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PAŃSTWOWEGO FUI{DUSZU REHABILITACJI OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Do ZADAŃ z złrnnsu REIIABILITACJI SPOŁBCZNEJ

REALIZOWAI\rYCH PRZF,Z MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMrU
ORAZ KRYTERIA OBOWąZaJĄCEW ż02l r.

Na podstawie ustawy z dniaż7 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej orazzatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jednol'ity Dz. U. z 202I r. poz, 573), rozporządzenia Ministra Pracy i PolĘki
Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okreslania rodzajów zadań powiatu, które mogą być
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity
Dz.U. z2015 r. poz. 9ż6 z poźn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia l5 listopada
ż007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U, z 2007 r. nr 230 poz. 1694 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia ż9 maja 2017 r, w sprawie wykazu wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie (tekst j ednolity Dz, U . z 2019 f . poz. 1267 z późn. zm.),

w związktlzUchwaląnrXLIl572l2l Rady Miejskiej w Blomiu zdnia29 marca202I r, w sprawie określenia
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz ustalenia wysokości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację
w 202l roku

ustalam zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do zadań z zakręsu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Bytomiu oraz kryteria obowiązującew 202l r, w zakresie:
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CZĄŚCI

DBFINICJE I INFORMACJE OGOLNE

I. DEFINICJE:

Ilekroó w niniejszym dokumencie jest mowa o:

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

2. Osobie niepełnosprawnej - oznaczato osobę:
a) posiadającą orzeczenie o:

znaczny m, umiarkowanym l ub lękki m stopn iu niepełno sprawności,
niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
całkowiĘ niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (traktowane na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),

- niezdolności do samodzielnej egzystencji (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności),

całkowitej niezdolności do pracy (traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności),

częŚciowej niezdolnoŚci do pracy (traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu
niepełnosprawności);

b) posiadającąorzeczenie o zaliczeniu do:

I grupy inwalidów (traktowane na równi z otzeczeniem o znaaznym 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 1 stycznia 1998 roku, zĘmże:
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. orzekania o niepełnosprawności,
orzeczenie lekarza or zecznika ZU S,

orzeczenie wydane przed I sĘcznia 1998 r. przez KRUS,
4. Wnioskodawcy - oznaczato:

a) osobę niepełnosprawną wnioskującą o przyznanie dofinansowania,
b) osobY ftzyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne

niePosiadające osobowoŚci prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją
osób niePełnosPrawnych lub odpowiednio działalność na rzęcz osób niepełnosprawnych przez okres
co najmniej 2 lat Przed dniem złożenia wniosku oraz udokume_ntują posiadanie środków własnych
lub Pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej
dofinansowaniem ze środków Funduszu.

5. Wniosku - oznacza to wniosek o prulznanie dofinansowania z,łożony w Miejskim Ośrodku pomocy
Rodzinie na wymaganym formularzu.

6. Kompletnym wniosku - oznacza to wypełniony wniosek, zawierającv wszystkie wymagane informacje
wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

7, PrzeciętnYm miesięcznym dochodzie - oznacza to' przeciętny miesięczny dochód, w rozumięniu
PrzePisów o Świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie
domowym, obliczony zakwartałpoprzedzający miesiąc zŁożeniawniosku. -ś, '



8. Przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenię w gospodarce narodowej
w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez_frezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
,,Monitor Polski".

9. PFRON lub Fundus za - ozfiacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospra§nych.
10. Ośrodku lub MOPR -oznaazato Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
1l. Przedmiotach ońopedycznych i środkach pomocniczych oznacza to przedmioty określone

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia ż9 maja 2017 r. w sprawie v,rykazu wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie (tekst jednolity Dz. U. z20I9 r. poz. Iż67 z poźn. zm,),

12. Sprzęcie rehabilitaryjnym oznacza to sprzęt wspomagający proces rehabilitacji, niezbędny
do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie, przy aktywnym uczestnictwie
osoby niepełnosprawnej, możliwie najv,,yższego poziomu jej funkcjonowania, integracji społecznej i jakości
życia przy uwzględnieniu potrzeb wynikających z niepełnosprawności (sprzęt służący do usprawniania
zaburzony ch funkcj i organizmu lub wspoma gający proce s 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 wynikające z braku zastosowania odpowiednich
do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować
sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze
jej funkcjonowanie.

15. Barierach architektonicznych * oznacza to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego

najbliższej okolicy, którę ze względu na rozwiązania tęchniczne, konstrukcyjne lub warunki uzytkowania
unięmozliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

16. Turnusie rehabilitacyjnym - oznacza to zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej

z elementami wypoczynku, której cęlem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie
umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie kontaktów społecznych,
realizację i rozwijanie zainteresowań, a także poptzęz udziń w zajęciach ptzewidzianych programem
turnusu.

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

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

19, Pracowniku MOPR, pracowniku Ośrodka - oznacza to pracownika Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej

Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Blomiu realizĄącego zadania
z zaktesu rehabilitacj i społecznej .

II.INFORMACJE OGÓLNE

1. Druki wniosków o dofinansowanię zę środków PFRON wydawane i przyjmowanę są w Zespole
ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

2, Wnioski o dofinansowanie wymienione w części II w punktach I, II, ilI, IV są wydawane i przyjmowane
od początku każdego roku kalendarzowęgo - osoba niepełnosprawna może ńożyó 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. I|ość przyznanych dofinansowań zależy od wysokości środków przekazanych przez PFRON, określonych

uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu. Dofinansowania przyznawane będą po podjęciu ww. uchwały,
do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych MOPR na dany rok kalendarzory.

6. Wnioski można składać w Zespole ds. Rehabilitacji Śpołecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu lub drogą pocżową albo poprzez dedykowany system

b-

przygotowany przez PFRON, umożliwiający m.in. składanię wniosków o dofinansowanie w formie Ą



7.

8.

9.

10.

11.

I2.

elektronicznej (tzuł,sys(em SOW). W systemie SOW można składać wnioski o dofinansowanie
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopędyczne i środki
Pomocnicze, Wnioski i inne dokumenty zvviązane z udzielaniem dofinansówania podlegają rejestracji
według kolejności wpĘrvu. Rozpatrywanie Wniosków odbywa się z uwzględnieniem dĄ wpĘwu oraz
kryteriów dofinansowania obowiązujących w danym roku. 

,
Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złoĘó osoba upowazniona (pełnomocnik).
W imieniu osoby niepełnoletniej oraz osoby ubezwłasnowolnionej wniosek składa przedstawiciel
ustawowy łub opiekun prawny.

W Przypadku zŁożęnia kserokopii załączników konieczne jest przedstawienie pracownikowi Ośrodka
oryginafu dokumentów do wglądu (nie odnosi się to do dokumentów składanych poprzezsystem SoW).
Rozpatrywanie wniosków odbywa się w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku
(lub uzupełnienia wniosku o wszystkie wymagane dokumenty). Wnioski złożone przed podjęciem przez
Radę Miejską w Bytomiu uchwĄ dotyczącej podziału środków PFRON, rozpatr5rwane będą w terminie
30 dni od podjęcia ww. uchwaĘ. Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania
są informacje aktualne na dzień złożenia/ uzupełnienia wniosku.
Środki PFRON prrydzielane są osobom niepelnosprawnym dopiero z chwilą rozpatrzenia wniosku.
złożenie niekompletnego wniosku nie powoduje rezerwacji środków pF'RoN.
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 wystęilujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w tetminie:
a) do 14 dni wpr4padku uchybień dotyczącychwysokości dochodu;
b) do 30 dniw przypadku uchybień innych, niż sprawy finansowe.
Nieusunięcie uchybień w Wznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bezrozpatrzenia.
W przypadku powzięcia wąĘliwości 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 wzrya wnioskodawcę do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, Iicząc 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 Dyrektor MoPR
na podstawie przedłożonych dokumentów, podlegających weryfikacji w Zespole ds. Rehabilitacji
Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu 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 pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (przed dokonaniem !\ypłaty
dofinansowania) środki finansowe nie zostaną wypłacone, ponieważ dofinansowanie ze środków PFR9N
jest świadczeniem przysługującym konkretnej osobie niepełnosprawnej. Umowa doĘczącadofinansowania
wygasa z chwilą śmierci wnioskodawcy.
Informacje doĘczące realizowanych zadań oraz druki wniosków zańieszczone są na stronie internetowej
Ośrodka (www.mopr.bltom.pl).
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Część II

ZASADY UDZIBLANIA DOFINANSoWANIA ORAZ KRYTERIA oBową ZaJĄC;w 202tRoKU

-ś, .

I. DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNryCH I ICH OPIEKUNOW
W TURNUSACH RnHABILITACYJNYCH

I.|. Zasady ogólne

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

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

W przypadku przekroczenia ww. kwot dochodu kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą
dochód ten został przektoczony. W przypadku uzasadnionym trudną sy{uacją materialną lub losową osoby
niepełnosprawnej dofinansowanię uczestniótwa w turnusię Ę osoby lub dofinansowanie uczestnictwa
jej opiekuna może zostaó przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekłoczenia
ww. kwot dochodu.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym 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 tumusie rehabilitacyjnym zawiera wyrńne wskazanie
wraz z uzasadnieniem konieczności poblu opiekuna.

2. Wysokośó dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wynosi:

30oń przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 - 24 |Ń
uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

27 oń przeciętnego w}nagrodzenia- dla osoby niepeŁrosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

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

- ż0 % przeciętnego wynagrodzęnia- dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

20Yo przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzię pracy chronionej
nięza|ężnie od po s iadane go stopnia n iepełnosprawności.

Kwota dofinansowania do uczestnicfwa w turnusie jest zaokrąglana do pełnego złotego.

3. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją Ęciową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie
dla tej osoby lub dofinansowanie jej opiekuna na turnusię rehabilitacyjnym możę zostać podwyższone
do wysokości 40 Yo przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna moze
nastąpió, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną

lub osoba ta ponosi kosźy uczestnictwa opiekuna w turnusie,

4, Dofinansowanie może być wykorzystane tylko i wyłącznie przez osobę, której zostało ptzyznane.
Nie jest mozliwe przyznanie osobie kolejnego dofinansowania na ten cel w danym roku ze środków
Funduszu,

5. Zę środków Funduszu nie możę byó dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnyn
finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanej ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu
społecznym rolników.

6. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku doĘczącego dofinansowania uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitaóyjnych: Ą

a) wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
b) wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,

k



c) kserokopia aktualne go orzeczenia wydanego
o niepełnosprawności (lub równow ażnego),

przez powiatowy lub wojewódzki zespół ds, orzekania

d) oŚwiadczenie wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy o dochodach netto
za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wszystkich osób, z którymi wnioskodawca prowadzi

,1- ,

wspólne gospodarstwo domowe,
e) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodach za kwaftŃ

poprzedzający miesiąc ńożenia wniosku,
f) oświadczenie wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy o wyborze opiekuna

na tumus rehabilitacyjny (eśli lekarz uzasadnił we wniosku lekarskim konieczność pobytu opiekuna
na tumusie),

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. upowaznienie notarialne, postanowienie sądowe).
Do wniosku mogą być dołączone również inne dokumenty potwierdzające indyrvidualną sytuację
wnioskodawcy,
7 . Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności

wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na mozliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów
społecznych w codziennyn funkcjonowaniu. Na korzyśó wnioskodawcy uwzględnia się fakt niekorzystania
z dofinansowania w roku poprzednim,

8. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia
o zaliczeniu do znacziego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby
niepełnosprawnę w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 |at uczącę się i niepracujące bez względu na stopień
niepełnosprawności.

9. Kompletne wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów rozpatrywane będą, z zachowaniem zapisów zawarĘch w punkcie 7 i 8 oraz dodatkowych
kryteriów przyznawania dofinansowania ptzyjętych na dany rok, a także kolejności wpływu do MOPR.
W rozpatryrvaniu wniosków bierze udziń pracownik socjalny, oceniający sluację społeczną osoby
niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie umiejętności społecznych.

1 O.Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku:
a) Wnioskodawca sam dokonuje wyboru organizatora z rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

oraz oŚrodka z rejestru ośrodków, w których mogą odbyrvaó się turnusy rehabilitacyjne (eśli w orzeczeniu
nie są określone dysfunkcje, należy kierowaó się zapisami zawartymi we wniosku lekarskim).
Wnioskodawca dokonuje równiez wyboru terminu turnusu i rezerwacji miejsca. Następnie w terminie 30 dni
od otrzymania zawiadomienia o otrrymaniu dofinansowania przekazuje do MOPR informację o wyborze
turnusu (nie później , niż na 21 dni przed dniem rczpoczęcia turnusu).

b) Po otrzymaniu informacji doĘczącej wyboru turnusu rehabilitacyjnego MOPR w terminię 7 dni
zobowiązany jest do weryfikacji na podstawie danych zawaĘch w rejestrach ośrodków i organizatorów
turnusów:

czy ośrodek i organizator posiadają wpis do odpowiedniego rejestru obejmujący okres trwania wybranego
turnusu;

- czy oŚrodek jest uprawniony do przyjmowania osób z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lękarskim
o soby n i epełnosprawnej dysfunkcj am i lub schorzen iami ;

- czy organizatot turnusu jest uprawniony do organizowania turnusów odpowiednich do określonych
w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim osoby niepełnosprawnej dysfurftcji lub schorzeń.
Negatl.wna weryfikacja prowadzi do poinformowania wnioskodawcy w terminie 7 dni o konieczności
wyboru innego ośrodka lub organizatora pod rygorem nieprzekazaniaprzyznanego dofinansowania.
Dopuszcza się pozytywną weryfikację, o której mowa w tirecie drugim i trzecim, w odniesieniu do ośrodka
i organizatora, którego zakres uprawnień nie obejmuje wszystkich wskazanych w orzeczeniu i we wniosku
lekarskim dysfunkcji i schorzeń jedyrie w przypadku osób, u których występuje wiele dysfunkcji i schorzeń,
pod warunkiem pisemnego umotywowania wyboru organizatora lub ośrodka. Ostateczną zgodę v,ryraża
Dyrektor Ośrodka.
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c) Po PozYtywnej weryfikacji dokonanej przezMOPR wnioskodawca przesyła informację o wyborze turnusu
do organizatora furnusu celem potwierdzenia możliwości uczestnictwa danej osoby w wybranym furnusie -
organizator przekazuje oŚwiadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego do MOPR nie poźniej niż 14 dni
przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego (decyduje data wpłlłvu dokumentu-.do MopR
niedochowanie terminu może skutkować odmowąprzekazaniaprzyznanego dofinansowanii). 

'

d) W terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia organizatora turnusu MOPR przekazuje dofinansowanię
na rachunek bankowy organizatora turnusu 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 tutnusie,
Przekazanego przez otganizatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia turnusu (dokumenty księgowe
są wystawiane odrębnie dla każdego uczestnika turnusu). Organizator ma równięż obowiązek przekazaó
w terminie 21 dni od dnia zakończeniaturnusu informację o przebiegu turnusu.

1l,Wnioskodawca ponosi konsekwencje rezerwacji 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 202l r.z

1. 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 24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień
niepełnosprawności. W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku
do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach
rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można przyjąó zasadę przyznawania dofinansowania
tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata (lub obniżyó wysokośó dofinansowania
nie więcej, niż o 20 Yo).

2. W 202l r..w pierwszej kolejności dofinansowania będą udzielane dorosĄm osobom niepełnosprawnym,
które posiadają orzeczenie o za|iczenil do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
(albo równoważne) i które jednocześnie nie korzystĄ z dofinansowania w roku poprzednim, a takze
osobom niepełnosprawnym w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczącym się i niepracującym,
bez względu na stopień niepełnosprawności oraz bez względu na to, czy w roku poprzednim korzystały
z dofinansowania, z zachowaniem kolejności ńożenia wniosku w MOPR.

3. Jeśli po udzieleniu dofinansowania osobom spełniającym kryteria pierwszeństwa w dyspozycji MOPR
pozostaną środki finansowe na realizację zadania, dofinansowanie zostanie udzielone również dorosłym
wnioskodawcom, ktorzy w roku poprzednim korzystali z dofinansowania i jednocześnie posiadają
orzeczenie o zaliczeniu do znacznęgo lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równowńne
(z zachowaniem kolejności złożenia wniosku w MOPR),

4. W następnej kolejności dofinansowanie zostanie udzielone osobom, które są zaliczone do lekkiego stopnia
niepełnosprawności (lub posiadają orzeczenię równoważne), przede wszystkim Ęm, które w roku
Poprzednim z powodu ogtaniczeń związanych z ogłoszonym stanem epidemii nie mogĘ wykorzystaó
udzielonego im dofinansowania, z zachowaniem kolejno ści ńożenia wniosku w MOPR.
Ogłoszony w Ż020 r. stan epidemii i związane z tym ograniczenia rnbgą w roku bieżącym uniemożliwió
wielu osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w turnusie rehabilitacyj nym oraz doprowadzió do rezygnacji
z udzielonego dofinansowania. Dlatego też zasadnę jest udzielenie dofinansowania równiez osobom, które
korzystały z dofinansowania w roku ubiegĘm i jednocześnie będą mogły uczestniczyć w turnusie
rehabilitacyjnym w bieżącym roku, ponieważ możę to zapobiec w roku następnym (po odwołaniu stanu
epidemii) dużej kumulacji wniosków osób spełniających obydwie przesłanki do udzielenia dofinansowania
W Pierwszej kolejności, tj przesłankę stopnia niepełnosprawności oraz przesłankę niekorzystania
z dofinansowania w roku poprzedzając5,rn złożenie wniosku. W latach ubiegĘch (przed 20ż0 r.)
zainteresowanie osób niepełnosprawnych tą formą rehabilitacji społecznej było bardzo dużę i dlatego
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udzielano dofinansowania głównie osobom spełniającym obydwie przesłanki pierwszeństwa. Proponowany
sposób wykorzystania środków PFRON ma na celu udzielenie dofinansowania jak najwigkszej liczbie osób
uprawnionych do skorzystania z dofinansowania w pierwszej kolejności oraz umożliwienie skorzystania
z dofinansowania w roku następnym jak największej liczbie osób, które w 202l r, z p'owodu epidemii
nie będą mogły z niego skorzystaó. Wykorzystanie środków w zakresie tego zadania Uęazń3Ói śle związane
z możliwościami wynikającymi z sytuacji epidemicznej kraju.

5. W przypadku udzielenia dofinansowania dwóm osobom niepełnosprawnym w jednej 
_ 
rodzinie,

wymagającym pomocy opiekuna, zostanie przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym
tylko jednego opiekuna. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie udzielenie
dofinansowania pobytu opiekuna dla każdej ztych osób niezależnie.

II. DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W
POMOCNICZE

II.1. Zasady ogólne

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE r Śnonxr

1. Dofinansowaniem zę środków PFRON objęte są tylko i wyłącznie przedmioty wymienione
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia ż9 maja ż0I7 r. r, w sprawie wykazu wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie (tekst jednolity Dz.-U, z2019 r. poz. lż67 zpóżn. zm.).

2. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzeniaw przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może
ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów
o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
obliczony zakwntał poprzeózĄący miesiąc ńożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

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

Ponadto koniecznośó zaopatrzenia we wnioskowane przedmioty musi wynikaó ze zlecęnia na zaopatrzenie
w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym, potwierdzonego
w systemie elektronicznym przez Iekarza lub inną osobę uprawnioną, która zlecenie wystawia albo oddział
NFZ (ieśli lekarz lub osoba wystawiająca nie ma możliwości potwierdzenia zlecenia).

3. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zależna jest
od limitów cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi oraz środków
pomocniczych i wynosi:
a) do 100% udziŃu własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych

przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

b) do 150% sumy kwoly limitu, o którym mowa w lit, a), wznaczonego przez ministra właściwego do
spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów
i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit,

z zachowaniem dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowania przyjętych na dany rok.
4. W przypadku osób przebyvvających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wysokość

dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oblicza się przez odjęcie
od uzyskanej sumy kwoty, o której mowa w pkt. 3 lit. b), opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności
do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.

5. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku dotyczącego dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze:
a) wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
b) kserokopia aktualnego orzeczenia wydanego przez powiatowy lub wojewódzki zespół ds. orzekania

o niepełnosprawności (lub równowaznego),

c) oświadczenie wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy o dochodach
netto za kwartał poprzedzający miesiąc ńożenia wniosku wszystkich osób, z którymi wnioskodawca
prowadzi wspólne gospodarstwo domowe,
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d) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodach zakwartń
poprzedzający miesiąc złożęnia wniosku,

e) dowód osobisty (do wglądu) wnioskodawcy i osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodaway oraz
osoby, która została upoważnionaptzezwnioskodawcę do odbioru dofinansowania w kasie]vlOPR,

f) w przypadku osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy na|eĘ dołącĘ,Ć 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, ptzez świadczeniodawcę realtzującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia
na zaopatrzenie w przedmioĘ ortopedyczne i środki pomocnicze,

lub
kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą

cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziŃtl
własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,

Do wniosku mogą być dołączone równięż inne dokumenty potwierdzające indywidualną sytuację

wnioskodawcy.
Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wynikającej z daĘ złożenia wniosku w MOPR, a dofinansowania

będą udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych MOPR w danym
roku kalendarzowym.
Wniosek o dofinansowanie przedmiotów Órtopedycznych i środków pomocnicrych zostaje rozpatrzony

negafinie w szczególności w przypadku:

a) niespełniania warunków uprawniających do uzyskania dofinansowania,

b) przekroczeniakryteriumdochodowego,
c) braku dofinansowania z Narodowego FunduszuZdrowia,
d) dokonania zakupu przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych przed dnięm wydania

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

trzęch lat przed ńożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON,
rorwiązanej zprzyazynleżących po stronie tej osoby,

f) wyczerpania środków finansowych Funduszu natęn cel.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku:

a) jeśli do wniosku zńączono fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu, MOPR wystawia zaświadczenie

o ptzyznanytn dofinansowaniu wraz z informacją o sposobie jego przekazania (zgodnie z dyspozycją

wnioskodawcy);
b) jeśli do wniosku załączono ofertę, MOPR wystawia zaświadczenie o wysokości przyznanego

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 zdrowotnęgo oraz kwotą udzińu własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,

wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,

kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

MOPR przekazuje dofinansowanie zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy w ciągu 10 dni od dnia

dostarczenia tych dokumentów do MOPR.

II.ż. Kryteria przyznawania dofinansowania zaopatrzenia w przedmioĘ ortopedyczne i środki
pomocnicze w 2021r.:

Dofinansowaniu będą podlegaĘ wnioski doĘczące przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych

zakupionych nie wcześniej, niż w roku poprzedzającym ora7|wnioski doĘczące przedmiotów ortopedycznych

lub środków pomocniczych zakupionych w ż019 r,, jeśli wnioskodawca otrzymń w ż0?0 r. odmowę Ą
dofinansowania z powodu braku środków.

8.
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III. DOFINANSOWANIE ZAOPATRX,BNIA .W SPRZĘT
INDYWIDUALI\IYCH OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ilI.1. Zasady ogólne

REHABILITACYJNY DLA

l, Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego tj. sprzętu
wspomagającego proces rehabilitacji, niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających
za zadanię osiągnięcie, przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej, możliwie najwyższego
poziomu jej funkcjonowania, integracji społecznej i jakości Ęcia przy uwzględnieniu potrzeb wynikających
z niepełnosprawności (sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający
proces rehabilitacj i),

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny moze ubiegać się osoba
niepełnosprawna, jeżeli :
a) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez

Iicz6ę osó6 we wspóIn;łn gospodarstwfe domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc
zŁożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

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

b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzęfu,
Wysokośó dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu,
nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, z zachowaniem dodatkowych
kryteriów przlznawania dofinansowania przyjęĘch na dany rok,

Dokumenty niezbędne do rozpattzenia wniosku dotyczącego dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny:
a) wniosek o dofinansowanie zaopatrzeniaw sprzęt rehabilitacyjny,
b) kserokopia aktualnego orzeczenia wydanego przez powiatowy lub wojewódzki zespół ds, orzekania

o niepełnosprawności (lub równow ażnego),

c) oświadczenie wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy o dochodach
netto za kwaltał poprzedzający miesiąc złożęnia wniosku wszystkich osób, z którymi wnioskodawca
prow adzi wspólne gospodarstwo domowe,

d) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodach za kwartŃ
p oprzedzający mie s iąc złożenia wnio sku,

e) dowód osobisĘ (do wglądu) wnioskodawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy,
f) w prrrypadku osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy naleĘ dołączyć kserokopie

odpowiednich dokumentów (np. upoważnienie notarialne, postanowienie sądowe),
g) faktura pro-forma lub kosztorys / oferta,

h) zaświadczenie lekarskie wypełnione przezlekarza specjalistę (adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności
lub schorzenia powodującego konieczność zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny), potwierdzające
koniecznośó prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy uĘciu określonego sprzętu
rehabilitacyjnego (druk dołączony do wniosku).

Do wniosku mogą być dołączone rcwnież inne dokumenty potwierdzające indyrvidualną sytuację
wnioskodawcy.
Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjn} zostaje rozpatrzony nega§.rvnie
w szczególności w przypadku:
a) niespełniania warunków uprawniających do uzyskania dofinansowania,
b) edy 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,
r o zw iązanej z pr zy czyn le żący ch po stron i e tej o sob y,

c) przekroczenia kr5Ąetium dochodowego,

d) braku własnych środków finansowych na dofinansowanie zaopatrzeniaw sprzęt rehabilitacyjny, 
<S
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7.

8.

9.

e) poniesienia przez wnioskodawcę kosztów realizacji zadania przed przyznaniem środków finansowych
i za-warciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

6. Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny rozpatruje komisja opiniująca
w kolejności wynikającej z daty ńożenia wniosku w MOPR, z zachowaniem dodatkolvych kryteriów
przyznawania dofinansowania przyjętych na dany rok, Wnioski rozpatrywan ,ąa'indy*idualnie,
na podstawie analizy informacji zawartych w każdym wniosku. Dofinansowania będą udzielane
do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych MOPR w dany_m roku
kalendarzowym. Regulamin komisji oraz jej skład reguluje odrębne zarządzenie Dyrektora MOPR.
W 202I r. z uwagi na ogłoszony stan epidemii komisja zostanie powołana do 30 dni po odwołaniu stanu

epidemii / stanu zagrożenia epidemicznego. Do tego czasu wnioski będą rozpatr\,.\ilane bez opiniowania
przez komisję. Pracownik merytoryczny Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Blomiu sporządzi protokół zawierĄący wykaz rozpatrzonych
spraw oraz sposób ich rozpatrzęnia - zgodnie z zńącznikiem nr 2 do niniejszych zasad. Do każdego
wnioskodawcy zostanie wystosowana pisemna informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie
7 dni od daty rozpatrzenia.
Ośrodek zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonychprzezwnioskodawcę ofert.
Podstawą uzyskania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla indywidualnych osób
niepełnosprawnych jest umowa zawartamiędzy Dyrektorem Ośrodka a wnioskodawcą.
W umowie określony jest m.in.: termin realizacji zadania, cel i wysokość dofinansowania oraz sposób
r ozliczenia przy znany ah środków PFRON.

l0, Środki finansowe Furiduszu przekazywane są wnioskodawcy zgodnie z warunkami określonymi
w umowie.

ll, Wnioskodawca saln dokonuje wyboru sprzedawcy, dostawcy urządzenia i ponosi za to pełną

odpowiedzialność.
12. Przedłożone dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji przez Ośrodek pod kątem zgodności

ze złożonym wnioskiem oraz ustaleniami wynikającymi z zawańej umowy.
13. Po otrzymaniu sprzętu wnioskodawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu w MOPR,
14, Ośrodek zastrzega sobie prawo sprawdzenia prawidłowości realizacji umowy doĘczącej dofinansowania

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w miejscu zamieszkania wnioskodawcy (czynnośó potwierdzana jest

protokołem sporządzanym przęz pracownika MOPR).

15. W katalogu sprzętu rehabilitacyjnego, który może zostać objęty dofinansowaniem w ramach
środków PFRON dla indywidualnych osób niepełnosprawnych, mieszczą się w szczególności:

rowery rehabilitacyjne stacjonarne ;

orbitreki;
bieżnie;
steppery;

wioślarze, ergometry wioślarskie;
materace;

maĘ rehabilitacyjne do ćwiczeń;
trenery dłoni fieżyki - piłki rehabilitacyjne dłoni; siatki terapeutyczne);
ksźałtki rehabilitacyjne (wałki, półwałki, kostki, kliny, itp.);

dyski sensoryczne, kamienie sensoryczre; 
^

piłki i worki rehabilitacyjne;
suche baseny rehabilitacyjne z piłeczkami;
przyrządy do ćwiczeń, w tym m.in.:

rotory do kończyr górnych i dolnych,
płaszczy zny poś l izgowe,

- przyrządy do ćwiczeń oporowych,

- podciągi montowane do łózek, ściany czy sufitu,

równowaznie,

a)

b)

c)

d)

e)

0
g)

h)

i)
j)
k)
l)

m)

Ą
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- drabinki, drążki do ćwiczeń, ławeczki,

- przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne (PUR), uniwersalne gabinety usprayvniania leczniczego
(UGUL) i niezbędne oprryrządow anie,

- tablice do ćwiczeń manualnych ) '_
- bieżnie;

n) vządzenia do hydromasażu;

o) urządzenia do masazu: łóżka, materace, maty, poduszki i aparŃy do masażu (w tym aparaty
do masazu limfatycznego);

p) tory do nauki chodzenia (poręcze do nauki chodzenia, schody do nauki chodzenia);
q) urządzenia (sfuchawki) do treningu słuchowo - głosowego;

r) kombinezonyrehabilitacyjne.

16. W związku ze wskazaniami lekarza specjalisty może zostać udzielone dofinansowanie na zakup
urządzenia niewymienionego w powyższym katalogu.

III.2. Kryteria przyznawania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
dla indywidualnych osób niepełnosprąwnych w 2021 r.:

Ustala się maksymalną wysokość dofinansowania urządzeń do masażu i hydromasażu do kwoty 2 500,00 zł,
nie więcej niż8Ooń kosztów tego sprzętu.

rV. DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITBKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU
SIĘ I TECHNICZNYCH

IV.l. Zasady ogólne

1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicmych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi
z jej niepełnosprawności i jednocześnie umożliwi to lub w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie
podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Ponadto, o dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych może ubiegaó się osoba niepełnosprawna mająca trudności w poruszaniu się, jeżeli
jest właścicielem nieruchomości lub uzytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada zgodę
właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje.

2, Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje
oddzielnie na każdy rodzaj zadania.

3. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
wynosi do 95 oń kosńów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego

przeciętnego wynagrodzenia, z zachowaniem dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowania
przyjęĘch na dany rok,

4. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku dotyczącego dofinansowania likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych:
a) wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
b) kserokopia aktualnego orzęczęnia wydanego przez powiatowy lub wojewódzki zespół ds. orzekania

o niepełnosprawności (lub równoważnego),

c) w przypadku osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy naleĘ dołączyć kserokopie
odpowiednich dokumentów (np. upoważnienie notarialne, postanowienie sądowe),

d) dowód osobisĘ (do wglądu) wnioskodawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy,
e) zaświadczenie lekarskie wypełnionę przezlekarza specjalistę (adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności

lub schorzenia powodującego konieczność likwidacji barier - druk dołączony do wniosku), -§
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f) 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,

g) dokumenty potwierdzające wysokośó dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodaĄ
h) faktura pro - forma lub kosztorys ofertowy lub oferta cenowa doĘczącaprzedmiotu dofin8ilŚowania,
i) dokumenty potwierdzające indyrvidualną sytuację wnioskodawcy lub specyfikę przedmiotu

dofinansowania, np.:

opinia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna lub inna (w zależności od sytuacji zdrowotnej

wnioskodawcy),

dokumenĘ potwierdzające własność nieruchomości lub ufikowanie 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 stały, na wykonanie prac doĘczących likwidacji barier

architękton i c zny chl te chn i cznych,

zaświadczenie potwierdzające brak zobowiązań w opłatach z Ę/rułu zajmowania lokalu (doĘczy barier

architektonicznych oraz technicznych, związanych ze zmianą sposobu ogrzewania mieszkania),

dokumenty potwi erdzaj ące inne źr o dła fi nan sowani a zadania ( eś li dotyczy).
Do wniosku mogą być dołączone równiez inne dokumenty potwierdzające indywidualną sytuację

wnioskodawcy lub specyfi kę przedmiotu dofi nansowania,

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

zostaje rozpatrzony negatywnie w szczególności w przypadku:

a) niespełniania warunków uprawniaj ących do uzyskania dofinansowania,

b) gdy osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanię 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,

c) gdy koszty realizacji zadania zostały poniesione przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem

umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
d) gdy osoba niepełnosprawna nie posiada środków finansowych na pokrycie udziab własnego w kosźach

zadania (nie ma mozliwości wniesienia tzrlr. wkładu własnego),

e) w odniesieniu do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych: gdy osoba niepełnosprawna

w ciągu trzęchlat przed ńożenięm wniosku uzyskała odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków

PFRoN.
Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier rozpatruje komisja opiniująca w kolejności wynikającej z daty

złożenia wniosku w MOPR, z zachowaniem dodatkowych kry,teriów przyznawania dofinansowania
przyjęĘch na dany rok, Wnioski rozpatrywane są indywidualnie, na podstawie analizy informacji zawafich
w każdym wniosku. Dofinansowania będą udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych

PFRON przekazanych MOPR w danym roku kalendarzowym. Regulamin komisji oraz jej skład reguluje

odrębne zarządzenie Dyrektora MOPR.
W 202I r. z uwagi na ogłoszony stan epidemii komisja zostanie powołana do 30 dni po odwołaniu stanu

epidemii / stanu zagrożenia epidemicznego. Do tego czasu wnioski będą rozpatrywane bez opiniowania
przez komisję. Pracownik merytoryczny Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu sporządzi protokół zawierający wykaz rozpatrzonych

spraw oraz sposób ich rozpatrzenia - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych zasad. Do każdego

wnioskodawcy zostanie wystosowana pisemna informacja o sposobió rozpatrzenia wniosku w terminie

7 dni od daĘ rozpatrzenia,
Przęd rozpatrzeniem wniosku może byó dokonana tzw. wiĄa lokalna w miejscu zamieszkania

wnioskodawcy w celu określenia zasadności i możliwości zrealizowania przedsięwzięcia oraz jego zakresu
(odrrosi się to w szczególności do likwidacji barier architektonicznych oraz technicznych, gdy zadanie
obejmuje roboty o charakterze budowlanym). Czynność ta potwierdzana jest protokołem sporządzanym
przezpracownika MOPR.

8. Ośrodek zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez wnioskodawcę ofert. Zńączony przez

wnioskodawcę kosztorys lub inny dokumęnt potwierdzający szacowany całkowity kosź realizacji zadania Ą

6.

7,
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zviązanegoZrobotamibudowlanymi,podlegaweryfikacjiprzęzpracownikaMoPR/pracownika
działającego na zlecenie MOPR.

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

10.W umowie określony jest m. in. termin realizacji zadania, cel i wysokość dofinan.o*ińiu oraz sposób
r ozliczenia przyznany ch środków PFRON.

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

odpowiedzialność.
13.Po zakończeniu 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 przez pracownika MOPR).
Stan fakĘczny stwierdzony w miejscu real'izacji zadania będzie podstawą weryfikacji kosztorysu
powykonawczego i ustalenia ostatecznej kwoty kosźu całkowitego zadania.

74.Przedłożone dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji przez Ośrodek pod kątem zgodności
ze złożonym wnioskiem oraz ustaleniami wynikającymi zzawartej umowy.

15.0środek zastrzega sobie prawo sprawdzenia prawidłowości realizacji umowy dotyczącej dofinansowania
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się lub technicznych w miejscu zamieszkania
wnioskodawcy (czynnośó potwierdzana jest orotokołem sporządzanym przez pracownika MOPR).

16. Katalog zadań doĘczących likrvidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych obejmuje w szczególności:

A. Lilavidacja barier architektonicznych (zakres dofinansowanego zadania musi mieć bezpośredni
rw iązek z o gr aniczen iam i wy n ikaj ący m i z n ie pełn os p raw noś ci) :

budowa pochylni, podjazdu, dojścia do budynku (lokalu) mieszkalnego w celu umożliwienia osobie
niepełnosprawnej samodzielnego dostępu do miej sca zamieszkania;

- dostawa, zakup i montaż: platformy schodowej, windy krzesełkowej, windy przyściennej i innych urządzeń
do transportu pionowego;

zakup schodołazu; montaż pochylni, rampy;

zakup i montaż urządzeń do podnoszenia, przenoszenia i przemieszczania osób niepełnosprawnych
(podnośniki transpońowe, wannowe, rehabilitacyjne);

zakup wraz z montazem poręczy, pochwytów i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów
ułatwiających osobie niepełnosprawnej korzystanie z urządzeń higieniczno - sanitarnych(łazienka,toaleta);
zakup i położenie pbrtek antypoślizgowych lub wykładziny anĘpoślizgowej na posadzce w łazience,
toalecie, kuchni, przedpokoju i jednym pokoju uzytkowanym przez osobę niepełnosprawną wraz
z wykonaniem w pełnym zakresie posadzek z izolacjąprzeciwwilgociową, termiczną i przeciwskurczową,
l ikwidacj a pro gów, l ikwidacj a zr óżnicow ań poziomu podłogi ;
przystosowanie pomieszczeń higieniczno sanitarnych (łazienka, toaleta) do potrzeb osoby
niepełnosprawnej, w tym m.in.:
' zakup i montaż kabiny prysznicowej, ściany prysznicowej, drzwi szklanych ze szŁJa bezpiecznego

do kabiny prysznicowej, brodzika standardowego, brodzika niskiego lub najazdowego, albo
odprowadzenia liniowego lub płyty prysznicowej z odpływem_ liniowym montowanej na stropie
bez ingerencji w jego konstrukcję,

' zakup i montaż wanny dostosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej (wanna niska, z otwieranym
bokiem) jeże|i ze względu na schorzenie nie jest możliwe lub jest utrudnione korzystanie z prysznica,

' zakup i montaż umywalki na wysokości umożliwiającej osobie niepełnosprawnej swobodny dostęp
lub wymiana umywalki - jeżeli korzystanie z zainstalowanej dotychczas umnvalki nie jest możliwe albo
jest utrudnione (konieczność podwyższenia, obniżenia, zmiany lokalizacji ze względu na dokonywane
przysto sowan ie pomiesz czenia łazienki),
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' Zakup i montaz baterii umywalkowej, wannowej lub prysznicowej fiednouchwytowej, z mieszaczem),
jeżeli dokon},wana jest zmiana położenia instalacji wodno - kanalizacyjnej lub osobą niepełnosprawna
dokonuje wymiany baterii niedostosowanych do jej potrzeb,

' zakup i montaż muszli toaletowej typu kompakt lub w systemie podwieszanym - jeżeli korzystanie
z zainsta|owanej dotychczzis toalety nie jest możliwe lub jest utrudnione (koniecznośt-podwyższenia,
obniżenia, zmiany lokalizacji toalety ze względu na dokonywane przystosowanie pomieszczenia
łazienki),

, zakup nasadki toaletowej,
' zakup/montaż krzesełka/taboretu lfotela kąpielowego/siedziska natryskowego;
, dostosowanie wewnętrznych instalacji: wodno - kanalizacyjnej, gazowej, c,o, do potrzeb montowanych

urządzeń w pomieszczeniach higieniczno - sanitamych (dotyczy koniecznej zmiany lokalizacji bez
zakupu nowego grzejnika i pieca grzewczego);

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

przystosowan ie drzwi poprzez,,
, zaklp i montaż drnvi wejściowych o szęrokości co najmniej 90 cm w świetle ościeznicy, a pozostĄch

drzwi wewnętrznych o szerokości co najmniej 80 cm (w wyjątkowych przypadkach, gdy nie jest to
możliwe ze względów konstrukcyjnych, dopuszcza się mniejszą szerokość drzwi),

, zakup i montaż drzwi przesuwnych,
' zakup i montaż systemu otwierania drzwi lokalu mieszkalnego (stosownie do ograniczeń funkcjonalnych

wnioskodawcy),
, zakup i montaż zabezpieczeń 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;

zaklp i montaż okien i drzwi balkonowych, umożliwiających ich samodzielną obsługę przez osoby
poruszające się na wózku inwalidzkim (doĘczy kuchni, łazienki i jednego pokoju wybranego przez
wnioskodawcę);

zakup wraz z montazem systemu automatycznego otwierania drzwi garażu dla osób niepełnosprawnych
posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, które poruszają się na wózku inwalidzkim lub przy
pomocy balkonika, kul łokciowych;
przystosowanie wyposazenia kuchni do samodzielnej obsfugiprzez osobę niepełnosprawną, poruszającą się
na wózku inwalidzkim lub przy pomocy balkonika, kul łokciowych, w tym:
, obniżenie urządzeń kuchennych (zlewozmywak, pŁyta grzewcza),
, zakup i montń wind ręcmych lub elektrycznych, specjalnych prowadnic oraz zatrzasków

magnetycznych, dostosowujących meble kuchenne do obsługi przez osobę niepełnosprawną
(umożliwiających pełny wysuw, wspomagających otwieranie i zamykanie,tzw. cichy domyk);

, zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym, niż90o;
zakup i montaż materiałów związanych z oznakowaniem wlposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych,
różnym kolorem lub fakturą - dla wnioskodawców z dysfunkcj ą narządu wzroku o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

zakup i montaż dodatkowego oświetlenia lub zmiana dotychczasowego oświetlenia na dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych - dla wnioskodawców z dysfunkcją narządu wzroku, o umiarkowanym
Iub znacznym stopniu n iepełnosprawności.

B. Litcwidacja barier w komunikowaniu się (zakres dofinansowanego zadania musi mieć bezpośredni
zw iązek z ogr aniczeniam i wynikaj ącymi z n iepełnosp raw ności) :

Dla osób niepełnosprawn),ch z d}rsfunkcją narządu słuchu i mow}r:

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

- zakup i montażurządzeń wspomagających odbiór dzwięku.(z telefonu, radia, telewizora, komputera),
zakup kamery internetowej,

- zakup telefonu komórkowego,
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zakup sprzętu komputerowego,

zakup oprogramowania wspom agającego komunikowanie się,

Dla osób niepełnosprawnych z d},sfunkcją narządu wzroku:

- zakup urządzeńumożliwiających posługiwanie się pismem brajlowskim, '1t '

- zakup urządzeń nagrywających i odtwarzających dzwięki (np. wielofunkcyjnych odvłarzaczy i dyktafonów),

- zakup pomocy optycznych (takich, jak: liniĄ i folie optyczne); zakup urządzeń do cąĄania dla osób
słabowidzących (np. lupy, lupy z podświetleniem) - doĘczy przedmiotów nie objęĘch dofinansowaniem
zNFZ,

- zakup telefonu komórkowego,

zakup sprzętu komputerowego.

Dla osób z pozostałmi rodzajami niepełnosprawności:

- zakup telefonu stacjonarnego lub komórkowego - dla osób niepełnosprawnych mających trudności
w poruszaniu się, o umiarkowanym lub znacznym 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 bezpośredni rwiązek
z ogr aniczeniami wyn ikaj ącymi z niepełnosp rawności) :

Dla osób niępełnosprawn}zch z d}rsfunkcją narządu słuchu i mow},:

- programy wspomagające terapię logopedyczną, programy edukacyjne,

zakup urządzeń dostosowanych do możliwości percepcyjnych osób niesłyszących i słabosĘszących,
urządzeń wibracyjnych i świetlnych (np. specjalistyczna sygnalizacja świetlna i wibracyjna, budziki
wibracyjne),

- zakup urządzenia do osuszani a aparatu słuchowego dla użlkowników aparatów sfuchowych.

Dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku:

- zakup i montaż kuchni elektrycznej w przypadku wyposażenia lokalu w kuchnię węglową lub gazową
(doĘczy osób niepełnosprawnych posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności
z powodu dysfunkcji narządu wzroku) - w uzasadnionych przypadkach możliwe dofinansowanie zmiany
sposobu ogrzewania mieszkania,

- zakup urządzeń dostosowanych do możliwości percepcyjnych osób niewidomych i słabowidzących,
np, testery kolorów, cĄniki poziomu cieczy, detektory światła, wagi kuchenne, termometry, zegarki
obraj lowione lub udzwiękowione,

- rower tandem.

Dla osób z pozostĄmi rodzajami niepełnosprawności:

dostosowanie sposobu ogrzewania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej (zakup i montaż urządzeń
do ogrzewania z własnym źrodłem ciepła na paliwo gazowe lub energię elektryczną) _ dotyczy
w szczególnoŚci osób z dysfunkcj ą narządu ruchu, o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, poruszających się na wózku inwalidzkim lub przy pomocy balkonika, kul łokciowych,

- zakup sprzętu AGD (np.: zmywarki do naczyń, pĘty indukcyjnej, robota kuchennego) - dotyczy osób
z dysfunkcją rąk zamieszkujących samotnie lub z inną osobą niepełnospiawną,
zakup roweru trój kołowe go,

- zakup łóżka specjalistycznego,

- zakup poduszki ortopedycznej,

- zakup akumulatora do wózka inwalidzkiego lub schodołaztr,

- zakup urządzeń dla osób niepełnosprawnych z powodu schorzeń dróg oddechowych, np.: nawilżacze
powietrza, aczyszczacze powietrza.

\
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17.w zlłiązku ze szczególnymi indywidualnymi potrzebami osoby, wynik{ącymi z jei
niePełnosPrawności, może zostać udzielone dofinansowanie na zakup urządzenia niewymienionego
w PorvYŻsrych katalogach doĘczących tikwidacji barier architektonicznych, w komfinikowaniu się
i technicznych. '.

IV.2. Kryt eria przyznawania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych w 202l r.:

1. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architęktonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
w ż02I r. wynosi nie więcej, niż do 90oń kosńow przedsięwzięcia, jednakże kwota dofinansowania
nie może przekroczyć:

- 30 000 zł w przypadku likwidacji barier architektonicznych, obejmujących budowę podjazdu,
windyo podnośnika (i podobnych prac budowlanych)o
12 000 w przypadku likwidacji barier architektonicznych, obejmujących dostosowanie
pomieszczenia lazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
15 000 w przypadku likwidacji barier architektonicznych, obejmujących dostosowanie
pomieszczenia łazienki oraz odrębnej toalety do potrzeb osoby niepełnosprawnej (lub inne dwa
odrębne pomieszczenia)o

- 20 000 zl w przypadku lilcwidacji barier architektonicznych nie rvymienionych powyżej (w łm
dotyczących trzech i więcej pomieszczeń),

15 000 zlw przypadku likwidacji barier technicznych,
6 000 zł w przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się.

2. Procent dofinansowania zostanie zmniejszony w przypadku osiągania przez wnioskodawcę przeciętnego
miesięcznego dochodu przekaczającego:

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

W takim przypadku przekroczenie ww. kryterium o każde 200,00 zl (licząc od przekroczenia progu
ww. kryterium dochodowego) spowoduje zmniejszenie dofinansowania o 5"ń.

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

a) w stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub orzeczeniem równowżnym),
b) osoby leżące, poruszające się na wózku inwalidzkim, zużyciem pomocy ortopedycznych (np,: balkonika,

kul łokciowych), 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 dysfunkcją narządu wzroku, o znacznym i umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) - gdy dysfunkcja nie wynika z orzęczenia
winna być potwierdzona w zaświadczeniu lekarskim załączonym do wniosku,

b) leżące lub poruszające się na wózku inwalidzkim, zuĘciem pomocy ortopedycznych (np.: balkonika,
kul łokciowych), oprotezowane, o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
(lub orzeczeniem równo w użnym),

c) z całościowymi zaburzęniami roavoju, zablrzeniami ze spektrum auĘzmu, porażeniem mózgowym,
niepełnosprawnością intelektualną o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
(lub orzeczeniem równoważnym), u których konięczne jest rozwijanie lub podtrzymyvanie umiejętności
komunikacyjnych (eśli zostanie to potwierdzone w zaświadczeniu lekarskim),

d) u których zdiagnozowana została choroba psychiczna, powodująca zabutzenia w komunikowaniu się
(jeśli zostanie to potwierdzone w zaświadczęniu lekarskim), o znacznym i umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym),

5. W przypadku realizacji zadań dotyczących likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych,
tj.: zakupu sprzętu komputerowego, specjalistycznych elektronicznych sprzętów, urządzeń
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6.

7.

a)

b)

c)

d)

8.

i oprogramowania niezbędnego do korzystania przez osoby niepełnosprawne w zvviązku z ich
indywidualnymi potrzebami (w tym urządzeń wielofunkcyjnych - drukarka, 

_ 
gkaner, kopiarka),

dofinansowanie konkretnego przedmiotu udzielane będzie nie częściej, niż raz na 5 lat, z wyjątkiem
telefonów komórkowych (smartfonów) i tabletów, dla których dofinansowania mog{.być udzielane
nie częściej , niż raz na 3' lata (z zachowaniem ogóln ej zasady udzielenia dofinań-ówania dopiero
po upł5łvie trzech lat od uzyskania dofinansowania odpowiednio w ramach likwidacji barier
w komunikowaniu się lub technicznych).
Wyklucza się przyznanie dofinansowania wnioskodawcom będącym adresatami pilotażowego programu

,,AkĘwny samorząd".

W przypadku dofinansowania sprzętu komputerowego i elektronicznego ustala się maksymalny całkowity
koszt przedsięwzięcia objęł dofinansowaniem do kwoĘ:
3 200100 zł dla sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny, monitor, notebook, urządzenia
peryferyjne, wraz z systemem operacyjnym) - maksymalna kwota dofinansowania wynosió może do 90 oń,

tj. nie więcej, niż 2 880,00 zł);

450,00 zł dla arządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, kopiarka) - maksymalna kwota
dofinansowania wynosić może do 90 oń, tj. nie więcej, niż 405,00 zł);

1400,00 zł dla telefonów komórkowych (smartfonów) - maksymalna kwota dofinansowania wynosić
moze do 90 oń, tj. nie więcej, niż 1260,00 zł);

1 000,00 zl dla tabletów - maksymalna kwota dofinansowania wynosić rnoże do 90 oń, tj.nie więcej,
niż 900,00 zl);

KoszĘ prac budowlanych i rwiązanych z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych,
które będą stanowić podstawę do ustalenia kwofy dofinansowania (czyli całkowite koszĘ przedsięwzięcia,
od których uzależniona jest wysokość dofinansowania) ustalane będą wg poniższych kryteriów
(określonych wańościami netto):

kabina prysznicowazbrodzikiem (kompletna) do kwoĘ 1 300,00 zł,
ściana prysznicowa ze szkłabezpiecznego lub drzwi uchylne do kabiny prysznicowej do kwoty 500o00 zł
drzwi do kabiny prysznicowej składane ze szHabezpiecznego do kwoty 900100 zł
brodzik niski z syfonem lub brodzik najazdowy z syfonem albo odprowadzenie liniowe do kwoĘ
500,00 zl,
płs,ta prysznicowa z odpĄrvem liniowym montowana na stropie bez ingerencji w jego konstrukcję
do kwoty 1 000,00 zł,

umywalka do kwoty 220100 zł,

bateria wannowa lub prysznicowa do kwoty 260,00 zł,

bateria umyvalkowa do kwoty 180,00 zł,

p§,tki antypoślizgowe posadzkowe - posadzka pokoju, kuchni, przedpokoju, toalety - do kwoty
40,00 zllmŻ (doĘczy m2 powierzchni koniecznej do likwidacji bariery - może obejmować łącznie
następujące pomieszczenia: toaletę, przedpokój, kuchnię i jeden pokój uż5Ąkowany przez osobę
niepełnosprawną); lvymagany atest/certyfikat potwierdzaj ący użycie materiałów antypoślizgowych _
zgodnie z rekomendacjami zawartymiw zŃączniku nr l do niniejszych zasad,
płytki antypoślizgowe posadzkowe - posadzka łazienki - do kwoĘ 50,00 zl/mz (dotyczy m2 powierzchni
koniecznej do likwidacji bariery - powierzchnia użlkowa łazienki); wymagany atest/certyfikat
potwierdzający uĘcie materiałów anĘpoślizgowych - zgodnie z rekomendacjami zawaĘmiw załączniku
nr 1 do niniejszych zasad,

płytki ścienne do kwoty 40o00 z|lmz (zakres powierzchni do 6o00 m2 wykonanych ścian w obrębie
natrysku),

muszla toaletowa typu kompaktwraz z deską toaletową do kwoty 600,00 zl,
muszla toaletowa system podwieszany (wraz z zestawem instalacyjnym przeznaczonym do zamurowania
oraz deską toaletową i przyciskami) do kwoty 900,00 zł,
poręcze, pochwyty (krótkie, naścienne) do kwoty 80100 z| za l sńukę,
uchwlły poziomo - pionowe kątowe mocowane do Ściany i/lub posadzki do kwoty 180,00 zl za 1sztukę,
poręcze uchylne naścienne lub wolnostojące do kwoty 300,00 zł za l sźukę, §'
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ościeznica stalowa do kwoty 90100 zł,
ościeznica drewniana do kwoĘ ż30,00 zł,
dofinansowanie demontażu i montażu grzejnika łazienkowego i pieca grzewczego w przypadku zmiany
miejsca usytuowania z uwagi na wykonywane prace adaptacyjne do kwoty zgodnej_ż. wartościami
określonymi w punkcie 8 c (bez kosztów urządzenia), '"

drzwi - skrzydło pĄ.towe drzwi wewnętrznych o szerokości min. 80 cm w świetle ościeżnicy wraz
z okuciami do kwoty 300,00 zł,

drzwi - skrzydło łazienkowe p§towe o szerokości min. 80 cm w świetlę ościeżnicy wraz z okuciami
do kwoty 390,00 zł,

krzesło / taboret natryskowy do kwoty 170,00 zł (w zależności od rodzaju zakupionego sprzętu),

siedzisko prysznicowe mocowane do ściany do kwoty 380,00 zl (konieczny zaklp Vłzesła
natryskowego/siedziska prysznicowego o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu adekwatnym
do ciężaru ciała osoby niepełnosprawnej),

kosz§ przedsięwzięcia obejmują prace demontażowe konieczne do przeprowadzenia adaptacji
pomieszczeń oraz doprowadzenie ścian i sufitu łazienki i toalety do stanu surowego,
koszt montażu materiałów liczony zgodnie z wartościami okreśIonymi w punkcie 8 c.

Wartośó cęn materiałów budowlanych oraz sprzętu, wyposażenia, armatury, białego montazu przyjęto
według średnich cen rynkowych i katalogowych I kwartału 2021r.
Koszty robót oszacowane w złożonym przez wnioskodawcę kosztorysie ofeńowym i powykonawczym
będą weryfikowane przez Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych działającego z ramienia Ośrodka
zgodnie z normami katalogów nakładów rzeczowych (KNR) oraz niniejszymi zasadami.

Przyjęto następujące składniki cenotwórcze do weryfikacji kosztorysów ofertowych na rok ż02l (zgodnie
ze średnimi cenami obowiązującymi na rynku w I kwartale 2021r.):

Stawka roboczogodziny (Rg) : do 23,40 zł,

Kosźy Pośrednie (Kp) = do 7I,80 oń,

- Zysk (Z): do 11,00 oń.

Wywóz gruzu, wykonanie pomiarów i prób instalacji, przeglądy kominiarskie, wykonanie
projektów oralz kosztorysów, dotyczących prac związanych z likwidacją barier, nie będą
podlegaĘ dofinansowaniu. Dofinansowaniu nie podlegają również prace o charakterze
remontowo - wykończeniowym, które mają poprawić estetykę pomieszczeń. Koszty związane
zzakupem i montazem wodomierzy, drzwiczek rewizyjnych, kratek wenĘlacyjnych, wykonanie sufitów
podwieszanych z płyt GK, opraw oświetleniowych na ścianach i sufitach, wykonanie lub modernizacja
instalacji elektrycznej, w Ęm gniazd, przełączników, kontaktów, zaworów czerpalnych pralek

automatycznych, wykonanie robót malarskich ścian i sufitów, oraz innych tego typu prac wnioskodawca
pokrywa ze środków własnych (nie zostaną one zaliczone do kosztów 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).
W przypadku ubiegania się przez osobę niepełnosprawną o dofinansowanie do budowy windy,
pochylni i podjazdu prowadzącego do wejścia zbiorowego do budynku wielorodzinnego konieczne
będzie przedstawienie pisemnego potwierdzenia, ze właściciel budynku nie otrzymał i nie będzie
ubiegał się o dofinansowanie do budowy tego podjazdu w ramach Ńszaru A Programu wyrównlłvania
różnic między regionami III. Jest to konieczne dla wykluczenia podwójnego finansowania zadania
ze środków PFRON.

8.c.

8.d.

8.a,

8,b.

8.e.

9.

h
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V. DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSOB
FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC GospoDARCzĄ, osQB pRAwNyCH
I JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNBJ

V.1. Zasady ogólne

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się -_ieden 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 złożenia wniosku oraz udokumentują
posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źrodeł 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
dzialalność na terenie Bytomia.

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

4. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu,
nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, z zachowaniem
dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowania przyjętych na dany rok.

5. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku dotyczącego dofinansowania zaopatrzenia u, sprzęt
rehabilitacyjny dla oŚób ftzycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych
i jednostek nieposiadających osobowości prawnej , młanych dalej podmiotern:
a) wniosek o dofinansowanie zaopatrzeniaw sprzęt rehabilitacyjny,
b) dokument potwierdzający stafus prawny i podstawę działania podmiotu,
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 finansowania 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 zvviązanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
przez okres co najmniej 2lat ptzed złożeniem wniosku,

f) w przypadku podmiotu prowadzącego działalnośó gospodarczą:

- zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzory 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 otrrymał w odniesieniu do tych samych
kosźów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwesĘcyjny, z którym jest
rwiązana pomoc de minimis,

- przed zawarciem umowy - zaktualizowana informacja o pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej
przeznaczanej na te same kosźy kwalifikujące się do objęcia pomocą, otrzymanej po złożeniu wniosku
o dofinansowanie,

g) w przypadku pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej:

- dokumenty jak w pkt. 5 lit. a) - 0,
kopia decyzji w sprawie przyznania statusu ZPCH (oryginał do wglądu),
informacja o wysokości i sposobie wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, za okres trzech rniesięcy przed datą ńożenia wniosku,

h) faktura pro-forma lub kosźorys.
6. Wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie w szczególności w przypadku:

a) niespełniania warunków uprawniających do uzyskanii dofinansowania,
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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 ślodków Funduszu,
rozwiązanej zprzyazynleżących po stronie tego podmiotu;

c) braku środków finansowych na dofinansowanie zaopatrzeniaw sprzęt rehabilitacyjny,
d) nieprowadzęnia działalnoścl związanej zrehabititacją osób niepełnosprawnych , przezo-Ries co najmniej

2 lat przed złożeniem wniosku;
e) gdy podmiot nie udokumentuje posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł

na sfinansowanie przedsięwzięciaw wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduizu;

0 gdy podmiot prowadzący działalnośó gospodarczą otrzymŃ pomoc inną niż dę minimis w odniesieniu
do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu
inwestycyjnego, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekłoczenie dopuszczalnej intensywności
pomocy.

7. Wnioski o dofinansowanie zaopattzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących
działalnośó gospodarczą, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej rozpatruje

komisja opiniująca w kolejności wynikającej z daty złożenia wniosku w MOPR. Wnioski rozpatrywane są

indywidualnie, na podstawie analizy informacji zawarĘch w każdym wniosku, Dofinansowania będą
udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych MOPR w danym roku
kalendarzowym. Regulamin komisji oraz jej skład reguluje odrębne zarządzenie Dyrektora MOPR.
W 202I r. z uwagi na ogłoszony stan epidemii komisja zostanie powołana do 30 dni po odwołaniu stanu

epidemii / stanu zagrożenia epidemicznego, Do tego czasu wnioski będą rozpatrywane bez opiniowania
przez komisję, Pracownik merytoryczny Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Blomiu sporządzi protokół zawierający wykaz rozpatrzonych
spraw oraz sposób tch rozpatrzęnia - zgodnie z zŃącznikiem nr 2 do niniejszych zasad, Do każdego
wnioskodawcy zostanie wystosowana pisemna informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie

7 dni od daĘ razpatrzenia.
8. Ośrodek zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez wnioskodawcę ofert.

9, W przypadku, gdy Ośrodek poweźmie wątpliwośó odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie

danych, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, ma prawo węzutać 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 działalnośó gospodarczą, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej
jest umowa zawarta między Dyrektorem Ośrodka a tym podmiotem.

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

12.Środki finansowę Funduszu przekazyvvane są zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
13.Podmiot sam dokonuje wyboru sprzedawcy, dostawcy i ponosi zato peŁną odpowiedzialnośó.
14.Po otrzymaniu sprzętu podmiot zobowiązanv jest do pisemnego zgłoszeniatego faktu w MOPR.
l5.Przedłozone dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji przęz Ośrodek pod kątem zgodności

ze złożonym wnioskiem oraz ustaleniami wynikającymi z zawartej umowy.
16.0środek zastrzega sobie prawo sprawdzenia prawidłowości realizacji umowy doĘczącej dofinansowania

zaopatrzenia w sprzęt rehabi|itacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób

prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej w miejscu wskazanym przez podmiot (czynnośó

potwierd zana j est protokołem sporzą dzany m pr zęz pr acownika MOPR), -
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VI. DOFINANSOWANIE ORGANIZ^CJISPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSOB

NIEPEŁNO§PRAWNYCH

VI.l. Zasady ogólne

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające o9obowości
prawnej, jeżeli:

a) prowadzą dziŃalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem
złożęnia wniosku;

b) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych
i lokalowych do realizacji zadanią.

c) udokumenĘą posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeŁ na sfinansowanie
przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

2. Podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie w MOPR w Bytomiu, jeśli na terenie miasta Bytomia
zamie szkują osoby niepełnosprawne obj ęte wnioskiem o dofi nansowanie,

3. Dofinansowanie nie może obejmowaó kosźów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków
finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

4. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi
do 60%o kosźów przedsięwzięcia z zachowaniem dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowania
przyjęĘch na dany rok.

5. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku dotyczącego dofinansowania 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,

d) ko sztorys wyd atków zw iązany ch z r e alizacj ą zadania,
e) informacja o innych żrodłach finansowania zadania (udokumentowanie posiadania środków własnych lub

pozyskanych z innych źrodeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem
ze środków Funduszu),

f) dokumenty świadczące o prowadzeniu dzińalności na rzęcz osób niepełnosprawnych przez okres
co najmniej dwóch lat przed dniem ńożenia wniosku (cel działania, teren działania, liczba osób
niepełnosprawnych objętych działalnością,liczba zatrudnionej kadry i jej kwalifikacje),

g) informacja o zapewnieniu odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych
i lokalowych do ręalizacji zadania (stanowi część wniosku),

h) informacj a o przyznanych wcześniej środkach Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu
realizowanego zadania i daĘ przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia (doĘczy trzęch ostatnich
lat poprzedzający ch rok złożenia wniosku),

i) oświadczenie o braku zaległości wobec Funduszu, oraz że podmiot nie był, w ciągu trzech lat przed
złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, ronviązanej z przyczyn
leżących po stronie tego podmiotu,

j) program merytoryczny przedsięwzięcia,
k) w przypadku podmiotu prowadzącego działalnośó gospodarczą:

- zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującymbieżący rok kalendarzory 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 kosźów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest
zw ięana pomoc de minimis,
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przed zawarciem umowy - zaktualizowana informacja o pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej
przeznaczanej na te same kosźy kwalifikujące się do objęcia pomocą, otrzymanej po_złożeniu wniosku
o dofinansowanie,

l) w przypadku pracodawcy prowadzącego za*adpracy chronionej:

dokumenty jak w pkt, 5 lit. a) - k), '1' '

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 złożenia wniosku.

6. Wniosek zostaje rczpatrzony negatywnie w szczególności w przypadku:
a) niespełniania 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 zŁożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozllłiązanej
z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu;

c) braku środków finansowych na dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych,

d) gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie nie udokumentuje okoliczności wskazanych
wpkt. l lit, a)_c);

e) gdy podmiot prowadzący działa|nośó gospodarczą otrzymń pomoc inną niż de minimis w odniesieniu
do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu
inwestycyjnego, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenię dopuszczalnej intensyrvności
pomocy.

7. Wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych rozpatruje komisja opiniująca w kolejności wynikającej z daty ńożęnia wniosku
w MOPR. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie, na podstawie ana|izy informacji zawartych w każdym
wniosku. Dofinansowania będą udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON
przelazanych MOPR w danym roku kalendarzowym. Regulamin komisji oraz jej skład reguluje odrębne
zarządzenie Dyrektora MOPR.
W 202L r. z uwagi na ogłoszony stan epidemii komisja zostanie powołana do 30 dni po odwołaniu stanu

epidemii / stanu zagrożenia epidemicznego. Do tego czasu wnioski będą rozpatrywane bez opiniowania
przez komisję. Pracownik merytoryczny Zespołu ds. Ręhabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu sporządzi protokół zawierający wykaz rozpatrzonych
spraw oraz sposób ich rozpatrzenia - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejsąlch zasad. Do kaźdego
wnioskodawcy zostanie wystosowana pisemna informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminię
7 dni od daty rozpatrzenia.

8. Ośrodek zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonychprzezwnioskodawcę ofert.
9. W przypadku, gdy Ośrodęk 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 celu ńożęnia wyjaśnień w sprawie
lrrb dostarczenia dodatkowych dokumentów.

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

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

12,Środki finansowe Funduszu przekazywane są zgodnie z warunkami okdślonymi w umowie.
I3.Przedłożone dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji przez Ośrodek pod kątem zgodności

ze ńożonym wnioskiem oraz ustaleniami wynikającymi z zawartej umowy.

VI.2. Kryteria przyznawania dofinansowania organizacji spońu, kultury, rekreacji i turysĘki osób
niepełnosprawnych w 202l r.z

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turysĘki osób niepełnosprawnych,
otrzymają informację o wysokości przyznanych środków (wg. kalkulacji: do 60 Yo kosńów przedsięwzięcia),
Po otrzymaniu informacji o wysokości przyznanych środków podmioty podejmą decyzję o ilości
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organizowanych przedsięwzięć oraz kwocie przeznaczonej na
dofinansowania nie może ptzekłoczyć 60Yo kosźów przedsięwzięcia.

ich rcalizację, Ostateczna wysokość

Część III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

"ś\

Dopuszcza się odstąpienie od zasad i kryteriów określonych w niniejs4rm dokumencie, gdy będzie
to uzasadni,one szczegolnie trudną sytuacją osoby niepełnosprawnej i j"j indywidualnymi potrzebami
wynikającymi z niepełnosprawności - ostateczną decyzję dotyczącą udzielenia dofinansowania podejmuje
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu. Nię może to jednak prowadzić do naruszenia
przywołanych na wstępie przepisów.

Pozostałe uwarunkowania, niezawarte w niniejszym dokumencie, określają przepisy prrywołane na wstępie.
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Zńączniknr l
do zasad udzie|ania dofinansowania zę środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do zadń z zakresu rehabilitacji

_ społecznej realizowanych przez Miejsklośrodek Pomocy
Rodzinie w Bytomiu oraz kryteria oboqiązujące w 202l r.

UZAsADNIENIE REKoMENDAcJI MOPR DoTyczĄcycH rARAMETRóW ANTypośLIzGowoścI pŁyTEK
PODŁOGOWYCH W POMIESZCZENIACH DOSTOSOWYWANYCH DO POTRZEB OSÓB 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

rozporuądzenia: Nawierzchnia dojść do budynków, schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych, ciqgów
komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, a także posadzki
w garażu, powinna być wykonana z mąteriałów niepowodujqcych niebezpieczeństwa poślizgu.

Rozporządzenie wymusza stosowanie posadzek antypoślizgowych, jednak nie podaje konkretnych wartości
antypoślizgowości. W przypadku płytek wewnętrznych mozna spotkaó się z dwoma skalami wyznaczającymi 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 poniżej R9 nie są

antypoślizgowe). Symbole 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, tym płytki są bardziej antypoślizgowe, a co za Ęm idzie, bezpieczeństwo poruszania się po nawierzchni jest

większe.
Dla posadzek, po których chodzi się bosą stopą do oznaczęnia stopnia śliskości powierzchni płytek stosuje

się niemiecką normę DIN 51097. Określany jest on za pomocą liter A, B oraz C - od najbardziej śliskich do najmniej

śliskich. W praktyce oznacza to, że płytki klasy C można stosować w basenach, czy innych miejscach gdzie zostaną
one połozone pod wodą.'Norma bada zjawisko poślizgu na posadzce użytkowanej bosą stopą, Do badń według tej

normy wykorzystuje się specjalną rampę, która jest ustawiana pod określonym kątem, zwanym kątem poślizgu, na
której człowiek bez obuwia próbuje się poruszać.Przyczepność bosej stopy do podłoża określa się poprzez zbadante,

pod jakim kątem człowiek nie może bezpiecznie użrytkować posadzki,3

Oznaczenia antypoślizgowości nawierzchni posadzeka

i DIN 51130

*f:?!, "!:t,):
] R9

Rl0

i Rl2 ]]1
i-**-*".-".*."***---**-|

l ąlr l

Oznaczenie wg i

DIN 51097 ]

_(l:r:_|:::,1"]
bez klasyfikacji

A (od l2" - do18o)*

B (od l8'- do24a)*

B (od l8'- do24o)*
C_!n9na! Zł])*

C (9onad 24")* 
,

C (ponad 24')*

jj
.J

Kąt poślizgu i Przykłady stosowania 
1iiIl}l ,**** --*-..-*--***-*-*,*]

i od 6o do l0o i losadzki schodów, holi, korytarzy 
]
i

Ji od Ponad 10o do l9o i '-"" 
oo.,.r".zeń sanitamych l

Rl1

1 
za: Antypoślizgowość, https:lldekordia.pllinformacje/wlasciwosci-plytek/an§poslizgowosc.html .

2 
za: Płytki ceramiczne do łazienki. Antypoślizgowe czy zwykłe?- http://polskiebudowlane.pVportal/plytki-ceramicznę-do-1azienki-

antyposlizgow e- czy - zwyk|e l
3za: Mozaiką anĘpoślizgowa. Normy DIN 5 10g7 DIN 5 t l 30. - http:/Ąlog.topmozaiki.pl/mozaika-antyposlizgowa-normy-din-5 1097-din-
5l l30i
a 

na podstawie: M. Wlazło, CT Service, Technika Antypoślizgowa A, Kristowski, Politęchnika Gdanska AspekĘ zastosowania posadzek
antypoślizgowychw ujęciu specy/ikacji technicznych i bezpieczeńst,lva użytkowania (preprint artykułu - /h
https://depot.ceon.pl/bitstreamlhandlell23456789l6942lAspęktyYo}0zastosowania7o20posadzek%o20anĘpooń2U|izgowycho/aOwo/a|uj%o2'I
0ciu%20specyfikacji%20technicznychoń20lo/aObezpieczeo/o20stwa%o20lloń20Ykowania.pdflsequence:1)
*uzupełnienie własne 
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NaleĄ zwróclŚ uwagę, że antypoŚlizgowość określona według normy DIN 5 1097 (dla bosej stopy)
nie znajduje prostego przełożenia na antypoślizgowość określoną według normy DIN 51130 (d_la stopy w obułiu).
Najwyzsza klasa antypoŚlizgowości według nolmy DIN 51097 (np.C), według nonny DIN 51130 może mieć
zaledwie klasę R 10, Rll,rzadko Rl2, poniewńkąt poślizgu możebyć taki sam, ale określońy jest dla innych
warunków uĄrtkowania ,o:''

Dokonując wyboru płytek podłogowych naleĄ uwzględnić ich parametry techniczne (w tym stopień
anĘpoŚlizgowoŚci) oraz uĘtkowe, stosownie do własnych potrzeb i miejsca użytkowania _ łazienló, toaleta,
kuchnia, Przedpokój. Warto (i należy) zastosować taką nawierzchnię podłóg, która będzi e 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 pĘtek
posiadających największe parametry anĘpoślizgowości, określone odpowiednią normą:

dla łazienek, w których może zajść potrzeba poruszania się bosą stopą, rekomendowane są płytki oznaczone
klasą C (nie mniej, niż klasa A);
dla pozostaĘch pomieszczeń rekomendowane są płl,tki oznaczone klasą R 11, lub wyższą - nie mniej, nż
klasa R 10.

Klasa R 9 nie jest zalecana, poniewaz pĘtki oznaczone tym parametrem posiadają właściwości antypoślizgowe
w najniższym stopniu, mogą posiadać je na pograniczu normy, co dla osób niepełnosprawnych moze byó
niewystarczające.

Nalezy jednak pamiętać, że im wyższy stopień antypoślizgowości, tym płytki trudniejsze do utrzymania
w czystoŚci. ZwytJa terakotajest pokryta szkliwem, które utrudnia przywieranie brudu, natomiast płytki ceramiczne
antypoślizgowe charakteryzują się bardziej chropowatą i mniej gładką powierzchnią. Ó

5 napodstawie: Mozaika anĘpoślizgowa. Normy DIN 5t097 DIN 5t t j0. -http://blog.topmozaiki.pl/mozaika-antyposlizgowa_normy_
din-5 l097-din -5l130l
6 

na Podstawie: PĘtki ceramiczne do łazienki. AnĘpoŚlizgowe czy zwyHe?- http://polskiebudowlane.pllportal/plflki-ceramiczne_do_
lazienki-antyposlizgowe-czy - zv,ykle l
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Zalączniknr 2
do zasad udzięlania dofinansowania ze środków
Pństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do zadń z zakesu rehabilitacji
społecznej realizowanych przez MiejsklOśrodek Pomocy
Rodzinię w Blomiu oraz kryteria obory!ąeujące w 202l r.

PRoToKÓł Nn ............t
yozpatrzenia wniosków o dofinansowanie ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych

W dniu ..... rozpattzono na§tępujące wnioski:

Tab. 1. DOFINANSOWANIE DO

Tab. 3, UZASADNIENIE KONIECZNoŚcI WEZWANIA WNIOSKODAWCY
DO UZUPEŁNIENIA WNIOSKU:

frl

tI

LP.
NR

WNIosKU

IMIĘ I NAZWISKo
WN]OSKODAWCY

PRZEDMIoT

DOFINANSOWANIA

SPOSOn ROZPATRZENIA

WNIoSKU _

pozytywNlp/

uecerywNlp/
WNIOSEK WYMAGA

UZUPEŁNIENIA

PROPONOWANA

KWoTA
UWAGI

T ab. 2. UZASADNIENIE NEGATYWNEJ OCENY WNIOSKU:

LP.
(z rAB. 1) NRWNIOSKU

IMIĘ INAZWISKO

WNIOSKODAWCY
UZASADNIENIE NEGATYWNEJ OCENY WNIOSKU

LP.
(Z TAB. l) NRWNIOSKU

IMIĘ I NAZWISKo

WNIOSKODAWCY

UzłsłoNlENIp roNmćzNośct wpzwłNIA wNIosKoDAwcy
DO UZUPEŁNIENIA WNIOSKU

Inne uwagi:
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(podpis protokolanta)

ił;

(podpis Kierownika Zespołu ds. Rehabilitacji
Społecznej Osób Niepehosprawnych)

ZA,TWIERDZATVI
DYnEKToĘ

uo-sUeoOtrofP9Łffi
'' " inbF AiWi ra$a#,eurn, ",

(podpis Dyrektora MOPR)
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