiadającą orzeczenie o zaliczeniu do:

I gruPY inwalidów (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ),
- II gruPY inwalidów (traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności),
- III gruPY inwalidów (traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności);
c) Posiadającą orzeczenie o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed

dniem 1stycznia 1998 roku, ztymże:
osobY, którym PrzYsługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia
niepełnosprawności,

Pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
3. Orzeczeniu - oznaczato:

orzeczenie o niePełnosPrawnoŚci lub stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub
wojewódzki zespół ds. orzękania o niepełnosprawności,

- orzeazenie lekarza orzecznika ZIJS,

- orzeczenie wydane przed 1 sĘcznia 1998 r. przez KRUS.
4. Wnioskodawcy - oznaczato..

a) osobę niepełnosprawną wnioskuj ącą o przyznanie dofinansowania,
b) osobY ftzYczne Prowadzące działalnośó gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne

nie Posiadające osobowoŚci prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją
osób niePełnosPrawnYch (lub odpowiednio działalność na rzecz osób niepełnosprawnych) przez okres
co najmniej 2 lat Przed dniem ńożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych
lub PozYskanYch z innYch Źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej
dofinansowaniem ze środków Funduszu.

5. Wniosku - oznacza to wniosek o przyznanie dofinansowania złożony w Miejskim ośrodku pomocy
Rodzinie na wymaganym formularzu.

6. KomPletnYm wniosku - oznacza to wypełniony wniosek, zawierający wszystkie wymagane informacje
wraz z kompletem wymaganych dokumęntów,

7. PrzeciętnYm miesięcznYm dochodzie - oznacza to przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu
PrzePisów o Świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie
domowym, obliczony za kw artń poprzedzający miesiąc złożeniawniosku,



8. PrzeciętnYm wynagrodzeniu - oznaczato 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".
9. PFRON lub tr'unduszu - oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. OŚrodku lub MOPR - oznacza to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
1l. Przedmiotach ońopedycznych i środkach pomocniczych oznacza to przedmioty określone

w roz9orządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie (Dz,U. z2017 r. poz. 106l ze zm.).

12. Sprzęcie rehabilitacyjnym oznacza to sprzęt wspomagający proces rehabilitacji, niezbędny
do prowadzenia zajęó rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie, przy akĘwnym uczestnictwie
osobyniepełnosprawnej, możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, integracji społecznej i jakości
życia przy uwzględnieniu potrzeb wynikających z niepełnosprawności (sprzęt służący do usprawniania
zaburzonych funkcj i organizmu lub wspoma gaiący proces rehabilitacj i).

13. Barierach w komunikowaniu się - oznacza to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie
niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji,

14. Barierach technicznych - oznacza to przeszkody wynikającę z braku zastosowania odpowiednich
do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodowaó
sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umoż|iwić wydajniejsze
jej funkcjonowanie.

15. Barierach architektonicznych - oznacza to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego
najbliższej okolicy, które zę względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania
uniemozliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

16. Turnusie rehabilitacyjnym - oznacza to zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji poŁączonej
z elęmentami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie
umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez,nawiązywanie kontaktów społecznych,
rea|izację i rozwijanie zainteresowań, a także poprzez udziń w zajęciach przewidzianych programem
turnusu.

17. Dyrektorze Ośrodka - oznacza to Dyrektora oraz Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Bytomiu.

18. Komisji opiniującej wnioski o dofinansowanie - oznaaza to komisję powołaną Zarządzeniem Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

19. Pracowniku MOPR, pracowniku Ośrodka - oznaczato pracownika Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej
Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Blomiu realizującego zadania
z zakresu rehabilitacj i społecznej .

II.INFORMACJE OGÓLNE

1. Druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON wydawane i przyjmowane są w Dziale Wsparcia
Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinię w Bytomiu,

2, Wnioski o dofinansowanie wymienione w części II w punktach I, II, ilI, IV są wydawane i przyjmowane
od początku każdego roku kalendarzowego - osoba niepełnosprawna może z}ożyć wniosek w każdym
czasie danego roku kalendarzowego.

3. Wnioski wymienione w części II w punktach V i VI są przyjmowane do 30 listopada roku poprzedzającego
realizację zadania,

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne zprzyznaniem dofinansowania.
5. Ilość przyznanych dofinansowań zależy od wysokości środków przekazanych przez PFRON, określonych

uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu. Dofinansowania przyznawane będą po podjęciu ww. uchwĄ,
do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych MOPR na dany rok kalendarzory.
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6. Wnioski mozna składaĆ w Dziale Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych lub drogą pocźową.
Wnioski i inne dokumenĘ związane z udzielaniem dofinansowania podlegają rejestracji według kolejności
wPĘwu, RozPatrywanie wniosków odbyrva się z uwzględnieniem daty wpływu oraz kryteriów
dofinansowania obowiązujących w danym roku.
Wniosek w imieniu osobY niePełnosprawnej może złoĘó osoba upoważniona (pełnomocnik).
W imieniu osobY niePełnoletniej oraz osoby ubezwłasnowolnionej wniosek składa przedstawiciel
ustawowy lub opiekun prawny.
W PrzYPadku zŁoŻenia kserokopii zńącznikow konieczne jest przedstawienie pracownikowi ośrodka
oryginału dokumentów do wglądu.
RozPatrywanie wniosków odbYwa się w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku
(lub uzuPełnienia wniosku o wszystkie wymagane dokumęnty). Wnioski złożone przed podjęciem przez
Radę Miejską w BYtomiu uchwĄ dotyczącej podziału środków PFRON, które spełniają kryteria formalne
umoŻliwiające udzielenie dofinansowania, rozpatrywane będą w terminie 30 dni od podjęcia ww. uchwĄ.
OŚrodek w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, powiadamia Wnioskodawcę
o sposobie j ego rozpatrzenia,
W razie uchYbień we wniosku MOPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje
wnioskodawcę o wYstęPującYch we wniosku uchybieniach, które powinny zostaóusunięte w terminie:
a) do 14 dni w przypadku uchybień dotyczącychwysokości dochodu;
b) do 30 dni w przypadku uchybień innych niż sprawy finansowe.
Nieusunięcie uchYbień w Wznaazonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bezrozpatrzenia,
W PrzYPadku Powzięcia wątPliwości odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie danych,
w szczególnoŚci co do wYsokoŚci dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowYm, mającYch WPłYw na przyznanie dofinansowania, MOPR wzywa wnioskodawcę do ńożenia
w wYznaczonYm terminie, nie dłuższYm niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień
w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
Wnioski niezrealizowane w danym roku nie podlegają przesunięciu na rok następny. Wnioskodawca
winien złożyó nowy wniosek w roku następnym.
Podanie niePrawdziwYch danYch we wniosku w przypadku ich ujawnienia skutkuje odmową przyznania
dofinansowania.

Ostateczną decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmuje Dy.rektor MopR
na podstawie przedłoŻonych dokumentów, podlegających weryfikacji w Dziale Wsparcia Seniorów i osób
Niepełnosprawnych zgodnie z określonymi w niniejszym dokumencie zasadami.
W PrzYPadku zgonu lub rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania, wniosek nie podlega dalszemu
rozpatrywaniu.

W PrzYPadku zgonu wnioskodawcy po pozyĘwnym rozpatrzeniu wniosku (przed, dokonaniem wypłaty
dofinansowania) Środki finansowe nie zostaną wypłacone, ponieważ dofinansowanie ze środków pFRoN
jest świadczeniem przysługującym konkretnej osobie niepełnosprawnej.
Informacje dotYczące realizowanych zadań oraz druki wniosków zamieszczone są na stronie internetowej
Ośrodka (www,mopr.bytom.p!).
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Część II

ZASADY I]DZIELA]\IIA DOFINANSOWANIA ORAZ KRYTERIA oBoWIĄzUJĄcE W 2019 RoKU

I. DOF'INANSOWANIE UCZBSTNICTWA OSOB NIEPEŁNOSPRAWI{YCH I ICH OPIEKI]NOW
W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH

I.1. Zasady ogólne

1. O dofinansowanie moze ubiegać się osoba niepełnosprawna, która zostala skierowana do uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje, jeżeli przeciętny
miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez |iczbę osób
we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
nie przekracza kwoty:

50Yo przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
650ń przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W prąpadku przekroczenia ww, kwot dochodu kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą
dochód ten został przekroczony. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby
niepełnosprawnej dofinansowanie uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa
jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia
ww, kwot dochodu.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub urniarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osobie
niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie jej opiekuna,
jeśli wniosek lękarza kierującego do uczestnictwa w turnusię rehabilitacyjnym zawiera wyraźne wskazanie
wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna.

2. Wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wynosi:

30%o przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znaaznym stopniem niepełnosprawności,
osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku zycia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 - 24 lat
uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

- 27 % przeciętnego wyragrodzenia * dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełrosprawności;

- 25 % przeciętnego wynagrodzenia- dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;

- 20 % przeciętnego wynagrodzęnia- dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

- 20% przeciętnego wynagrodzenia * dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzię pracy chronionej
nieza|eżnie od pos iadane go stopnia niepełno sprawno ści.

Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie jest zaokrąglana do pełnego złotego.
3. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sluacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie

dla tej osoby lub dofinansowanie jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjrrym może zostaó podwyższone
do wysokości 40 oń przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna moze
nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwię domowym z osobą niepełnosprawną lub
osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

4. Dofinansowanie możebyó wykorzystane tylko iwyŁącznie przez osobę, której zostało przyznanę, Nie jest
mozliwe przyznanie osobię kolejnego dofinansowania na ten cel w danyln roku ze środków Funduszu.

5. Ze środków Funduszu nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym
finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o świadczęniach opieki zdrowotnej
finansowanej ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu
społeczrym rolników,

6. DokumenĘ niezbędne do rozpatrzenia wniosku dotyczącego dofinansowania uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w tutnusach rehabilitacyjnych:

a) wniosek o dofinansowanie uczęstnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

l,
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b) wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
c) kserokopia aktualnego orzeczenia wydanego przez powiatowy lub wojewódzki zespół ds. orzekania

o niepełnosprawności (lub równow ażnego),
d) oŚwiadczenie wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy o dochodach netto

za kl'łartŃ PoPrzedzający miesiąc złożenia wniosku wszystkich osób, z którymi wnioskodawca prowadzi
wspólne gospodarstwo domowe,

e) dokumentY Potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w oświadczeniu o docho dach za kwartał
poptzedzający rniesiąc złożenia wniosku,

f) oŚwiadczenie wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy o wyborze opiekuna
na turnus rehabilitacyjny (eśli lekarz uzasadnił we wniosku lekarskim koniecznośó pobytu opiekuna
na turnusie),

g) dowód osobistY wnioskodawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy (do wglądu),
h) w PrzYPadku osobY uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy naleĘ dołączyó kserokopie

odPowiednich dokumentów (np. upoważnianie notarialne, postanowienie sądowe).
Do wniosku mogą byĆ dołączone równiez inne dokumenty potwierdzające indywidualną sytuację
wnioskodawcy.
7. PrzY roz?atrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień irodzaj niepełnosprawności

wnioskodawcY oraz wPływ niepełnosprawności na możliwość realizacj i przez wnioskodawcę kontaktów
sPołecznYch w codziennYm funkcjonowaniu. Na korzyść wnioskodawcy uwzględnia się fakt niekorzystania
z dofinansowania w roku poprzednim.

8, Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia
o zaliczęniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równowńne, osoby
niePełnosPrawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24latlczące się i niepracujące bez względu na stopień
niepełnosprawności.

9. KomPletne wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych
i ich oPiekunów rozpatr}'v/ane będą, z zachowaniem zapisów zawartych w punkcie 7 i 8 oraz dodatkowych
krYteriów PrzYznawania dofinansowania przyjętych na dany rok, a także kolejności wpłlłvu do MopR.
W rozPatrYwaniu wniosków bierze udziŃ pracownik socjalny, oceniający sytuację społeczną osoby
niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakręsię umiejętności społecznych.

1 0. Po pozytywnym r ozpńtzeniu wniosku :

a) Wnioskodawca sam dokonuje wyboru organizatora z rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
oraz oŚrodka z rejestru oŚrodków, w których mogą odbyrvać się turnusy rehabilitacyjne (ieśli w orzeczeniu
nie są okreŚlone dysfunkcje, należy kierować się zapisami zawaĘrni we wniosku lekarskim).
Wnioskodawca dokonuje również wyboru terminu turnusu i rezerwacji miejsca. Następnie w terminie 30 dni
od otrzymania zawiadomienia o otrzymaniu dofinansowania przekazuje do MOPR informację o wyborze
turnusu (nie później , niżna2I dni przed dniem rozpoczęciaturnusu).

b) Po otrzymaniu informacji dotyczącej wyboru turnusu rehabilitacyjnego MOPR w terminie 7 dni
zobowiązanY jest do weryfikacji na podstawie danych zawattych w Ęestrach ośrodków i organizatorów
turnusów:

czY oŚrodek i organizator posiadają wpis do odpowiedniego Ęestru obejmujący okres trwania wybranego
turnusu;

czY oŚrodek jest uPrawniony do przyjmowania osób z określonymi w otzęczeniu lub we wniosku lekarskim
o soby niepełnosprawnej dysfunkcj am i lub s chorzen iami ;

czY organizator turnusu jest uprawniony do organizowania turnusów odpowiednich do określonych
w orzęczeniu lub we wniosku lekarskim osoby niepełnosprawnej dysfunkcji lub schorzeń.
(negatYwna weryfikacja prowadzi do poinformowania wnioskodawcy w terminie 7 dni o konieczności
wYboru innego ośrodka lub organizatora pod rygorem nieprzekazaniaprzyznanego dofinansowania).
DoPuszcza się pozy'tywną weryfikację, o której mowa w tirecie drugim itrzecim, w odniesieniu do ośrodka
i organizatora, którego zakres uprawnień nie obejmuje wszystkich wskazanych w orzeczeniu i we wniosku
Iekarskim dysfunkcji i schorzeń jedynie w przypadku osób, u których występuje wiele dysfunkcji i schorzeń,



Pod warunkiem pisemnego umotywowania wyboru organizatora lub ośrodka oraz przedłożenia
zaŚwiadczenia lekarskiego potwierdzającego argumentację wnioskodawcy. Ostateczną zgodę wyruża
Dyrektor Ośrodka,

c) Po PozY§wnej weryfikacji dokonanej przez MOPR wnioskodawca przesyła informację o wyborze turnusu
do organizatora turnusu celem potwierdzenia moźliwości uczestnictwa danej osoby w wybranym furnusie -
organizator przekaztlje oŚwiadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego do MOPR nie później niż 14 dni
przed rozpoczęciem turnusu relrabilitacyjnego (decyduje data wpływu dokumentu do MOPR
niedochowanie terminu może skutkować odmowąprzekazaniaprzyznanego dofinansowania).

d) W terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia organizatora turnusu MOPR przekazuje dofinansowanie
na rachunek bankowy organizatora tutnusu rehabilitacyjnego (nie później niż na 7 dni przed dniem
rozpoczęcia turnusu).

e) Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu
potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej i pobytu opiekuna na turnusie,
przekazanego przez organizatora w terminie 14 dni od dnia zakończęnia turnusu (dokumenty księgowe
są wystawiane odrębnie dla każdego uczestnika turnusu). Organizator ma równieź obowiązek przekazać
w terminie ż1 dni od dnia zakończeniaturnusu informację o przebiegu turnusu.

].],.Wnioskodawca ponosi konsekwencje rczerwacji miejsca na turnusie rehabilitacyjnym dokonanej przed
uzyskaniem informacji doĘczącej sposobu rozpatrzenia wniosku przez MOPR.

I.2. Kryteria przyznawania dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych w 2019 r.:

l. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwszeństwo w skorzystaniu z dofinansowania do uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu
do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne
w wieku do 16 lat albo w wieku do ż4 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień
niepełnosprawności.
W 2019 r. w pierwszej kolejności dofinansowania będą udzielane osobom niepełnosprawnym, które
nie korzystĄ z dofinansowania w roku poprzednim i jednocześnie spełniają wskazane powyżej przesłanki
pierwszeństwa, z zachowaniem kolejności złożenia wniosku w MOPR.
Jeśli po udzięleniu dofinansowania ww. osobom w dyspozycji MOPR pozostaną środki finansowe
na rea|izację zadania, mozliwe będzie udzielenie dofinansowania wnioskodawcom, którzy w roku
poprzednim korzystali z dofinansowania, spełniającym jednocześnie przesłanki pierwszeństwa wskazane
powyżej, zzachowaniem kolejności zŁożenia wniosku w MOPR.
W przypadku udzielenia dofinansowania dwóm osobom niepełnosprawnym w jednej rodzinie,
wymagającym pomocy opiekuna, zostanie przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym
tylko jednego opiekuna. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie udzielenie
dofinansowania pobytu opiekuna dlakażdej ztych osób niezależnie.

II. DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W
POMOCNICZE

II.1. Zasady ogólne

PRZEDMIoTY ORTOPEDYCZNE r Śnooxr

l. Dofinansowaniem ze środków PFRON objęte są tylko i wyłącznie przedmioty wymienione
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia ż9 maja ż0l7 r. r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie (Dz,U. z20l7 r., poz. 1061 ze zm.).

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedycznę i środki pomocnicze może
ubiegaó się osoba niepełnospra,wna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów
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o Świadczeniach rodzinnYch, Podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
obliczonY zakwartałPoprzedzający miesiąc złożeniawniosku, nie przekracza kwoty:

50%o Przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
65yo przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Ponadto koniecznoŚĆ zaoPatrzenia we wnioskowane przedmioty musi wynikaó ze zlecęnia na zaopatrzenie
w wYrób medYcznY będącY Przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym potwierdz onego przez
o ddziń woj ewódzki Narodowego Fund uszu Zdr ow ia.

3, WYsokoŚĆ dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zależna jest
od limitów cen dla wYrobów medycznych będących przedmiotami ortopedyc znymi oraz środków
pomocniczych i wynosi:
a) do 100% udziału własnego osobY niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych

przepisów, jeżeli taki udział jest wyfiragany,
b) do 150% sumY kwotY limitu, o którym mowa w lit. a, .vrYznaczonego przezministra właściwego do spraw

zdrowia oraz Wmaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zaklpie tych przedmiotów
i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit,

zzachowaniem dodatkowych kryteriow przyznawania dofinansowaniaprzyjętych na dany rok.4, W PrzYPadku osób PrzebYwających w jednostkach organizacyjnycń" pl-o"y społecznej wysokośó
dofinansowania zaoPatrzenia w Przedmioty ortopedyczne i środki po*o"ni""" oblicza się przez odjęcie
od uzyskanej sumy kwoty, o której mowa w pkt. 3 lit. b, opłaĘ ryczahowej i częściowej odpłatności
do wYsokoŚci limitu ceny pokryrvanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.

5, DokumentY niezbędne do rozPńrzenia wniosku o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty
oftopedyczne i środki pomocnicze:
a) wniosek o dofinansowanie zaopatrzeniaw przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
b) kserokoPia aktualnego orzeczenia wydanego przez powiatowy lub wojewódzki zespół ds, orzekania

o niepełnosprawności (lub równow ńnego),
c) oŚwiadczenie wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy o dochodach

netto za kwaltał PoPrzedzający miesiąc złożenia wniosku wszystkich osób, z którymi wnioskodawca
prowadzi wspólne gospodarstwo domowe,

d) dokumentY Potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodach za kwaftŃ
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,

e) dowód osobistY (do wglądu) wnioskodawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodaw cy oraz
osobY, która została upoważnionaprzezwnioskodawcę do odbioru dofinansowania w kasie MopR,

f) w Przl9adku osobY uPrawnionej do reprezentowania wnioskodaw cy naleĘ dołączyó kserokopie
odPowiednich dokumentów (np. upoważnienie notarialne, postanowienie sądowe),

g) faktura okreŚlająca cenę nabYcia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną
za zgodnoŚĆ, PrZeZ Świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecęnia
na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
lub
koPia zlecenia na zaoPatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz zofertą określającą
cenę nabYcia z wYodrębnioną kwotą opłacaną w ramach lbezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziała
własnego oraztertnin realizacji zlecenia od momentu przyjęciago do realizacji.

Do wniosku mogą bYĆ dołączone również inne dokumenty potwierdzające indywidualną sytuację
wnioskodawcy.

6. Wnioski roz9atrYwane będą w kolejności wynikającej z daĘ złożeniawniosku w MopR, a dofinansowania
będą udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych pFRoN przekazanych MopR w danym
roku kalendarzow},m,

7. Wniosek o dofinansowanie Przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zostaje rozpatrzony
negatywnie w szczególności w prązpadku:
a) nie spełniania warunków uprawniających do uzyskania dofinansowania,

\



r ] b) przekroczenia kryterium dochodowego,
c) braku dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia,
d) dokonania zakupu przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych przed dniem wydania

orzeczenia,
e) gdy osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub w ciągu

ttzech lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON,
rozwiązanej zprzyczynleżących po stronie tej osoby,

f) wyczerpania się środków finansowych Funduszu na ten cel.
8. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku:

a) jeśli do wniosku załączono fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu, MOPR wystawia zaświadczenie
o przyznanym dofinansowaniu wraz z informacją o sposobie jego przekazania (zgodnie z dyspozycją
wnioskodawcy);

b) jeśli do wniosku załączono ofeftę, MOPR wystawia zaświadczenie o wysokości przyznanęgo
dofinansowania. Po otrzymaniu zaświadczenia o przyznanym dofinansowaniu wnioskodawca, który
do wniosku dołączył ofertę, zobowiązany jest (w terminie wskazanym w ww, zaświadczeniu)
do dostarczenia do MOPR faktury określającej cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokumęnt potwierdzaj ący zakup,
wraz z potwierdzoną za zgodnoŚc z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
kopią zrealizowanego zlęcenia na zaopatrzęnię w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
MOPR przekazuje dofinansowanie zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy w ciągu 10 dni od dnia
dostarczenia tych dokumentów do MOPR.

9. Nie będą podlegĄ dofinansowaniu wnioski doĘczące przedmiotów ortopedycznych lub środków
pomocniczych zakupionych wcześniej, niż w roku poprzedzającym.

II.2. Kryteria przyznawania dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze w 2019 r.:

W zakresie dofinansowania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2019 r. ustala się
dodatkowe klteria w odniesieniu do aparatów słuchowych i wkładek usznych:
a) dzieci i osoby niepełnosprawne uczące się i będące w wieku poniżej 26 lat uzyskają 100% kwoty

maksymalnego dofinansowania wynikającego z przepisów ogólnych,
b) pozostałe osoby niepełnosprawne uzyskają 70 oń kvłoĘ maksymalnego dofinansowania wynikającego

zprzepisów ogólnych.

III. DOFINANSOWANIE ZAOPATRZBNIA W SPRZĘT
INDYWIDUALNYCH OSOB NIEPBŁNOSPRAWNYCH

[I.1. Zasady ogólne

RBHABILITACYJNY DLA

1. Osoba niepełnosprawna możę uzyskaó dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego tj. sprzętu
wspomagającego proces rehabilitacji, niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających
za zadanie osiągnięcie, przy aktyrvnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej, możliwię najwyższego
poziomu jej funkcjonowania, integracji społecznej i jakości życia przy uwzględnieniu potrzeb wynikających
z niepełnosprawności (sprzęt sfużący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagająay
proces rehabilitacj i).

2. O dofinansowanię ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może ubiegaó się osoba
niepełnosprawna, jeżeli:
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a) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów
liczbę osób we wspólnyn gospodarstwie domowym,
złożenia wniosku, nie przekrac za kw oĘ :

o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez
obliczony za kwartŃ poprzedzający miesiąc

50Yo Przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
650ń przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;

b) zachodzi Potrzeba Prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,3, WYsokoŚĆ dofinansowania zaopatrzeniaw sprzęt rehabilitacyjny wlmosi do 80% kosztów tego sprzętu,
nie więcej niŻ do wYsokoŚci Pięciokrotnego przeciętnego wynagr odzenia, z zachowanrem dodatkowych
kryteriów przyznawania dofinansowania przyjętych na dany rok.

4, DokumenĘ niezbędne do rozPatrzęniawniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny:
a) wniosek o dofinansowanie zaopatrzeniaw sprzęt rehabilitacyjny,
b) kserokopia aktualnego orzeczenia wydanego przez powiatowy lub wojewó dzki zespół ds. orzekania

o niepełnosprawności (lub równow ażnego),
c) oŚwiadczenie wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy o dochodach

netto za kwartał PoPrzedzający miesiąc złożenia wniosku wszystkich osób, z którymi wnioskodawca
prowadzi wspólne gospodarstwo domowe,

d) dokumentY Potwierdzające wysokośó dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodach zakwartał
poprzedzĄący miesiąc złożenia wniosku,

e) dowód osobistY (do wglądu) wnioskodawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy,
0 w PrzYPadku osobY uPrawnionej do reprezentowania wnioskodaw cy należy dołączyć kserokopie

odPowiednich dokumentów (np. upoważnienie notarialne, postanowienie sądowe),
g) faktura pro-forma lub kosźorys / ofefta,
h) zaŚwiadczenie lekarskie wypełnione przezlekarza specjalistę (adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności

lub schorzenia Powodującego konieczność zaopńrzenia w sprzęt rehabilitacyjny), potwierdzające
koniecznoŚÓ Prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy uĘciu określonego sprzętu
rehabil itacyj ne go (druk doŁączony do wniosku).

Do wniosku mogą byĆ dołączone również inne dokumenty potwierdzające indywidualną sluację
wnioskodawcy.

5. Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny zostaje rozpatrzoly negatywnie
w szczególności w przypadku:
a) nie spełniania warunków uprawniających do uzyskania dofinansowania,
b) gdy osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub w ciągu

trzech lat Przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków pFRoN,
rorwi1zanej z przyczynleżących po stronie tej osoby,

c) przekroc zenia kr5Ą.erium dochodowego,
d) braku własnYch Środków finansowych na dofinansowanie zaopattzeniaw sprzęt rehabilitacyjny,
e) Poniesienia Przez wnioskodawcę kosztów realizacji zadania przed przlznaniem środków finansowych

i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny rozpatruje komisja opiniująca
w kolejnoŚci wYnikającej z daty zŁożenia wniosku w MOPR, z zachowanLem dodatkowych kryteriów
PrzYznawania dofinansowania Przyjętych na dany rok. Wnioski rozpatrywane są indyvidualnie,
na Podstawie analizY informacji zawaĘch w kaZdym wniosku. Dofinansowania będą udzielane
do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przekuanych MOPR w danym roku
kalendarzowym, Regulamin komisji oraz jej skład reguluje odrębne zarządzenieDyrektora MOPR.
OŚrodek zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonychprzezwnioskodawcę ofert.
Podstawą uzYskania dofinansowania do zaopŃrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla indywidualnych osób
niePełnosPrawnych jest umowa zawattamiędzy Dyrektorem Ośrodka a wnioskodawcą.
W umowie okreŚlony jest m,in. termin realizacji zadania, cel i wysokość dofinansowania oraz sposób
rozliczenia przy znanych środków PFRON.

6.

7.

8,

9.
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'' 10, Środki finansowe Funduszu przekazywane są wnioskodawcy zgodnie z warunkami określonymi
w umowie.

ll. Wnioskodawca sam dokonuje wyboru sprzedawcy, dostawcy urządzenia i ponosi za to pełną
odpowiedzialność.

12. Przedłożone dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji przez Ośrodek pod kątem zgodności
ze ńożonym wnioskiem oraz ustaleniami wynikającymi z zawartej umowy.

13, Po otrąmaniu sprzętu wnioskodawca zobowiązany jest do pisemnego zg}oszeniatego faktu w MOPR.
14, Ośrodekzastrzega sobie prawo sprawdzenia prawidłowościrealizacji umowy dotyczącej dofinansowania

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w miejscu zamieszkania wnioskodawcy (czynnośó potwierdzana jest
protokołem sporządzanym przez pr acownika MOPR).

15, W katalogu sprzętu rehabilitacyjnego, który może zostać objęĘ dofinansowaniem w ramach
środków PF'RON dla indywidualnych osób niepełnosprawnych, mieszczą się w szczególności:

a) rowery rehabilitacyjne stacjonarne,
b) orbitreki,
c) bieżnie,
d) steppery;

e) wioślarze,ergometrywioślarskie;
f) materace,,

g) maty rehabilitacyjne do ówiczeń;'
h) trenery dłoni (eżyki -piłki rehabilitacyjne dłoni; siatki terapeutyczne);
i) ksaałtkirehabilitacyjne (wałki, półwałki, kostki, kliny, iĘ.);
j) dyski sensoryczną kamienie sensoryczne;

k) piłki i worki rehabilitacyjne,

D suche baseny rehabilitacyjne z piłeczkami;
m) przyrządy do ówiczeń, w tym m,in,:

rotory do kończyn górnych i dolnych,
płaszczy zny po ś l iz gowe,

przyrządy do ówiczeń oporowych,
podciągi montowane do Łóżek, ściany czy sufitu,

równoważnie,

drabinki, drążki do ówiczeń, ławeczki,
przyłóZkowe urządzenia rehabilitacyjne (PUR), uniwersalne gabinety usprawniania leczniczego
(UGUL) i niezbędne oprzyrządowanie,

stacje treningowe,

tablice do ćwiczeń manualnych )

bieżnie;
n) urządzenia do hydromasażu;

o) łóżka, materace, maty, poduszki i aparaty do masażu,
p) tory do nauki chodzenia (poręcze do nauki chodzenia, schody do nauki chodzenia).

16. W zrłiązka ze wskazaniami lekarza specjalisty może zostać udaielone dofinansowanie na zakup
arządzenia niewym ien ionego w powyżsrym katalogu.

?
p.o. DYBEKTORA
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IILZ. Kryteria PrzYznawania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitaryjny dla
indywidualnych osób niepełnosprawnych w 2019 r.:

Z uvłagi na wYsoki koszt łóŻek masujących, dofinansowanie będzie udzielane w wysokośc i do 25% kosźu
tego sPrzęfu, P|ZY czYm maksymalna kwota dofinansowania nie moze przekr oczyó 2 500,00 zł.
MaksYmalna kwota dofinansowaniautządzeń do hydromasażl orazurządzeńdo masażu (np.: materaców,
mat, poduszek i aparatów) nie może przekroczyó kwoĘ 1 000,00 zł.

IV. DOF'INANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU
SIĘ I TECHNICZNYCH

IV.1. Zasady ogólne

Osoba niePełnosPrawna może ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier architektoni cznych,
W komunikowaniu się i technicznych, jezeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi
z jej niePełnosPrawnoŚci i jednocześnie umożliwi to lub w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie
PodstawowYch, codziennych czynnoŚci lub kontaktów z otoczęniem. ponadto, o dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna mająca trudności w poruszaniu się, jeżeli
jest właŚcicielem nieruchomoŚci lub użlkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiad a zgodę
właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje
oddzielnie na każdy rodzaj zadania.
WYsokoŚĆ dofinansowania likwidacji barier architektoni cznych, w komunikowaniu się
i technicznYch wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niz do wysokości
Piętnastokrotnego Przeciętnego wynagrodzenta, z zachowaniem dodatkowych kryteriów przyznawania
dofinansowania przyjęĘch na dany rok.
DokumentY niezbędne do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektoni cznych,
w komunikowaniu się i technicznych:
a) wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektoni cznych, w komunikowaniu się i technic znych,
b) kserokoPia aktualnego orzeczęnia wydanego przez powiatowy lub wojewódzki zespół ds. orzekania

o niepełnosprawności (lub równow ażnego),
c) w PrzYPadku osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodaw cy naleĘ dołączyć kserokopie

odPowiednich dokumentów (np. upoważnienie notarialne, postanowienie sądowe),
d) dowód osobisty (do wglądu) wnioskodawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy,
e) zaŚwiadczenie lekarskie wypełnione przezlekarza specjalistę (adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności

lub schorzenia powodującego konieczność likwidacji barier - druk dołączony do wniosku),
f) oŚwiadczenie wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy o dochodach

nętto Za kwartał Poprzedzający miesiąc ńożenia wniosku wszystkich osób, z którymi wnioskodawca
prowadzi wspólne gospodarstwo domowe,
dokumentY potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodach,
faktura Pro - forma lub kosZorys ofertowy lub oferta cenowa doĘczącaprzedmiotu dofinansowania,
dokumentY Potwierdzające indyvidualną sytuację wnioskodawcy lub specyfikę przedmiotu
dofinansowania, np.:

oPinia Pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna lub inna (w zależności od sluacji zdrowotnej
wnioskodawcy),

aktualne zaŚwiadczenie ze szkoĘfuczęlni o kontynuacji nauki lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu
lub aktualne zaświadczęnie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy,

1.

2.

l.

2.

3.

4.

g)

h)

D
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dokumentY Potwierdzające własność nieruchomości lub uz}tkowanie wieczyste nieruchomości (dotyczy
barier architektonicznych oraz technicznych, związanych ze zmianą sposobu ogrzewania mieszkania),

- zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym wnioskodawca stale
zamieszkujelprzebywa na pob}.t stĄ, na wykonanie prac dotyczących likwidacji barier
architektonicznych/technicznych,

- zaŚwiadczenie potwierdzające brak zobowiązań w opłatach z $lfu zajmowania lokalu (doĘczy barier
architektonicznych oraz technicznych, związanych ze zmianą sposobu ogrzewania mieszkania),
dokumenty potwierdzające inne żródła finansowani a zadania (ieśli dotyczy).

Do wniosku mogą być dołączone również inne dokumenty potwierdzające indywidualną sytuację
wnioskodawcy lub specyfikę przedmiotu dofinansowania.

5. Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
zostaje rozpatrzony negaĘwnie w szczególności w przypadku:
a) nie spełniania warunków uprawniających do uzyskania dofinansowania,
b) gdy osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanię ma zaległości wobec PFRON lub w ciągu

trzech lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON,
rozwiązanej zprzyazyn|eżących po stronie tej osoby,

c) gdy koszty realizacji zadania zostńy poniesione przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem
umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

d) gdy osoba niepełnosprawna nie posiada środków finansowych na pokrycie udziału własnego w kosźach
zadanla (nie ma możliwości wniesienia tzw. wkładu własnego),

e) w odniesieniu do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych: gdy osoba niepełnosprawna
w ciągu trzech|atprzed ńożeniem wniosku uzyskała odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków
PFRoN.

6, Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier rozpatruje komisja opiniująca w kolejności wynikającej z daty
złożenia wniosku w MOPR, z zachowaLriem dodatkowych kry.teriów przyznawania dofinansowania
przyjętych na dany rok. Wnioski rozpatrywane są indyrvidualnie, na podstawie analizy informacji zawartych
w każdym wniosku. Dofinansowania będą udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych
PFRON przekazanych MOPR w danym roku kalendarzowym. Regu|amin komisji oraz jej skład reguluje
odrębne zarządzenie Dyrektora MOPR.

7. Przed rczpatrzeniem wniosku może być dokonana tzw, wiĄa lokalna w miejscu zamieszkania
wnioskodawcy w celu określenia zasadności i możliwości zlealizowania przedsięwzięcia oraz jego zakresu
(odnosi się to w szczególności do likwidacji barier architektonicznych oraz technicznych, gdy zadanie
obejmuje roboty o charakterze budowlanym). Czynnośó ta potwierdzana jest protokołem sporządzanym
pruezpracownika MOPR.

8. Ośrodek zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez wnioskodawcę ofert. ZŃączony przez
wnioskodawcę kosztorys lub inny dokument potwierdzający szacowany całkowity koszt realizacji zadania
związanego z robotami budowlanymi, podlega weryfikacji przezpracownika MOPR.

9. Podstawą uzyskania dofinansowania do likwidacji barier architęktonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych jest umowa zawartamiędzy Dyrektorem Ośrodka a wnioskodawcą.

10,W umowie określony jest m. in. termin realizacji zadania, cel i wysokośó dofinansowania oraz sposób
r ozliczenia pr zy znany ch środków PFRON.

1l.Środki finansowe Funduszu przekazywane są wnioskodawcy zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
l2,Wnioskodawca sam dokonuje wyboru sprzedawcy / dostawcy / yykonawcy i ponosi za to pełną

odpowiedzialnośó.
13.Po zakończenilt realizacji zadania wnioskodawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu

w MOPR. W przypadku zadań obejmujących prace budowlane pracownicy Ośrodka dokonają odbioru
wykonania zadania (czynność potwierdzana jest protokołem sporządzanym przęz pracownika MOPR).
Stan faktyczny stwierdzony w miejscu realizacji zadania będzie podstawą weryfikacji kosztorysu
powykonawczego i ustalenia ostatecznej kwoty kosztu całkowitego zadania.

p.o-DYTł§KTORA
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lł,PrzedŁoŻone dokumenty rozliczeniowe pod|egają weryfikacji przez ośrodek pod kątem zgodności
ze złożonym wnioskiem oraz ustaleniami wynikającymi z zawartej umowy.

15,0Środek Zastrzęga sobie Prawo sprawdzenia prawidłowości realizacji umowy dotyczącej dofinansowania
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się lub technicznych w miejscu zamieszkania
wnioskodawcY (czYnnoŚĆ Potwierdzana jest protokołem sporządzanym przezpracownika MopR).

16. Katalog zadań dotYczących likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych obejmuje w szczególności:

A. Likwidacja barier architektonicznych (zakres dofinansowanego zadania musi mieć bezpośredni
rwiązek z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności):

- udokumentowane koszty przeprowadzki do lokalu bez barier lub lokalu wymagającego małego
PrzYstosowania do Potrzeb osoby niepełnosprawnej, w przypadku, gdy likwidacja barier w dotychczasowym
lokalu jest niemozliwa ze względów architektoni cznych lub kosźy likwidacji tych barier byłby większe,
niż koszt zamiany lokalu;
budowa PochYlni, Podjazdu, dojŚcia do budynku (lokalu) mieszkalnego w celu umożliwienia osobie
niepełnosprawnej samodzielnego dostępu do miej sca zamie szkania;
dostawa, zaklP i montaż: Platformy schodowej, windy krzesełkowej, windy przyściennej i innych urządzeń
do transportu pionowego;

zakup schodołazu; montaz pochylni, rampy;
zakuP i montaż urządzeń do Podnoszenia, przenoszenia i przemieszczania osób niepełnosprawnych
(podnośniki transpońowe, wannowe, rehabi litacyj ne) ;

zakuP wraz z montazem poręczy, pochwytów i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwyów
ułatwiającYch osobie niePełnosprawnej korzystanię zurządzeń higieniczno - sanitarnych (łazienka,toaleta);
zakuP i Położenie Płlłek antYPoślizgowych lub wykładziny antypoślizgowej na posadzce w Łazience,
toalecie, kuchni, PrzedPokoju i jednym pokojrr uzytkowanym przez osobę niepełnosprawną wruz
z wYkonaniem w PełnYm zakresie posadzek betonowych, cementowych z izolacją przeciwwilgociową
i termiczną (folia budowlana izolacyjna, folia w płynie, papa izolacyjna, papa termozgrzewalna, styropian
utwardzony, l istwy dylatacyj ne, zbroj enie r ozsiane -pr zec iwskurczowe),
l ikwidacj a progów, l ikwidacj a zr óżnicow ań poziomu podło gi ;

przystosowanie pomieszczeń higieniczno sanitarnych (łazienka, toaleta) do potrzeb osoby
niepełnosprawnej, w tym m.in.:
' zakuP i montaż kabiny prysznicowej, ściany prysznicowej, drzwi szklanych ze szl"lra bezpiecznego

do kabinY PrYsznicowej, brodzika standardowego, brodzika niskiego lub najazdowego, wykonanie
odprowadzenia liniowego,

' zakuP i montń WannY dostosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej (wanna niska, z otwieranym
bokiem) jeżeli ze względu na schorzenie nie jest mozliwe lub jest utrudnione korzystanie z prysznica,

' zakuP i montaż lub wYmiana umywalki na wysokości umoźliwiającej osobie niepełnosprawnej swobodny
dostęP lub wYmiana umywalki - jeżeli korzystnie zzainstalowanej doĘchczas um},walki nie jest możliwe
lub jest utrudnione (koniecznoŚĆ podwyższenia lub obniżenia) lub zmiana lokalizacji jest niezbędna
ze względu na dokonywane przystosowanie pomieszcze nia łazienki,, zakup i montaż baterii łazienkowych jednouchwytowych, zmieszaczem,

' zakuP i montaż baterii umyrvalkowej, wannowej lub prysznicowej, jeżeli dokonywana jest zmiana
położenia instalacj i wodno - kanalizacyjnej,
zakuP i montaŻ muszli toaletowej typu kompakt lub w systemie podwieszanym - jeżeli korzystanie
z zainstalowanej dotychczas toalety nie jest możliwe lub jest utrudnione (koniecznośó podwyższenia
do wYsokoŚci 45-50 cm lub obniżenia dla osób niskorosĘch) lub gdy zachodzi konieczność zmiany
lokalizacji toalety ze względl na dokon}rvane przystosowanie pomieszczeniałazienki,
zakup i montuż nasadki toaletowej,
wykonanie siedziska murowanego lub zakup krzesęłka/siedziska natryskowego;
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' dostosowanie wewnętrznych instalacji: wodno - kanalizacvjnej, elektrycznej, gazowej, c.o. do potrzeb
montowanych urządzeń w pomie szc zeniach hi gieniczno - sanitarnych;

zainstalowanie gniazd wĘkowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby poruszającej się na wózku
inwalidzkim;
przystosowan ie drzwi poprzez:
, zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości co najmniej 90 cm w świętle ościeżnicy, a pozostĄch

drzwi wewnętrznych o szerokości co najmniej 80 cm,
, zaklp i montaż drzwi przesuwnych,
, zakup i montaż systemu otwierania drzwi lokalu mieszkalnego - dla osób o niesprawnych rękach,
, zakap i montaż zńezpieczeń drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi (do wysokości 80 cm

od podłogi) oraz zainstalowanie ościeżnicy stalowej - dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim
lub przy pomocy balkonika;

zakup i montaż okien i drzwi balkonowych, umożliwiających ich samodzie|ną obsługę przez osoby
poruszające się na wózku inwalidzkim (doĘczy kuchni, Łazięnki i jednego pokoju wybranego przez
wnioskodawcę);

zakup wraz z montazem systemu automatycznego otwierania drzwi garużu dla osób niepełnosprawnych
po s iadaj ących uprawnienia do kierowania poj azdami;
przystosowanie wyposazenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną, poruszającą się
na wózku inwalidzkim, w tym:
, obniżenie urządzeń kuchennych (zlewozmywak, pł7ta gtzewcza) oraz zakup i montaż niskich blatów

wtazz szafkami, umożliwiających dojazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
, zakup i montetż ruchomych półek wyposażonych w windy ręczne lub elektryczne, pojemników

na specjalnych prowadnicach oraz zatrzasków magnetycznych;
, zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym, niż90";
, zakup i montaż szuflad wyposazonych w: prowadnice umożliwiające pełny wysuw, prowadnice

ze wspomaganiem otwierania, tzw. cichy domyk,

zakup i montaz materiałów rwięanych z oznakowaniem wyposażęnia |okalu i ciągów komunikacyjnych,
różnyń koloręm lub fakturą - dla wnioskodawców z dysfunkcj ą narządu wzroku o umiarkowanym
Iub znacznym stopniu niepełnosprawno ści ;

zakup i montaż dodatkowego oświetlenia lub zmiana dotychczasowego oświetlenia na dostosowane

do potrzeb osób niepełnosprawnych - dla wnioskodawców z dysflnkcją narządu wzroku, o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepełno sprawno ści.

B. Lilrwidacja barier w komunikowaniu się (zakres dofinansowanego zadania musi mieć bezpośredni
związek z ograniczeniam i wynikaj ącym i z n iepelnosp rawności) :

Dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu i mowy:

- zakup i montaz faksu, telefaksu, wideofonu, itp.,

- zakup i montaz urządzeń wspomagających odbiór dźwięku (z telefonu, radio, telewizora, komputera),

- zakup kamery internetowej,

- zakup telefonu komórkowego,

- zakup sprzętu komputerowego,

- zakup oprogramowania wspomagającego komunikowanie się.

Dla osób niepełnosprawnych z d},sfunkcją narządu wzroku:

zakl1p urządzeń umożl iwi aj ących posłu giwan ie s ię pismem braj lowskim,

zakllpurządzeńnagryłvających i odtwarzających dźwięki (np. wielofunkcyjnych odtwarzacry i dyktafonów),

- zakup pomocy opĘcznych (takich, jak: liniĄ i folie optyczne); zakup urządzeń do czytania dla osób
słabowidzących (np. lupy, lupy z podświetleniem) - dotyczy przedmiotów nie objęĘch dofinansowaniem
zNFZ,
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zakup telefonu komórkowe go,

zakup sprzętu komputerowe go.

zakuP telefonu stacjonarnego lub komórkowego - dla osób niepełnosprawnych mających trudności
w Poruszaniu się, o umiarkowanYm lub Znaaznym stopniu niepełnosprawności (osoby leżące,poruszające się
na wózku inwalidzkim, z użyciem pomocy ortopedycznych, oprotezowane),
zakup sprzętu komputerowego,

C, Likwidacja barier technicznych (zakres dofinansowanego zadania musi mieć bezpośredn i związek
z ogr aniczeniam i wynikaj ącymi z niepełnosprawności) :

- programy wspomagające terapię logopedyczną, programy edukacyjne,

- zakuP urządzeń dostosowanYch do mozliwości percepcyjnych osób niesĘszących i słabos Ęszących,
urządzeń wibracYjnYch i Świetlnych (np. specjalistyczna sygnalizacja świetlna i wibracyjna, budziki
wibracyjne),

zakuP urządzenia do osuszania aparatu słuchowego dla użltkowników aparatów słuchowych.

Dla osób niepełnosprawnych z d}rsfunkcją narządu wzroku:

- zakuP i montaŻ kuchni elekĘcznej w przypadku wyposażenia lokalu w kuchnię węglową lub gazową
(dotYczY osób niePełnosPrawnych zamieszkujących samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną, która
Posiada co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności) - w uzasadnionych przypadkach mozliwe
dofi nansow anie zmiany sposobu o grzewan i a mieszkan ia;

- zakup urządzeń dostosowanych do możliwości percepcyjnych osób
np, testery kolorów, czujniki poziomu cieczy, detektory światła, wagi
obraj lowione lub udźwiękowione,
rower tandem.

niewidomych i słabowidzących,
kuchenne, termomeĘ, zegarki

Dla osób z pozostałmi rodzajami niepełnosprawności:
dostosowanie sPosobu ogrzewania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej (zakup i montaż urządzeń
do ogrzewania z własnym Źrodłęm ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elekĘczną) _ dotyczy
W szczególnoŚci osób z dYsfunkcj ą narządu ruchu, o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niePełnosPrawnoŚci, mieszkających samotnie \ub z drugą osobą niepełnosprawną, która posiada co najmniej
umiarkowany stopień niepełnosprawności,
zakuP sPrzętu AGD (nP.: zmywarki do naczyń, pĄty indukcyjnej, robota kuchennego) _ doĘczy osoby
z dYsfunkcj ą rąk zamieszkującej samotnię lub z inną osobą niepełnosprawną, która posiada co najmniej
umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- zakup roweru trójkołowego,
zakup łóZka specj al i styczne go,

- zakup poduszki ortopedycznej,

- zakup akumulatora do wózka inwalidzkiego, schodołazu,

- zakuP urządzeń dla osób niepełnosprawnych z powodu schorzeń dróg oddechowych np.: nawilżacze
p ow ietr za, o c zy sza zacze p owi etrza.

17.W rwiązku ze szczególnymi indywidualnymi potrzebami osoby, rvynikającymi z jej
niePełnosPrawnoŚci, moŻe zostaĆ udzielone dofinansowanie na zakup urządzenia niewymienionego
w PowYŻsrych katalogach doĘczących tikrvidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych.
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IV.2. Kryterla przyznawania dofinansowania likwidacji barier architektonicznycho w komunikowaniu
się i technicznych w 2019 r.:

1. Wysokośó dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
w 2019 r. wynosi nie więcej, niż do 80% kosztów przedsięwzięcia (z możliwością zwiększenia
dofinansowania do 85 %o dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe), jednakże kwota
dofinansowania nie może przekroczyćz

- 30 000 złw przypadku likwidacji barier architektonicznych,
15 000 złw przypadku likrvidacji barier technicznycho

- 6 000 złw przypadku lilcwidacji barier w komunikowaniu się.
2. Procent dofinansowania zostanie zmniejszony w przypadku osiągania przez wnioskodawcę przeciętnego

miesięcznego dochodu przekraczające go :

50Yo przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
65%o przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

W takim przypadku przekroczenie ww, kryterium o każde 200,00 zł powoduje zmniejszenie
dofinansowania o 50ń.

3, Pierwszeństwo w realizacji zadań dot. likwidacji barier architektonicznych będą miĄ osoby
niepełnosprawne:

a) w stopniu znaćznym lub umiarkowanym (\ub orzeczeniem równowaznym),
b) osoby leżące, poruszające się na wózku inwalidzkim, zużyciem pomocy ottopedycznych (np,: balkonika),

oprotezowane,

spełniające łącznie ww, kryteria (wskazane w punkcie 3 a) i 3 b)).

4. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego będą miĄ osoby
niepełnosprawne:

a) z dysfunkcją narządu słuchu, mowy lub z dysftln|<cją narządu wzroku, o znacznym i umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) - gdy dysfunkcja nie wynika z orzęczęnia
winna być potwierdzona w zaświadczeniu lekarskim załączonym do wniosku,

b) leżące lub poruszające się na wózku inwalidzkim, z lżyciem pomocy ortopedycznych (np,: balkonika),
oprotezowane, o znaaznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniem
równowaznym),

5. W przypadku realizacji zadań dotyczących likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych,
tj.: zakupu sprzętu komputerowego, specjalistycznych elektronicznych sprzętów, arządzeń
i oprogramowania niezbędnego do korzystania przęz osoby niepełnosprawne w rwiązku z ich
indywidualnymi potrzebami, dofinansowanie konkretnego przedmiotu udzielane będzie nie częściej, niż
raz na 6 lat, z wyjątkiem telefonów i tabletów, dla których dofinansowania mogą być udzielane nie
częściejo niż raz na 3 lata (z zachowaniem ogólnej zasady udzielenia dofinansowania dopiero po upływie
trzęch lat od uzyskania dofinansowania odpowiednio w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się lub
technicznych).

6. Wyklucza się przyznanie dofinansowania wnioskodawcom będącym adresatami pilotażowego programu
Aktywny Sarnorząd.

7. W przypadku dofinansowania sprzętu komputerowego i elektronicznego ustala się maksymalny całkowiĘ
koszt przedsięwzięcia objęty dofinansowanięm do kwoty:

a) 2 800,00 zl dla sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny, monitor, notebook, urządzenia
peryferyjne,wtaz z systemem operacyjnyn) - maksymalna kwota dofinansowania wynosić może do 80 7o,
tj. nie więcej, niż 2 240,00 zł);

b) 400,00 zł dla urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, kopiarka) _ maksymalna kwota
dofinansowania wynosió może do 80 7o, tj, nie więcejo niż320,00 zł);

c) 1500,00 zł dla telefonów komórkowych (smartforó.*) - maksymalna kwota dofinansowania wynosić
może do 80 "ń, tj. nie więcej, niż 1 200,00 zł);

,{-Ą. D}.IL§KTORA
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d) 1 000,00 zł dla tabletów - maksYmalna kwota dofinansowania wynosi ć może do 80 %o, tj. niewięcej, niż
800,00 zł);

8, KosztY Prac budowlanYch i związanych z adaptacją pomieszc zeń do potrzeb osób niepełnosprawnych,
które będą stanowiĆ Podstawę do ustalenia kwoty dofinanśow ania (czyli całkowite koszty przedsięwzięcia,
od których uzależniona jest wysokośó dofinansowania) ustalane będą wg poniższych kryteriów
(określonych wartościami netto) :

kabina prysznicowa do kwoty 1200,00 zl,
Ściana Prysznicowa ze szl<ła bezpiecznego do kwoty 1 100,00 zł (dofinansowaniu podlega maksymalnie
1 sztuka),

drzwi szklane zę szkłabezpiecznego do kabiny prysznicowej do kwoty 1 100,00 zł,
brodzik niski z syfonem lub brodzik najazdowy z syfonem do kwoty 400,00 zl,
odprowadzenie liniowe do kwoty 350,00 zł,
wanna dla osoby niepełnosprawnej do kwo§ 760,00 zł,
wanna z otwieranym bokiem do kwoty 5 000,00 zł
umywalka do kwoty ż10,00 zł,
bateria wannowa lub prysznicowa do kwoty 260,00 zl,
bateria umywalkowa do kwoty 150,00 zł,

PłYtki antYPoŚlizgowe posadzkowe - posadzka pokoju, kuchni, przedpokoju, toalety _ do kwoty
40,00 zł/mz (dotyczy m2 powierzchni koniec znej do likwidacji bariery _ może obejmowaó łącznie
nastęPujące Pomieszczenia: toaletę, przedpokój, kuchnię i jeden pokój użytkowany przez osobę
niePełnosPrawną); wymagany atest/certyfikat potwierdzaj ący użycie materiałów antypośiizgo!\ych _
zgodnie z rekomendacjami zawartymi w załączniktl nr 1 do niniejszych zasad,
PłYtki antYPoŚlizgowe posadzkowe -posadzka łazienki - do kwoty 50100 złlmż (dotyczy m2 powierzchni
koniecznej do likwidacji bariery powierzchnia użytkowa łazienkl); wymagany atest/certyfikat
Potwierdzaj ącY użYcie materiałów antypoślizgo!\rych - zgodnie z rekomendacjami zawarĘmi w zńąćzniku
nr 1 do niniejszych zasad,

PłYtki Ścienne do kwoĘ 40,00 złlm2 (zakres powierzchni do 6o00 m2 wykonanych ścian w obrębie
natrysku),

muszla toaletowa typu kompaktwtazz deską toaletową do kwoty 500100 zł,
musz|a toaletowa sYstem Podwieszany (wraz z zestawem instalacyjnym przeznaczonym do zamurowania
oraz deską toaletową i przyciskami) do kwoty 900,00 zł,

Poręcze, uchwYtY uchYlne naŚcienne, uchwYy uchylne wolnostojące, poręcze uchylne naścienne
i pochryty do kwoty 150,00 zl za l sztukę,
ościeżnica stalowa do kwoty 72,00 zł,
ościeznica drewniana do kwoty 230100 zł,
dofinansowanie demontażu i montażu grzejnikałazienkowego w przypadku zmiany miejsca usytuowania z
uwagi na wYkonYwane Prace adaptacyjne do kwoty zgodnej z wartościami określonymi w punkcie 8 c,
drzwi - skrzYdło PĘtowe drzwi wewnętrznych o szerokości min. 80 cm w świetle ościeżnicy - do kwoty
300o00 zł,
drzwi - skrzYdło łazienkowe pĘtowe o szerokości min. 80 cm w świetle ościeżnicy _ do kwoty 390,00 zł,
krzesło natryskowe/siedzisko prysznicowe - do kwoĘ 360,00 zl (konieczny zaklp krzesła
natryskowego/siedziska Prysznicowego o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu adekwatnym
do ciężaru ciała osoby niepełnosprawnej),

koszt montaŻu materiałów liczony zgodnie z wartościami określonymi w punkcie 8 c.
8,a. WartoŚÓ cen materiałów budowlanych oraz sprzętu, wyposazeni a, armatury białego montazu przyjęto

według średnich cen rynkowych I lrwartału 2019r.
8.b. RobotY demontażowe, rozbiórkowe, wywóz gruzl, wykonanie nowej instalacji wodno - kanalizacyjnej,

PróbY szczelnoŚci instalacji wodnej i gazowej, wykonauie ścian działowych z pb.t KG lub murowanych
wYkończonYch PłYtkami ceramicznymi wraz z robotami towarzyszącymi likwidującymi bariery
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8.c.

8.d.

architektonicznę, oszacowane przez wykonawcę w kosztorysie ofeńowym i powykonawczym będą
wer;fikowane przez Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych dziŃalącego z ramienia Ośrodka zgodnie
z normami katalogów nakładów rzeczowych (KNR).
Przyjęto następujące składniki cenotwórcze do weryfikacji kosztorysów ofertowych na rok 2019 (zgodnie
ze średnimi cenami obowiązującymi na rynku w I kwartale 2019 r.):

Stawka roboczogodziny (Rg) : do 17,00 zł,

- Kosźy Pośrednie (Kp) : do 70150 oń,

- Zysk(Z):do12,30Y",
Dofinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowo wykończeniowym, które
nie wpływają na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, a jedynie mają poprawić
esteĘkę pomieszczeń. KoszĘ rwiązane z zakupem i montażem wodomierzy, drzwiczek rewizyjnych,
kratek wentylacyjnych, wykonanie sufitów podwieszanych z p|lr. KG, opraw oświetleniowych na ścianach
i sufitach, wykonanie lub modernizacja instalacji elektrycznej w tym gniazd, pizełączników, kontaktów,
montaż nowych kaloryferów i pieców centralnego ogrzewania (o ile nie doĘczy to zmiany sposobu
ogrzewania w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej), zaworów czerpalnych pralek automatycznych,
wykonanie robót malarskich ścian i sufitów, oraz innych tego typu prac wnioskodawca pokrywa
ze środków własnych (nie zostaną onę zaliczone do kosźów przedsięwzięcia obejmującego likwidację
barier).

Nie podlega dofinansowaniu wymiana istniejących urządzeń higieniczno - sanitarnych na nowe
(gdy wnioskodawca zamierza dokonać wymiany posiadanego sprzętu jedynie ze względów
esteĘcznych).
Biorąc pod uwagę przeznaczenie środków PFRON, pozostających w dyspozycji Ośrodka, które
służyć mają likwidacji istniejących barier dla osoby niepełnosprawnej, a nie zabezpieczania
zbiorowych potrzeb mieszkańców lrudynku wielorodzinnego, dofinansowaniu nie będą podlegaĘ
windy, pochylnie i podjazdy prowadzące do wejścia zbiorowego do budynku wielorodzinnego
(nie dotyczy to ltrządzeń prowadzących bezpośrednio do lokalu mieszkalnego osoby niepełnosprawnej oraz
wind (nawet usltuowanych przy wejściu zbiorowym do budynku) jeśli będą stanowiły wyŁączną własnośó
wnioskodawcy - osoby niepełnosprawnej).

Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego będą
adresatami działań w ramach wdrażanego programu rządowego Dostępność Plus na lata 2018 -2025.

V. DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSOB
F,IZYCZNYCH PRO\ilADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, osoB PRAWII-YCH
I JEDNOSTEK NIBPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNBJ

V.1. Zasady ogólne

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się - jeden raz
w roku - osoby ftzyczne prowadzące działalnośc gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalnośó związaną z rehabilitacją osób
niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem Ąożenia wniosku oraz udokumentują
posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych żródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia
w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

2. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie w MOPR w Bytomiu winny mieć siedzibę albo prowadzić
działalnośó na terenie Bfomia.

3, Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków
finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

8.e.

9.
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4. WYsokoŚĆ dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu,
nie więcej jednak niż do wYsokości pięciokrotnego przeciętnego wynagro dzenia, z zachowaniem
dodatkowych kryteriów pr zy znaw ania d ofi nansowan ia pr zy jęty ch na dany rok,

5. DokumentY niezbędne do rozpatrzenia wniosku dotyczącego dofinansowania zaopatrzenia
rehabilitacYjnY dla osób fizycznych prowadzących działa|nośó gospodarczą, osób
i jednostek nieposiadających osobowości prawnej , zvvanychdalej podmiotem:
a) wniosek o dofinansowanie zaopatrzeniaw sprzęt rehabilitacyjny,
b) dokument potwierdzający stafus prawny i podstawę działaniapodmiotu,

w sprzęt
prawnych

c) informacja o ogólnej wartoŚci nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację
zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek,wrazz podaniem
źrodeł finansowania,

d) informacja o innYch Źrodłach finansowani a zadania (udokumentowanie posiadania środków własnych lub
PozYskanYch z innYch Źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem
ze środków PFRON),

e) dokumenĘ Świadczące o Prowadzeniu działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
przez okres co najrnniej 2lat przed ńożenięm wniosku,

f) w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospod arczą:

- zaŚwiadczenie o Pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującymbieżący rok kalendarzowy oraz
dwa PoPrzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis
w tym okresie,

informacje o każdej Pomocy innej niż de minimis, jaką podmiot otrzymałw odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą otaz rla dany projekt inwestycyjny, z którym jest
związana pomoc de minimis,

- Przed zawarciem umowy - zaktualizowana informacja o pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej
Przeznaczanej rra te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, otrzymanej po ńożeniuwniosku
o dofinansowanie-

g) w przypadku pracodawcy prowadzącego Zakład Pracy Chronionej:
dokumentyjak w ust. 5 pkt. a - f,

- kopia decyzji w sprawie przyznania statustt ZPCH (oryginał do wglądu),
informacja o wYsokoŚci i sposobie wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, za okres trzech rniesięcy przed datą złożeniawniosku,

h) faktura pro-forma lub kosztorys.
wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie w szczególności w przypadku:
a) nie spełniania warunków uprawniających do uzyskania dofinansowania,
b) gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był,

w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu,
rozwiązanej zprzyczynleżących po stronie tego podmiotu;

c) braku Środków finansowych na dofinansowanie zaopatrzeniaw sprzęt rehabilitacyjny,
d) nieProwadzenta działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej

2 lrt przed ńożeniem wniosku;
e) gdY Podmiot nie udokumentuje posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł

na sfinansowanie Przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu;
0 gdY Podmiot prowadzący dziŃalnoŚĆ gospodarczą otrzymŃ pomoc Ąnną niż de minimis w odniesieniu

do tYch samYch kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu
inwestYcYjnego, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności
pomocy.

Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących
dzińalnoŚĆ gosPodarczą, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej rozpatruje
komisja opiniująca w kolejnoŚci wynikającej z daĘ złożęnia wniosku w MopR. Wnioski rozpatrywane są
indYwidualnie, na podstawie analizy informacji zawartych w każdym wniosku. Dofinansowania będą

6.

7.
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udzielane do momentu wyczerpania Środków finansowych PFRON przekazanych MopR w danym roku
kalendarzowym. Regulamin komisji oraz jej skład reguluje odrębne zarządzenieDyrektora MopR,

8. OŚrodek zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przezwnioskodawcę ofert.
9. W PrzYPadku, gdY Ośrodek poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie

danYch, mających wpływ na przyznanię dofinansowania, ma prawo wezwać wnioskodawcę (podmiot
ubiegający się o dofinansowanie) w wznaczonym terminie, w celu złożenia wyjaśnień w sprawie lub
dostarczenia dodatkowych dokumentów.

l0.Podstawą uzyskania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób ftzycznych
Prowadzących dziŃalnoŚć gospodarczą, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej
jest umowa zawarta między Dyrektorem Ośrodka a tym podmiotem.

l l.W umowie okreŚlonY jest termin realizacji zadania, cel i wysokośó dofinansowania oraz sposób rozliczęnia
przy znany ch środków PFRON.

l2,Środki finansowe Funduszu przekazywane są zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
13.Podmiot sam dokonuje wyboru sprzedawcy, dostawcy i ponosi zato pełnąodpowiedzialnośó.
14.Po otrzymaniu sprzętu podmiot zobowiązany jest do poinformowania o tym pracownika MOPR.
l5.Przedłożone dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji ptzęz Ośrodek pod kątem zgodności

ze złożonym wnioskiem oraz ustaleniami wynikającymi z zawaftej umowy.
16.0Środek zastrzega sobie prawo sprawdzenia prawidłowości realizacji umowy dotyczącej dofinansowania

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób
PrawnYch i jednostek nieposiadających osobowości prawnej w miejscu wskazanym przez podmiot (czynność
potwierdzana j est protokołem sporzą dzanym pr zez pr acowni ka MOPR).

VI. DOF'INANSOWANIE ORGANIZACII SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSOB
NIEPEŁNOSPRAWI\IYCH

VI.1. Zasady ogólne

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turysĘki dla osób
niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, jeżeli:
a) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem

ńożęniawniosku;
b) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych

i lokalowych do realizacji zadania;
c) udokumentują posiadanię środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie

przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem zę środków Funduszu.
Podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie w MOPR w By.tomiu, jeżeli na terenie miasta Bytomia
zamieszkują osoby niepełnosprawne obj ęte wnio skiem o d ofi nansowanie.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków
finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
Wysokośó dofinansowania organizacji spońu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi
do 60% kosźów przedsięwzięcia z zachowaniem dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowania
przyjęĘch na dany rok,
DokumenĘ niezbędne do rozpatrzenia wniosku dotyczącego dofinansowanie ze środków Funduszu
organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych:
a) wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób

niepełnosprawnych,
b) dokument potwierdzający status prawny i podstawę działaniawnioskodawcy,
c) statut,

2.

4.

5.
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d) kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania,
e) informacja o innYch Żródłach finansowania zadania(udokumentowanie posiadania środków własnych lub

PozYskanYch z innYclr Źrodeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem
ze środków Funduszu),
dokumentY Świadczące o Prowadzeniu dziŃalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres
co najmniej dwóch lat Przed dniem złożenia wniosku (cel działania, teren działania, liczba osób
niePełnosprawnych objęĘch działalnością,liczbazatrudnionej kadry i jej kwalifikacje),
informacja o zaPewnieniu odPowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych
i lokalowych do realizacji zadania(stanowi częśó wniosku),

h) informacj a o PrZYZnanYch wcześniej środkach Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu
realizowanego zadania i datY Przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia (doĘczy trzechostatnich
lat popr ze dzaj ących r ok złożenia wn i osku),

g)

i) oświadczenie o braku zaległości wobec Funduszu, oraz że podmiot nie był,
złożenięm wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu,

w ciągu trzech lat przed
rozwiązanej z przycTw

leżących po stronie tego podmiotu,
program mer}toryczny przedsięwzięcia,
w przypadku podmiotu prowadzące go dziŃalnośó gospodarczą:
zaŚwiadczenie o PomocY de minimis otrzymanej w okręsie obejmującymbieżący rok kalendatzory oraz
dwa PoPrzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis
w tym okresie,

informacje o każdej Pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał wnioskodawca w odniesieniu do tych
samYch kosztów kwalifikującYch się do objęcia pomocą oraz nadany projekt inwestycyjny, z którym jest
zw iązana pomoc de minimis,

Przed zawarciem umowY - zaktualizowana informacja o pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej
Przeznaczanej na te same koszĘ kwalifikujące się do objęcia pomocą, otrzymanej po złożeniuwniosku
o dofinansowanie,
w przypadku pracodawcy prowadzącego Zal<ład Pracy Chronionej:
dokumentyjak w ust. 5 pkt. a - k,

- kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zpcH(oryginał do wglądu),
informacja o wYsokoŚci i sposobie wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, za okres trzech miesięcy przed, datą złożeniawniosku.

6. wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie w szczególności w przypadku:
a) nie spełniania warunków uprawniających do uzyskania dofinansowania,
b) gdY Podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu

trzęch lat Przed ńożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozlviązanej
zprzyczynleżących po stronie tego podmiotu;

c) braku środków finansowych na dofinansowanie organizacji
niepełnosprawnych,

sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób

d) edY Podmiot ubiegającY się o dofinansowanie nie udokumentuje okoliczności wskazanych
wpkt. 1lit.a-c;

e) gdY Podmiot Prowadzący dzińalnoŚÓ gospodarczą otrzymŃ pomoc innąniż de minimis w odniesieniu
do tYch samYch kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu
inwestYcYjnego, a łączna kwota Pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensyrvności
pomocy,

7. Wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji spońu, kulfury, rekreacji i turystyki dla osób
niePełnosPrawnych rozpatruje komisja opiniująca w kolejności wynikają cej z daty złożenia wniosku
w MOPR. Wnioski rozPatrYwane są indywidualnie, na podstawie analizy informacji zawaĘch w kazdym
wniosku. Dofinansowania będą udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych pFRoN
PrzekazanYch MOPR w danYm roku kalendarzowm. Ręgulamin komisji oraz jej skład reguluje odrębne
zarządzenie Dyrektora MOPR,

j)
k)
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8. Ośrodek zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przezwnioskodawcę ofert.
9. W przypadku, gdy Ośrodek poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie

danych, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, ma prawo wezwać wnioskodawcę (podmiot
ubiegający się o dofinansowanie) w Wznaczonym terminie, w cęlu ńożęnia wyjaśnień w sprawie lub
dostarczenia dodatkowych dokumentów.

l0.Podstawą uzyskania dofinansowania zę środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki
dla osób niepełnosprawnych jest umowa zawartamiędzy Dyrektorem Ośrodka a wnioskodawcą.

1 l,W umowie określony jest termin realizacji zadania, cel i wysokośó dofinansowania oraz sposób rozliczenia
pr zy znany ch środków PFRON.

12.Środki finansowe Funduszu przekaz:ylvane są zgodnie z warunkami określonymi w umowie,
I3.Przędłożone dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji przez Ośrodek pod kątem zgodności

ze ńożonym wnioskiem oraz ustaleniami wynikającymi zzawartej umowy.

VI.2. Kryt eria prryznawania dofinansowania organizacji spońu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych w 2019 r.:

PodmioĘ ubiegające się o dofinansowanie spottu, kultury, rekeacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
po otrzymaniu informacji o wysokości przyznanych środków, podejmą decyzję o ilości organizowanych
przedsięwzięć oraz kwocie przeznaczonej na ich realizację. Ostateczna wysokośó dofinansowania nie może
przelłoczyó 600ń kosztow przedsięw zięcia.

Część III

POSTANOWIBNIA KOŃCOWE

Dopuszcza się odstąpienie od zasad i kryteriów określonych w niniejszym dokumencie, gdy będzie
to uzasadnione szczególnie hudną sytuacją osoby niepełnosprawnej i jej indywidualnymi potrzebami
wynikającymi z niepełnosprawności - ostateczną decyzję doĘczącą udzie|enia dofinansowania podejmuje

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu po uzyskaniu pozyĘwnej opinii Powiatowej
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu. Nie może to jednak prowadzió do naruszenia
prąrwołanych na wstępie przepisów.

Pozostałe uwarunkowania, niezawarte w niniejszyn dokumęncie, określają przepisy przywołane na wstępie.
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Załączniknr l
do zasad udzielania dofinansowania ze środkówPństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do zadń z zakresu rehabilitacji

:pole:zlej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Bytomiu orazkryteriaobowiązujące w 20l9 r.

UzłsłnnrrNm REKOMENDACJI MOPR DoTyczĄcycH pARAMETRów ANTypośLźGowoścI pŁyTEK
PODŁOGOWYCH W POMIESZCZENIACH DOSTOSOWYWANYCH DO POTRZEB OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W RAMACH LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

RozPorządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim
PowinnY odPowiadaĆ budYnki i ich usytuowanie kwestie antypoślizgowości posadzek reguluje tylko § 305. 1 tego
rozPorządzenia: Nawierzchnia dojŚĆ do budynków, schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych, ciqgów
komunikacYjnYch w budYnku oraz podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, ą także posadzki
w garaŻu, Powinna bYĆ wykonana z materiałów niepowodujqcych niebezpieczeństwa poślizgu.

RozPorządzenie wYmusza stosowanie posadzek antypoślizgowych, jednak nie podaje konkretnych wartości
antYPoŚlizgowoŚci, W PrzYPadku PłYtek Wewnętrznych można spotkać się z dwoma skalami wyznaczającvmi stopień
antypoślizgowości: obliczany dla stopy bosej i obutej.

Dla Posadzek, Po których chodzi się w obuwiu Polscy wykonawcy korzystają z niemieckiej normy DIN
51130. Norma okreŚla skutecznoŚĆ antypoślizgową symbolami od R9 do R13 (płytki ponizej R9 nie są
antYPoŚlizgowe). SYinbole te odnoszą się do krytycznego kąta poślizgu, tj. kąta nachylenia powierzchni z płytek
PolanYch olejem, Po której zsunie się człowiek w wymaganym przepisami obuwiu.l Im większa wartość symbolu
R, Ęm PĘtki są bardziej antYPoŚlizgowe, a co za Ęm idzie, bezpieczeństwo poruszania się po nawierzchni jest
większe.

Dla Posadzek, Po których chodzi się bosą stopą do oznaczenia stopnia śliskości powierzchni płytek stosuje
się niemiecką normę DIN 51097. okreŚlany je st on za pomocą liter A, B orazC _ od najbardziej śliskich do najmniej
Śliskich. W PraktYce oznacza to, że płytki klasy C można stosować w basenach, czy innychmiejscach gdzie iostaną
one Połozone Pod wodą.2 Norma bada zjawisko poślizgu na posadzce użytkowanej bosą stopą. Do badń według tej
nonnY wYkorzYstuje się sPecjalną ramp% która jest ustawiana pod określonym kątem, zwanym kątem poślizgu, na
której człowiek bez obuwia Próbuje się poruszać . Przyczepność bosej _stopy do podłoźa określa się poprzsz zbadanie,
pod jakim kątem człowiek nie możebezpiecznie użytkować posadzki.3

Oznaczenia antypoślizgowości nawie rzchni posadzeka

1 
za: Antypoślizgowość, httpsJldekordia.pllinformacje/wlasciwosci-plyteVantyposlirgowosc.ń1

2 
za: PĘtki ceramiczne do łazienki. AntypoŚlizgoweLzy zwylcłe?-htę://polskiebudowlane.pl/pońal/plytki-ceramiczne_do_1azienk!

antypo sl i zgow e- czv -zw yklelą"'za: Moząika anĘpoŚlizgowa, Normy DIN 5l097 DIN 51I30. - http://blog.topmozaiki.pVmozaika-antyposlizgowa-normy_din_51097_din_
5ll30/
a 

na Podstawie: M. Wlazło, CT Service, Technika Antypoślizgowa A. Kristowski, Politechnika Gdańska AspekĘ zastosowania posadzek
anĘpoŚlizgowych w ujęciu specyfikacji technicznych i bezpieczeństwa użytkowania (preprint aĘkułu -
https://depot,ceon.plóitstream lhandlell23456789l6942lAspęktyo^2)Zastosqwania7oŻOpo sadzek%ol}antypoo/aOlizgowychoń2}wo/aOljo/a
0ciuo/o20sPecyflkacjio/o20technicznychoń2}io/o20bezpiecze%o20stwao/a}uoń2}ytkowania,pdflsequenceł;
*uzupełnienie własne
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Nalezy zwrociĆ uwagę, Że antypoŚlizgowoŚĆ określona według normy DIN 51097 (dla bosej stopy)

nie znajduje prostego przełoŻeniana antypoŚlizgowoŚĆ określoną według normy DIN 51l30 (dla stopyw obmłiu),
NajwYŻsza klasa antYPoŚlizgowoŚci według norTny DIN 51097 (np.C), według norTny DIN 5ll30 moze mieć
zaledwie klasę R 10, Rl1, rzadko R12, Poniewń kąt poślizgu może być taki sam, ale określony jest dla innych
warunków urytkowania.5

Dokonując wYboru PĘtek Podłogowych nateży uwzględnić ich parametry techniczne (w Ęm stopień
anĘPoŚlizgowoŚci) oraz uĘtkowe, sto§ownie do własnych potrzeb i miejsca użytkowania - łazienka, toaleta,
kuchnia, PrzedPokój. Warto (i naleĄ) zastosować taką nawierzchnię podłóg, która będzie przeciwdziałała
poślizgowi, bezwzględunato, czy poruszamy się po niej w obuwiu, czy bezobuwia.

PowYŻsze jest istotne, gdYż dotYczy dostosowaniapodłoża do potrzeb osób niepełnosprawnych, które mają
trudnoŚci w poruszaniu się. Dlatego teŻ Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zaleca wybór płytek
PosiadającYch największe parametry antypoślŁgowości, określone odpowiednią normą:

dla łazienek, w którYch może zajśc potrzeba poruszania się bosą stopą, rekomendowane są płytki oznaczone
klasą C (nie mniej, niż klasa A);
dla pozostaĘch pomieszczeń rekomendowane są płytki oznaczone k|asą R 11, lub wyższą - nie mniej, niż
klasa R 10.

I(|asa R 9 nie jest zalecana, poniewż płytki oznac zone tym parametrem
w najniższym stopniu, mogą posiadać je na pograniczu norTny, co dla
niewystarczające.

NalezY jednak PamiętaĆ, że im wYższy stopień antypoślizgowości, tym płytki trudniejsze do utrzymania
w czYstoŚci, ZwY?Ja terakota jest PokrYta szkliwem, które utrudnia przywieranie brudu, natomiast płytki ceramiczne
antypoślizgowe charakteryzują się bardziej chropowatą i mniej gładkąpowierzchnią. ó

5 
na Podstawie: Mozaika anĘpoŚlizgowa. Normy DIN 51097 DIN 51 l30. - http:llblog.topmozaiki.pl/mozaika_antyposlizgowa-normy-

din-5 1097-din-5 1 130/
6 

na Podstawie 
" 
PłYtki ceramiczne do łazienki. Antypoślizgowe czy zwykłeŹ-http://polskiebudowlane,p|/portal/ply.tki_ceramicznę_do_

( lazienki-antyposlizgowe-czy-zwykle/
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posiadają właściwości antypoślizgowe
osób niepełnosprawnych może być


