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Dyrektora Miejskiego ośrodĘ Pgmocy

w sprawie wprowadzenia Zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób l{iepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych
przez Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu oraz kryteriów obowiqzujqcych w 20]B r'

Na podstawie $ 5 ust. 1, ust.4 i ust. 5 pkt. 1 oruz ust.9 Regulaminu organizacyjnego Miejskiego
ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, a takŻe na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 199'7 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity
Dz.U' zŻ018 r. poz.511), rozporządzenia Ministra Pracy i PoliĘki Społecznej z dniaŻ5 czerwca
200Ż r. w sprawie określania rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych (tekst jednoIity Dz. |J. z 2015 r.
poz'926),rozporządzenia Ministra Pracy iPoliĘki Społecznej zdnia 15 listopada 2007 r. w sprawie
turnusów rehabilitacyjnych (Dz. tJ. z2001 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 2017 r. poz. 1061 ze zm.), w związku zUchwałą nr LXI/81 8/1 8 Rady Miejskiej w Bytomiu
z26 marca 20l8 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych oraz ustalenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych ptzeznaczonych na ich realizację w 2018 roku'

zar ządzam, co następuj e :

$1

Wprowadzam Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
osób Ariepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Miejski
ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu oraz kryteria obowiqzujqce w 20]B r., stanowiące załącznik
do n iniej sze go zarządzenia.

$2

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Działu Wsparcia Seniorów i osób
Niepełnosprawnych.

s3

Zarządzenie wclrodzi w życie z dniem wydania, zmocą obowiązującą od l stycznia 2018 r.

$4

Traci moc Zarządzenie nr 20 Dyrektora Miejskiego ośrodka Pomocy Rodzinie w By.tomiu
z dnl,a 7 kwietnia Ż017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad udzielania dofinansowania
Ze środków PańStwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprcnunych do zadań
z zalrresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu oraz lcryteriów obowiqząiqcychw 20]7 r'
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ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE SRODKOW
PAŃsTwowEGo F'UNDUSZU REHABILITACJI osoB NIEPEŁNoSPRAWNYCH

Do ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNBJ
REALIZoWANYCH Pp.ZEZMIEJSIfl oŚRoDEK PoMocY RoDZINIE w BYToMIU

ORAZ KRYTERIA oBowIĄZUJĄCE W 2018 r.

Na podstawie ustawy zdniaŻ7 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej orazZatrldnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jednoIity Dz. U. z 2018 r. poz. 511), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 czerwca Ż002 r. w sprawie określania rodzajow zadań powiatu, które mogą być
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity
Dz. |]. zŻ0I5 r. poz' 9Ż6), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada Ż007 r.
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230 poz. 1694 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Zdrowla z dnia 29 maja Ż01] r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
(Dz' U. z 2017 r' poz. 1061 ze zm'), w związku z Uchwałą nr LXI/818/18 Rady Miejskiej w Bytomiu
z 26 marca 2018 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 realizacj ę w 2018 roku,

ustalam zasady udzielania dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób

niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Miejski ośrodek Pomocy
Rodzinie w Bytomiu oraz kryteria obowiązujące w 2018 r. w zakresie:

I. DoFINANSoWANIE UCZESTNICTWA oSoB NIEPEŁNoSPRAWNYCH I ICH oPIEKUNÓW
W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH ........................5

II. DoFINANSoWANIE ZAoPATRZENIA w PRZEDMIoTY oRToPEDYCZNE I ŚRoDKI PoMOCNICZE

III. DoFINANSOWANIE ZAoPATRZENIA w SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA INDYWIDUALNYCH
oSoB NIEPEŁNoSPRAWNYCH ................ ...................... 10

Iv. DoFINANSoWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKToNICZNYCH' w KoMUNIKoWANIU sIĘ

V. DoFINANSoWANIE ZAoPATRZENIA w SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA oSoB FIZYCZNYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNoŚC GoSPoDARCZĄ, oSoB PRAWNYCH I JEDNoSTEK
NIEPoSIADAJĄCYCH osoBowoŚcr pRłwNEJ............... ..'.......... 19

VI. DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSOB
NIEPEŁNoSPRAWNYCH...........'.... "............2L
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CZĘSC I

DEFINICJE I INFORMACJE OGOL\E

I. DEF'INICJE:

Ilekroó w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1' Niepełnosprawności _ oznaQza to trwałą lub okresową niezdolność do nrpetniania r.il społeczrr}ch
z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, rr'szczegolności p.luodującą
niezdolność do pracy.

Ż. Osobie niepełnosprawnej - oznacza to osobę:

a) posiadającą orzeczenie o:

Znaaznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności,
niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem l6 roku Życia,

całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (traktolvane na równi
z orze czeniem o Znacznym stopn i u ni epełnosprawno śc i),

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) posiadającą orzęczenie 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 1 stycznia 1998 rokrr, ztymże:
osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznęgo stopnia
niepełnosprawności,

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

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności Powiatowego Zespołu ds. orzekania
o Niepełnosprawności,

orzeczenie lekar za orzecznika ZU S,

orzeczenię wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez KRUS.
4. Wnioskodawcy - oznaczato:

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

nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalnośó związaną z rehabilitacją
osób niepełnosprawnych (lub odpowiednio działalność na rzecz osób niepełnosprawnych) przez okres
co najmniej 2 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.

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

6. Kompletnym wniosku - oznacza to wypełniony wniosek, za:wierający wszystkie wymaganę informacje
wraz Z kompletem wymaganych doktrmentów.

7. Przeciętnym miesięcznym dochodzie _ oznacza to przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu
przepisów o świadczeniach rodzinnyclr, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie
domowym, ob l i czony za kw aftał p opr zedzaj ący m i e s i ąc zło Żenia wni o sku.



8. Przeciętnym wynagrodzeniu _ oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
w poprzednim kwaftale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniuprzez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w fonnie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

,,Monitor Polski".
9' PFRON lub F'unduszv _ oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.
10. Ośrodku lub MoPR _ oznacza to Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
1 l. Przedmiotach ortopedycznych i środkach pomocniczych oznacza to przedmioĘ określone

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia Ż9 maja Ż0l'/ r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie (Dz.U. 22017 r. poz. 1061 ze zm.).

12. Sprzęcie rehabilitacyjnym oznacza to sprzęt wspomagający proces rehabilitacji, niezbędny
do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie, przy aktywnym uczestnictwie
osoby niepełnosprawnej, mozliwie najv,}lższego poziomu jej funkcjonowania, integracji społecznej ijakości
życia przy uwzględnieniu potrzeb wynikających z niepełnosprawności (sprzęt słuŻący do usprawniania
zabur zony ch fun kcj i organ izmu l ub wspom a gaj ący proces rehab i l itacj 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 Iub wządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodowaó
sprawniejsze działanle osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze
jej funkcjonowanie.

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

najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki uzlkowania
uniemozliwiają lrrb utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

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

z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie
umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiąrywante kontaktów społecznych,
realtzację i rozwijanie zainteresowań, a także poprzez udział w zajęciach przewidzianych programem

turnusu.

l7. Dyrektorze ośrodka _ oznacza to Dyrektora Miejskiego ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
l8' Komisji opiniującej wnioski o dofinansowanie - oznacza to komisję powołaną Zarządzeniem Dyrektora

Miejskiego ośrodka Pomocy Rodzinie w By'tomiu.

19. Pracowniku MoPR, pracowniku ośrodka - ozlacza to pracownikaDziału Wsparcia Seniorów i osób
Niepełnosprawnych Miejskiego ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu realizującego zadania z zakresu
rehabilitacj i społecznej.

II.INFORMACJB OGOLNE

1. Druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON wydawane i przyjmowane Są w Dziale Wsparcia
Seniorów i osób Niepełnosprawnych Miejskiego ośrodka Pomocy Rodzinie w By'tomiu.

2. Wnioski o dofinansowanie wymienione w części [I w punktach I, II, IlI, IV są wydawane i przyjmowane

od 1 stycznia kaŹdego roku ka|endarzowego - osoba niepełnosprawna moze złożyć wniosek w każdym
czasie danego roku kalendarzowego.

3. Wnioski wymienione w części Il w punktach V i Vl są przyjmowane do 30 listopada roku poprzedzającego
realizację zadania.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne Z przyznarriem dofinansowania.
Ilość przyznanych dofinansowań za|eży od wysokości środków przekazanych przez PFRO}{, określonych
uchwałą Rady Miejskiej w By{omiu. Dofinansowania przyznawalle będą po podjęciu ww' uchwĄ,
do wyczerpania środków finansowych PFRoN przekazanych MOPR na dany rok kalendarzory'

6. Wnioski można składaó w Dziale Wsparcia Seniorów i osób Niepełnosprawnych lub drogą pocztową.

Wnioski i inne dokumenty zwtązanę z udzielaniem dofinansowania podlegają rejestracji według kolejności

4.

5.



1.

8.

9.

wpływu. Rozpatryrvanie wniosków odbyłva Się z uwzględnieniem dał wpĄrvu oraz kry,,teriów
dofinansowania obowiązującyclr w danym roku.
Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej moze złoŻyć osoba upoważniona (pełnomocnik).
W imieniu osoby niepełnoletniej oraz osoby ubezwłasnowolnionej wniosek składa przedstawiciel
ustawowy lub opiekun prawny.

W przypadku złożenia kserokopii załącznikow konieczne jest przedstawienie pracownikowi ośrodka
oryginału dokumentów do wglądu.
Rozpatryrvanie 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 By'tomiu uchwały dotyczącej podziału środków PFRON' które spełniają kryłeria formalne
umozliwiające udzielenie dofinansowania, rozpatryvvane będą w terminie 30 dni od podjęcia ww' uchwały'
ośrodek w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, powiadamia Wnioskodawcę
o sposobie j ego r ozpatr zenia.
W razie uchybień we wniosku MoPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku irrformuje
wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie:
a) do 14 dni w przypadku uchybień dotyczących wysokości dochodu;
b) do 30 dni w przypadku uchybień innych niz sprawy finansowe'
Nieusunięcie uchybień w Wznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosktr bez rozpatrzenia.
W przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie danych,
w szczegóIności 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 dłuzszym niż 14 dni, licząc od drria otrzymania wezwania, wyjaśnień
w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

Wnioski nięzręalizowane w danym roku nie podlegają przesunięciu na rok następny' Wnioskodawca
winien złoŻyc 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 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 pozytyrvnym rozpatrzeniu wniosku (przed dokonaniem wypłaty
dofinansowania) środki finansowe nie zostaną wypłacone, poniewaz dofinansowanie ze środków PFRON
jest świadczeniem przysługuj ącym konkretnej osobie niepełnosprawnej.
Informacje dotyczące realizowanych zadań oraz druki wniosków zamieszczone Są na stronie internetowej
ośrodka (www.mopr.b}tom.pl).

10.

11.

1Ż.

13.

14.

15.

16.

t1.

18.



Część II

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSoWANIA ORAZ KRYTERIA oBowIĄzUJĄCE w 2018 RoKU

I. DOFINANSoWANIE UCZESTNICTWA oSÓB NIBPEŁNoSPRAWNYCH I IcH oPIEKUNÓW
W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH

I.t. Zasady ogólne

1. o dofinansowanie moze ubiegać się osoba niepełnosprawna, która została skierowana do uczestnictwa
w turnusie relrabilitacyjnym na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajdtrje, jeŻelt przeciętny
miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób
we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwaftał poprzedzający miesiąc złoŻęnia wniosku,
nie przekraczakwoty:

50Yo przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;

65Yo przeciętnego wylragrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku 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 kwoĘ dofinansowania pomimo przekroczenia
ww. kwot dochodu.

osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osobie

niepełnosprawnej w wieku do l6 lat może być przyznane dofinansowanie pobyu na turnusie jej opiekuna,
jeśli wniosek lekarza kierującego do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym zawiera wyraźne wskazanie
wraz Z uzasadnieniem konieczności pobyu opiekuna.

2. Wysokośó dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wynosi:

30Yo przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze Znacznym stopniem niepełnosprawności,
osoby ńiepełnosprawnej w wieku do 16 roku zycia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 - Ż4 lat
uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

27 oń przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

25 oń przeciętnego wylragrodzenia - dla osoby niepełnospra-wnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;

Ż0 %o przeciętnego wynagrodzenia _ dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

20Yo przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy clrronionej

ntezalężntę od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie jest zaokrąglana do pełnego złotego.

3. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sy'tuacją Ęciową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie
dla tej osoby lub dofinansowanie jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyzszone

do wysokości 40 %o przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobyu opiekuna moze

nastąpió, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub

osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

4. Dofinansowanię może byó wykorzystane tylko i wyłącznie przez osobę, której zostało przyznane. Nie jest

mozliwe przyznanie osobie kolejnego dofinansowania na ten cel w danym roku ze środków Funduszu.

5. Ze środków Funduszu nie moŻę byó dofinansowane uczestnictwo w turnusie relrabilitacyjnym
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. DokumenĘ niezbędne do rozpatrzenia wniosku dotyczącego dofinansowania uczestnictwa osób

niepełnosprawnych i ich opiekunów w tumusach rehabilitacyjnych:
a) wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,



b) wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
c) kserokopia aktualnego orzeczenia wydanego przez Zespoł ds. orzekania o Niepełnosprawności

(|ub równowaŻnego),

d) oświadczenie wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy o dochodach netto
za kwartał poprzedzający miesiąc złożęnia wniosku wszystkich osób, z którymi wnioskodawca prowadzi
wspólne gospodarstwo domowe,

e) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodach za kwałIał
p oprzedzający miesiąc złożenia wniosku'

f) oświadczenie wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy o wyborze opiekuna
na tutnus rehabilitacyjny (eśli lekarz uzasadnił we wniosku lekarskim koniecznośó pobyu opiekuna
na turnusie),

g) dowód osobisty wnioskodawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy (do wglądu),
h) w przypadku osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy należy dołączyć kserokopie

odpowiednich dokumentów (np. upowaznianie notarialne, postanowienie sądowe).
Do wniosku mogą byó dołączone równiez inne dokumenty potwierdzające indywidua|ną sy'tuację
wnioskodawcy.
7. Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze się pod Llwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności

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

8. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiada_|ą orzeczenia
o zaIiczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równowaŻne, osoby
niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień
niepełnosprawności.

9. Kompletne wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów rozpatrywane będą, z zachowaniem zapisów zawartych w punkcie 7 i 8 oraz dodatkowych
kryteriów przyznawania dofinansowania przyjętych na dany rok, a także kolejności wp\r,vu do MOPR.
W rozpatryrvaniu wniosków bierze udział pracownik socjalny, oceniający sy'tuację społeczną osoby
niepełnosprawnej i j ej potrzeby w zakresie umiej ętności społecznych.

I 0. Po pozy.tywnym rozpatrzeniu wniosku :

a) Wnioskodawca sam dokonuje wyboru organizatora z rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
oraz ośrodka z rejestru ośrodków, w których mogą odbywaó się turnusy rehabilitacyjne (jeśli w orzeczeniu
nie Są określone dysfunkcje, należy kierować się zapisami zawartymi we wniosku lekarskirn)'
Wnioskodawca dokonuje również wyboru terminu turnusu i rezerwacji miejsca. Następnie w terminie 30 dni
od otrzymania zawiadomienia o otrzynraniu dofinansowania przekazuje do MoPR informację o wyborze
turnusu (nie później , niż na2I dni przed dniem rczpoczęcia turnusu)'

b) Po otrzymaniu informacji dotyczącej wyboru turnusu rehabilitacyjnego MOPR w terminie '7 dni
zobowtązany jest do weryfikacji na podstawie danych zawartych 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 lekarskim
osoby niepełnosprawnej dysfunkcjami lub schorzeniami;

czy organizator turnusu jest uprawniony do organizowania tumusów odpowiednich do określonych
w orzęczeniu lub we wnioskrt lekarskim osoby niepełnosprawnej dysfunkc_|i 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
lekarskim dysfunkcji i schorzeń jedynie w przypadku osób, u których występuje wiele dysfunkc.|i i schorzeń,



pod warunkiem pisemnego umotywowania wyboru organizatora lub ośrodka oraz przedłożenia
zaświad,czenia lekarskiego potwierdzającego argumentację wnioskodawcy. ostateczną zgodę wyraŻa
Dyrektor ośrodka.

c) Po pozyt5.rvnej weryfikacji dokonanej przez MOPR wnioskodawca przesyła informację o wyborze turnusu
do organizatora turnusu celem potwierdzenia możliwości uczestnictwa danej osoby w wybranym turnusie -

organizator przekazuje oświadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego do MOPR nie później niŻ 14 dni
przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego (decyduje data wpływu dokumentu do MOPR
niedochowanie terminu moze skutkować odmowąprzekazaniaprzyznanego dofinansowania).

d) W terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia organizatora turnusu MOPR przekazuje dofinansowanie
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 poby.tu opiekuna na turnusie,
przekazanego przęz organizatora w terminie 14 dni od dnia zakonczęnia turnusu (dokumenty księgowe
są wystawiane odrębnie dla każdego uczestnika turnusu). Organizator ma równiez obowiązek przekazać
w terminie 21 dni od dnia zakoficzenia turnusu inforrnację o przebiegu turnusu'

lL.Wnioskodawca ponosi konsekwencje rezerwacji miejsca na turnusie rehabilitacyjnym dokonanej przed

uzyskan iem informacj i doĘ cząc ej spo sobu r ozp atr zenia wnio sku przez MoPR.

I.2. Kryteria przyznawania dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyinych w 2018 r.:

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwszeństwo w skorzystaniu z dofinansowania do uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenię 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. Na korzyśó wnioskodawcy uwzględnia się fakt nie korzystania z dofinansowania
w roku poprzednim.

Wobec powyzszego w 2018 r. dofinansowania będą udzielane przede wszystkim osobom

niepełnosprawnym' które nie korzystaĘ z dofinansowania w roku poprzednim, które jednocześnie spełniają

wskazane powyzej przesłanki pier'wszeństwa, z zachowaniem kolejności złoŻenia wniosku w MOPR.
Jeś|i po udzieleniu dofinansowania ww. osobom w dyspozycji MoPR pozostaną środki finansowe
na rea|izację zadania, możliwe będzie udzielenie dofinansowania wnioskodawcom, którzy w roku
poprzednim korzystali z dofinansowania' spełniającym jednocześnie przesłanki pierwszeństwa wskazane

powyżej, zzachowaniem kolejności złoŻenia wniosku w MoPR.
2. w przypadku udzielenia dofinansowania dwóm osobom niepełnosprawnym w jednej rodzinie,

wymagającym pomocy opiekuna, zostanie przyznane dofinansowanie pobyu na turnusie rehabilitacyjnym
tylko jednego opiekuna. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mozliwe będzie udzielenie
dofinansowania pobytu opiekuna dla kaŹdej zĘch osób niezależnie.

II. DoFINANSoWANIE ZADPATRZENIA w PRZEDMIoTY oRToPEDYCZNE l Śnolxr
POMOCNICZE

II.1. Zasady ogólne

1. Dofinansowaniem ze środków PFRON objęte Są tylko
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia Ż9 maja 20I] r. r'
wydawanych na zleceni e (Dz. U . z 2017 r., poz. 1061 ze zm.).

i v,ryłącznie przedmioty wymienione
w sprawie wykazu wyrobów medycznych



2. o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może
ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód' w rozumieniu przepisów
o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez ltczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
obliczony zakwattałpoprzedzający miesiąc złożeniawniosku, nie przekracza kwoty:

50oń przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólrrym gospodarstwie domowym,
65%o przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Ponadto koniecznośó zaopatrzenia we wnioskowane przedmioty musi wynikać ze zlecenia na zaopatrzenie
w wyrób medyczny będący przedmiotem or1opedycznym lub środkiem pomocniczym potwierdzonego przez
o ddział woj ewód zki Narodowe go Fundu szu Zdr ow ia'

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

przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, .vqrznaczonego przez ministra właściwego do spraw

zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów
i środków, jeżeli cena zakupu jest Wższa niz ustalony limit,

z zachowaniem dodatkowych kry'teriów przyznawania dofinansowaniaprzyjętych na dany rok.
4. W przypadku osób przebyrvającycli w jednostkach organizacyjnych pomocy społeczne.i wysokość

dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty or1opedyczne 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 pokryrvanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.

5. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty
oftopedyczne i środki pomocnicze:
a) wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze'
b) kserokopia aktualnego otzeczenia wydanego przez Zespół ds' orzekania o Niepełnosprawności

(lub równoważnego),

c) oświadczenie wnioskodawcy lrrb osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy o dochodach
netto za kwar1ał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wszystkich osób, z którymi wnioskodawca
prowadzi wspólne gospodarstwo domowe,

d) dokumenty potwierdzające wysokośó dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodach za kwartał
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku'

e) dowód osobisty (do wglądu) wnioskodawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy oraz
osoby, która została upowaznionaprzezwnioskodawcę do odbioru dofinansowania w kasie MOPR,

f) w przypadku osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy należy dołączyć kserokopie
odpowiednich dokurnentów (np. upowaznienie notarialne, postanowienie sądowe),

g) faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpteczenia zdrowotnego
oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną
za zgodnośó, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia
nazaopatrzenie w przedmioty orlopedyczne i środki pomocnicze,
lub
kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz Z ofer1ą określającą
cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału
własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

Do wniosku mogą być dołączone równiez inne dokurnenty potwierdzające indywidualną sy'tuację
wnioskodawcy.

6' Wnioski rozpatrywane będą w kolejrrości wynikającej z daty złoŻenia wniosku w MOPR, a dofinansowania
będą udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych MOPR w danym
roku kalendarzowym.

V
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7. Wniosek o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zostaje rozpatrzony
negatywnie w szczególności w przypadku:
a) nie spełniania warunków uprawniającycli do uzyskania dofinansowania'
b) przekroczeniakryteriumdochodowego,
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

trzech |at przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON
rozwiązanej z przyczynleŻących po stronie tej osoby,

0 wyczerpania się środków finansowych Funduszu na ten cęl.
Po pozlywnym 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 ofeftę, zobowiązanv 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 udziaŁu własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,
wraz z potwierdzoną za zgodnośc z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
kopią zrealizowanego zlęcenia na zaopatrzenie w przedmioty or1opedyczne i środki pomocnicze.
MOPR przekazuje dofinansowanie zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy w ciągu 10 dni od dnia
dostarczenia tych dokumentów do MoPR.

W przypadku osób ubiegających się o dofinansowanie przedmiotów ońopedycznych lub środków
pomocniczych zakupionych w roku poprzedzającym (w tym osób, których wnioski byĘ rozpatrzone
w poprzednim roku negatywnie z powodu wyczerpania środków finansowych)' pozfy*nie mogą byó
rozpatryrvane wnioski złożonę w styczniu bieŻącego roku, które dotyczą zakupu dokonanego nie wcześniej,
niŻ w drugirn półroczu poprzedniego roku. Dopuszcza się pozytywne tozpatrzenie wniosków osób,

które z przyczyn od nich ntezależnych (np. ze względow losowych, zdrowotnych) nie zdąŻyły złożyć
wniosku w styczniu, jednakże złożyły odpowiedni wniosek w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego

danego roku.

IJ.Ż, Kryteria przyznawania dofinansowania zaopatrzenia vy przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze w 2018 r.:

W zakresie dofinansowania przedmiotów ortopedycznych iśrodków pomocniczych w 2018 r. ustala się

dodatkowe kryteria w odniesieniu do aparatów słuchowych i wkładek usznych:

a) dzieci i osoby niepełnosprawne uczące się i będące w wieku poniżej Ż6 lat uzyskają l00% kwoty
maksymalnego dofinansowania wynikającego z przepisów ogólnych,

b) pozostałe osoby niepełnosprawne uzyskają 70 Yo kwoty maksymalnego dofinansowania wynikającego
z przepisów ogó|nych.

8.

9.



III. Dor'INANsowANIE ZAoPATRZENIA w SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA
INDYWIDUALNYCH osoB NIEPEŁNOSPRAW|{YCH

ilI.l. ZasarJy ogólne

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

2. o dofinansowaltie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny moze rrbiegać się osoba
niepełnospr awna, jeżeli:

a) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez
liczbę osób we wspólnyn gospodarstwie domowym' obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc
złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

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

b) zachodzi potrzeba prowadzenia relrabilitacji w warunkach domowychprzy uzyciu tego sprzętu.
3. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu,

nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, z zachowaniem dodatkowych
kryteriów przyznawania dofinansowania przyjętych na dany rok.

4. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie zaopattzenia w sprzęt rehabilitacyjny:
a) wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
b) kserokopia aktualnego orzeczenia wydanego przez Zespół ds. orzekania o Niepełnosprawności

(lub równoważnego),

c) oświadczenie wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy o doclrodach
nelto za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wszystkich osób, z którymi wnioskodawca
prowadzi wspó|ne gospodarstwo domowe,

d) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanyclr w oświadczeniu o dochodach za kwartał
poprzedzający miesiąc zŁożenia wniosku'

e) dowód osobisty (do wglądu) wnioskodawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy,
f) w przypadku osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy należy dołączyć kserokopie

odpowiedniclr dokumentów (np. upowaznienie notarialne, postanowienie sądowe),
g) faktura pro-forma lub kosztorys / ofefta,
h) zaświadczenie lekarskie wypełni one przez lekarza specjalistę (adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności

lub schorzenia powodującego konieczność zaopatrzenia w Sprzęt rehabilitacyjny), potwierdzające
konieczność prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu określonego Sprzętu
rehabi litacyj nego (druk dołączony do wn iosku).

Do wniosku rnogą byó dołączone równiez inne dokumenty potwierdzające indyrvidualną sytuację
wnioskodawcy.

5. Wniosek o dofinansowanie zaopattzenia w sprzęt rehabilitacyjny zostaje rozpatrzony negatyr,vnie
w szczególności w przypadkrr:
a) nie spełniania warunków uprawniających do uzyskania dofinansowania,
b) gdy osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub w ciągtl

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

c) przekroczenia kryterium dochodowego,
d) braku własnych środków finansowych na dofinansowanie zaopatrzenia w Sprzęt rehabilitacyjny,
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e) poniesienta przez wnioskodawcę kosztów realizacji zadania przed przyznaniem środków finansowych
i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON'

6. Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny rozpatruje komisja opiniująca
w kolejności wynikającej z daty złożenia wniosku w MoPR' z zachowaniem dodatkowych kryteriów
przyznawania dofinansowania przyjętycłr na dany rok. Wnioski rozpatr;,rvane są indywidualnie,
na podstawie analizy informacji zawartych 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.

1. ośrodek zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przezwnioskodawcę ofert.
8. Podstawą uzyskania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla indyrvidualnych osób

niepełnosprawnych jest umowa zawallamiędzy Dyrektorern ośrodka a wnioskodawcą.
9. W umowie określony jest m.in. termin reaIizacji zadania, cel i wysokość dofinansowania oraz sposób

roz|iczenia przyznanych środków PFRON.
10' Środki finansowe Funduszu przekazywane Są wnioskodawcy zgodnie z warunkami określonymi

w umowie.
11. Wnioskodawca sam dokonuje wyboru sprzedawcy, dostawcy urządzenia i ponosi Za to pełną

odpowiedzialnośó.
72. Przędłozone dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji przez ośrodek pod kątem zgodności

ze złoŻonym wnioskiem oraz ustaleniami wynikającymi z zawariej umowy.
l3. 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 sporządzanyrn przez pracownika MOPR).

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

a) rowęry rehabilitacyjne stacjonarne,
b) orbitreki,
c) bieznie,
d) steppery;

e) wioślarze,ergometrywioślarskie;

D materace,
g) maĘ rehabilitacyjne do ówiczeń;
h) trenery dłoni (ezyki -piłki rehabilitacyjne dłoni; siatki terapeutyczne);
i) kształtki rehabilitacyjne (wałki, półwałki, kostki, kliny, itp');
j) dyski sensoryczne, kamienie sensoryczne;

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

_ rotory do kończyn górnych i dolnych,
płaszczyzny poś l izgowe,
przyrządy do ówiczeń oporowych,
podciągi montowane do łózek, ściany czy sufitu,

równowaznie,

drabinki, drążki do ówiczeń, ławeczki,

- przyłożkowe urządzenia rehabilitacyjne (PUR), uniwersalne gabinety usprawniania |eczniczego
(UGUL) i niezbędne oprzyrządowanie,
stacje treningowe,

- tablice do ćwiczeń manualnych,

bieżnie;

11



n) urządzenia do hydromasazu;
o) łożka, materace, maty, poduszki i aparaty do masazu,
p) tory do nauki clrodzenia (poręcze do nauki chodzenia, schody do nauki clrodzenia).

16. w związku ze wskazaniami lekarza specjalisty może zostać udzielone dofinansowanie na zakup
urządzenia n iewym ienio n ego w powyższym katal o gu.

III.2. Kryteria przyznawznia dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla
indywidualnych osób niepełnosprawnych w 2018 r.:

1. Zuwagi na wysoki koszt łóżek masujących, dofinansowanie będzie udzielane w wysokości do25oń kosztu
tego sprzętu, przy czym maksymalna kwota dofinansowania nie moze przekroczyć Ż 500,00 zł.

2. Maksymalna kwota dofinansowania urządzeń do hydromasaŻu orazurządzeń do masazu (np.: materaców,
mat, poduszek i aparatów) nie moŻe przekroczyć kwoty 1 000,00 zł.

IV. DOFINANSOWAI{IE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU
sIĘ I TECHNICZNYCH

Iv.1. Zasady ogólne

1. osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi
z jej niepełnosprawności i jednocześnie umozliwi to lub w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie
podstawowych, codziennych czynności lub korrtaktów z otoczeniem. Ponadto, o dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych moze ubiegać się osoba niepełnosprawna mająca trudności w poruszaniu się, jeżeli
jest właścicielem nieruchomości lub rrży'tkownikiem wieczystyn nieruchomości albo posiad a zgodę
właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego' w którym stale zamieszkuje.

2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysłrrguje
oddzielnie nakaŻdy rodzĄ zadania.

3. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektorricznych, w komunikowaniu się
i technicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości
piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, z zachowaniem dodatkowych kryteriów przyznawania
dofinansowania przyjętych na dany rok.

4. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych:
a) wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
b) kserokopia aktualnego orzeczenia wydanego przez Zespoł ds. orzekania o Niepełnosprawności

(lub równoważnego),

c) w przypadku osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy naIeży dołączyc kserokopie
odpowiednich dokumentów (np. upowaznienie notarialne, postanowienie sądowe),

d) dowód osobisty (do wglądu) wnioskodawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy,
e) zaświadczenie lekarskie wypełnione przezIekarza specjalistę (adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności

lub schorzenia powodującego koniecznośó likwidacji barier - druk dołączony do wniosku),
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 dochodach,
h) faktura pro - forma lub kosztorys ofeńowy lub ofeila cenowa dotycząca przedmiotu dofinansowania,
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i) dokurnenty potwierdzające indywidualną sluację wnioskodawcy lub specyfikę przedmiotu
dofinansowania, np.:

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

aktualne zaświadczenie ze szkoĘluczelni o kontynuacji nauki lub aktualne zaświadczenię o zatrudnieniu
lub aktualne zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy'

dokurnenty potwierdzające własność nieruchomości lub użytkowanie wieczyste nieruchomości (dotyczy
barier architektonicznych i 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
architekton i czny chl te chn icznych,

zaświadczenie potwierdzające brak zobowiązan w opłatach z ĘĄułu zajmowania lokalu (dotyczy barier
architektonicznych i teclrnicznych związanych ze nnianą sposobu ogrzewania mieszkania),
dokumenty p otwierdzaj ące inne źr o dła fi nan sowan i a zadania ( eś 1 i d otyczy).

Do wniosku mogą być dołączone równiez inne dokumenty potwierdzające indywidualną s},tuację

wnioskodawcy lub specyfikę przedmiotu dofinansowania'
5. Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

zostaje rczpatrzony negatyrvnie 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,
rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby,

c) gdy kosŻy 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 udziału własnego w kosztach
zadania (nie ma mozliwości wniesienia tzw. wkładu własnego),

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

w ciągu trzech Iat przed złoŻęniem wniosku uzyskała odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków
PFRON.

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

złożenta wniosku w MOPR, z zachowanięm dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowania
przyjętych na dany rok. Wnioski rozpatrywane są indyłvidualnie, na podstawie analizy informacji zawartych
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.
7. Przed rozpatrzeniem wniosku może być dokonana tzw. wizja lokalna w miejscu zamieszkania

wnioskodawcy w celu określenia zasadności i mozliwości zrealizowania przedsięwzięcia oraz jego zakręsu
(odnosi się to w szczegóLności do likwidacji barier architektonicznych oraz technicznych, gdy zadanie
obejmuje roboty o charakterze budowlanym). Czynnośó ta potwierdzana jest protokołem sporządzanym
przęz praaownika MOPR.

8' ośrodek zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez wnioskodawcę ofert. Załączony przez

wnioskodawcę kosztorys lub inny dokument potwierdzający Szacowany całkowiĘ koszt realizacji zadania
związanego z robotami budowlanymi, podlega weryfikacji przez pracownika MoPR'

9. Podstawą uzyskania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się

i technicznych jest umowa zawatl'a między Dyrektorem ośrodka a wnioskodawcą.
l0'W umowie określony jest m. in. termin rea|izacji zadania, cel i wysokośó dofinansowania oraz sposób

rozliczenia przyznanych środków PFRON.
l l.Środki finansowe Funduszu przekazyvvane są wnioskodawcy zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

l2.Wnioskodawca sam dokonuje wyboru sprzedawcy / dostawcy / wykonawcy i ponosi za to pełną
odpowiedzialność.

k
13



13'Po zakończeniu realizacji zadania wnioskodawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu
w MoPR. W przypadktl, zadań obejmujących prace budowlane pracownicy ośrodka dokonają odbioru
wykonania zadania (czynność potwierdzana jest protokołem sporządzanym przez pracownika MOPR).
Stan faktyczny stwierdzony w miejscu realizacji zadania będzie podstawą weryfikacji kosztorysu
powykonawczego i ustalęnia ostatecznej kwoty kosztu całkowitego zadania.

7{.Przedłożone dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji przez ośrodek pod kątem zgodności
ze złoŻonym wnioskiem oraz ustaleniami wynikającymi z zawartej umowy.

l5.ośrodek zastrzega 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 przez pracownika 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
związek z ograniczeniami wynikającymi z niepelnosprawności):

udokumentowane koszty przeprowadzki do lokalu bez barier lub lokalu wymagającego małego
przystosowania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, w przypadku' gdy likwidacja barięr w dotychczasowym
lokalu jest niemożliwa ze względów architektonicznych lub koszty likwidacji tych barier byłyby większe,
niz koszt zamiany lokalu;

budowa pochylni, podjazdu, dojścia do budynku (lokalu) mieszkalnego w celu umozliwienia osobie
n iepełnosprawnej s amo dzie lne go do stępu do m iej sca zamieszkania;

dostawa, zakup i montaz: platformy schodowej, windy krzesełkowej, windy przyściennej i innych urządzeil
do transportu pionowego;

zakup schodołazu; montaż pochylni, rampy;

zakup i montaż urządzeń do podnoszel"lia, przenoszenia i przemieszczania osób niepełnosprawnych
(podnośniki transportowe, wannowe, rehabilitacyjne);

zakup wraz z montażem poręazy, pochwytów i rrchwyów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwyów
ułatwiających osobie niepełnosprawnej korzystanie z urządzeń higieniczno - sanitarnych (łazienka, toaleta);

zakup i połozenie płytek antypoślizgowych lub wykładziny anĘpoślizgowej na posadzce w łaztence,
toalecie, kuchni, przedpokoju i jednyn pokoju użytkowanym prZęZ osobę niepełnosprawną wraz
z wykonaniem w pełnym zakresie posadzek betonowych, cementowych z izo|acją przeciwwilgociową
i termiczną (folia budowlana izolacyjna, folia w pĘnie, papa izolacYjna' papa termozgrzewalna' styropian
utwardzony, listwy dylatacyjne, zbrojenie rozsiane-przeciwskurczowe),

likwidacj a pro gów, likwidacj a zr oŻnicow an poziomu podłogi ;
przystosowanie pomieszczeń higieniczno sanitarnych (łazienka, toaleta) do potrzeb osoby
niepełnosprawnej' w tym m.in.:
' zakup i montaż kabiny prysznicowej, ściany prysznicowej, drmvi szklanych ze szkła bezpiecznego

do kabiny prysznicowej, brodzika standardowego, brodzika niskiego lub najazdowego, wykonanie
odprowadzenia liniowego,

' zakup i montaz wanny dostosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej (wanna niska, z otwieranym
bokiem) jeżeli ze względu na schorzenie nie jest możliwe lub jest utrudnione korzystanie zprysznica,

' zakup i montaŻ lub wymiana umywalki na wysokości umozliwiającej osobie niepełnosprawnej swobodny
dostęp - jeżeli korzystnie z zainstalowanej dotychczas um)ĄValki nie jest możliwe lub jest utrudnione
(konieczność podwyższenia lub obniżenia) lub zmiana lokalizacji jest niezbędna ze względu
na dokonyrvane przysto s owan i e p om i e szczen ia łazienki,

' zakup i montaz baterii łazienkowych jedrrouchwytowych, zmieszaczem,
' zakup i montaż baterii umywalkowej, wannowej lub prysznicowej, jeŻeli dokonywana jest zmiana

połozenia instalacji wodno - kanalizacyjnej,
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' Zakup i montaŻ muszli toa|etowej typu kompakt lub w systemie podwieszanym - jeżeli korzystnie
z zainstalowanej dotychczas toalety nie jest mozliwe lub jest utrudnione (koniecznośó podwyższenia lub
obniżenia) lub zachodzi konięczność zmiany lokalizacji toaleĘ Ze względu na dokonywane
przystoSowanie pomiesz czenia łaztenki,

' zakup i montaz nasadki toaletowej,
' wykonanie siedziska murowanego lub zakup krzesełka"/siedziska natryskowego;
' dostosowanie wewnętrznych instalacji: wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, c.o. do potrzeb

montowany ch urządzeń w pom i e szc zeniach h i g i en iczno _ sanitarnych ;

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

- przystosowanie drzwi popruez:
' zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości co najmniej 90 cm w świetle ościeznicy, a pozostĄch

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

od podłogi) oraz zainstalowanie ościeznicy stalowej - dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim
lub balkoniku;

- zakup i montaz okien i drzwi balkonowych, umożliwiających ich samodzielną obsługę przez osoby
poruszające się na wózku inwalidzkim (dotyczy kuchni, łazienki i jednego pokoju wybranego przez
wnioskodawcę);

- zakup wraz z montazem systemu automatycznego otwierania drzwi garaŻu dla osób niepełnosprawnych
posiadaj ących uprawnien ia do ki erowania poj azdam i ;

- przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsfugi przez osobę niepełnosprawną' poruSzającą się

na wózku inwalidzkim, w Ęrm:
' obnizenie urządzeń kuchennych (zlewozmywak, pł14a grzewcza) oraz zakup i montaż niskich blatów

wrazz szafkami, urnożliwiających dojazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
' zakup i montaz ruchomych półek wyposazonych w windy ręczne lub elektryczne' pojemników

na specj al nych prowadn icach or az zatr zasków rn agnetycznych ;

' zakup i montaz zawiasów umoz|iwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym' niŻ90";
' zakup i montaz szuflad wyposazonych w: prowadnice umoŻliwiające pełny wysuw' prowadnice

ze wspomaganiem otwierania, tzw. cichy domyk,

zakup i montaż materiałów związanych z oznakowaniem wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych,
rożnym kolorem lub fakturą - tylko dla wnioskodawców z dysfunkcj ą narządu wzroku o umiarkowanym

|ub znacznym stopniu n iepełnosprawnośc i ;
zakup i montaż dodatkowego oświetlenia lub zmiana dotychczasowego oświetlęnia na dostosowanę

do potrzeb osób niepełnosprawnych _ tylko dla wnioskodawców z dysfunkcją narządu wzroku,
o umiarkowanym lub Znacznym stopniu niepełnosprawności.

B. Likwidacja barier w komunikowaniu się (zakres dofinansowanego zadania musi mieć bezpośredni
zw iązek z ogr zniczen iam i wyni kaj ącymi z n ie pełnos p raw ności) :

Dla osób niepełnosprawn}'ch z d}'sfunkcją narządu słuchu i mow)L
zakup i montaŻ faksu, telefaksu, wideofonu' itp',

zakup i montaz urządzen wspomagających odbiór dŹwięku (z telefonu, radio, telewizora' komputera),

zakup kamery intemetowej,

zakup telefonu komórkowego,

zakup sprzętu komputerowego,

zakup oprogramowania wspomagającego komunikowanie się.
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Dla osób niepełnosprawnych z d}'sfunkcją narządu wzroku:
zakup urządzeń umożl iwi aj ących posłu giwanie się pismem braj lowskim,
zakup urządzeń nagrywających i odtwarzających dzwięki (np' wielofunkcyjnych odtwarzaczy i dyktafonów),
zakup pomocy optycznych (takich, jak: liniały i folie optyczne); zakup urządzeń do czytania dla osób
słabowidzących (np. lupy, lupy z podświetleniem) - dotyczy przedmiotów nie objętych dofinansowaniem
zNFZ,
zakup telefonu komórkowego,
zakup sprzętu komputerowego.

Dla osób z pozostaŁvmi 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 tlŻyciem pomocy oftopedycznych, oprotezowane),

zakup sprzętu komputerowego.

C. Likwidacja barier technicznych (zakres dofinansowanego zadania musi mieć bezpośredni rwiązek
z ograniczeniami wynikaj ącymi z niepełnosprawności) :

Dla osób niepełnosprawn)'ch z d}'sfunkcją narządu słuchu i mow}':

programy wspomagające terapię logopedyczną' programy edukacyjne,

zakup urządzeń dostosowanych do mozliwości percepcyjnych osób niesĘszących i słabosłyszących,
urządzen wibracyjnych i świetlnych (np. specjalistyczna sygnalizacja świetlna i wibracyjna, budziki
wibracyjne),

zakup urządzenia do osuszania aparatu słuchowego dla użytkowników aparatów słuchowych.

Dla osób niepełnosprawn}zch z dysfunkcją narządu wzroku:
zakup i montaż kuchni elektrycznej w przypadku wyposażenia lokalu w kuchnię węglową lub gazową
(do\lczy osób niepełnosprawnych zamieszkujących samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną, która
posiada co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności) - w uzasadnionych przypadkach możliwe
dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania mieszkania;
zakup urządzen dostosowanych do mozliwości percepcyjnyclr osób niewidomych i słabowidzących,
np. testery kolorów' czujniki poziomu cieczy, detektory światła, wagi kuchenne, termometry, zegarki
obraj lowione lub udźwiękowione,
rower tandem.

Dla osób z pozostaŁvmi rodzajami niepełnosprawności:

dostosowanie sposobu ogrzewania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej (zakup i montaz urządzen
do ogrzewania z własnym źrodłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną) _ dotyczy
w szczególności osób z dysfunkcj ą narządu ruchu, o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, mieszkających samotnie lub z drugą osobą niepełnosprawną, która posiada co najmniej
umiarkowany stopień niepełnosprawności,

zakup sprzętu AGD (np.: zrnywarki do naczyń, pĄły indukcyjnej, robota kuchennego) - dotyczy osoby
z dysfunkcją rąk zamieszkującej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną, która posiada co najmniej
umiarkowany stopień niepełnosprawności,
zakup roweru trój kołowe go,

zakup łóżka specj al i stycznego,

zakup poduszki ortopedy cznej,

zakup akumulatora do wózka inwalidzkiego, schodołazu,

zakup urządzeń dla osób niepełnosprawnych z powodu schorzeń dróg oddechowych np': nawilżacze
powietrza, oczy szczacze powi etrza.
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l7.w związku ze szczególnymi indywidualnymi potrzebami osoby, wynikającymi z iej
niepełnosprawności, może zostać udzielone dofinansowanie na zakup utządzenia niewymienionego
w powyższych katalogach dotyczących likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych.

IV.2. Kryteria przyznawania dofinansowania likrvidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych w 2018 r.:

1. Wysokośó dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
w 2018 r. wynosi nie więcej, niż do 80% kosztów przedsięwzięcia (z możliwością zwiększenia
dofinansowania do 85 %o dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe)' jednakże kwota
dofi nansowania nie może przekroczy ćz

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

6 000 zł w przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się.
Ż. Procent dofinansowania zostanie znniejszony w przypadku osiągarria przez wnioskodawcę przeciętnego

m ies ięczne go dochodu przekr aczającego'.

50%o przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowyn'
65Yo przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W takim przypadku przekroczenie ww. krferium o każde 200'00 zŁ powoduje zmniejszenie
dofinansowania o 5%o.

3. Pierwszeństwo w realizacji zadan dot. likwidacji barier architektonicznych będą miaĘ osoby
niepełnosprawne:

a) w stopniu Znacznym lub umiarkowanym (lub orzeczeniem równoważnym),
b) osoby \eŻące, poruszające się na wózku inwalidzkim, zużyciem pomocy ortopedycznych (np.: balkonika)'

oprotezowane,

Pozostałę kryłeria brane pod uwagę na korzyśó wnioskodawcy (dot. osób wskazanych w punkcie 3 a) i 3 b):

samotne zamieszkiwanie,

brak zaległości czynszowych,

nie korzystanie z tego typu dofinansowania w latach ubiegĘch.
4. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do zakupu Sprzętu komputerowego będą miĄ osoby

n iepełnosprawne:

a) z dysfunkcj ą narządu słuchu, mowy lub z dysfunkcją narządu wzroku, o Znacznym i umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) - gdy dysfunkcja nie wynika z orzeczenia
winna być potwierdzona w zaświadczeniu lekarskim załączonym do wniosku.

b) leżące lub poruszające się na wózku inwalidzkim, z użyciem pomocy orlopedycznych (np.: balkonika),
oprotezowane, o Znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczentem
równowaznym),

Nie korzystanie z tego Ępu dofinansowania w latach ubiegĘch przemawia na korzyść wnioskodawcy
(dot. osób wskazanych w punkcie a a) i a Ę.
5. W przypadku realizacji zadań dotyczących likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych,

tj., zakupu sprzętu komputerowego, specjalistycznych elektronicznych sprzętów, urządzeil
i oprogramowania niezbędnego do korzystania przez osoby niepełnosprawne w związku z ich
ind1,widualnymi potrzebami (w tym telefonów), dofinansowanie konkretnego przedmiotu udzielane będzie
nie częściej, niż raz n^ 6 lat (z zachowaniem ogólnej zasady udzielenia dofinansowania dopiero
po upływie trzęch lat od uzyskania dofinansowania odpowiednio w ramach likwidacji barier

w komunikowaniu się lrrb technicznych).

I7



6.

7.

8.

Wyklucza się przyznanie dofinansowania wnioskodawcom będącym adresatami pilotazowego programu
Aktywny Samorząd.
W przypadku dofinansowania sprzętu komputerowego ustala się maksymalny całkowity koszt
przedsięwzięcia objęty dofinansowaniem do kwoty 2 600,00 zł (maksyrnalna kwota dofinansowania
wynosić moze do 80 yo,tj. nie więcej, ntż2 080,00 zł).

Koszty prac budowlanych i zwlązanych z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych,
które będą stanowić podstawę do ustalenia kwoty dofinansowania (czyli całkowite koszty przedsięwzięcia,
od których uzalezniona jest wysokość dofinansowania) ustalane będą wg poniższych kry'teriów
(określonych wartościalni netto):

- zakup kabiny prysznicowej do kwoty 7 200,00 zł,

- zakup ściany prysznicowej ze szkła bezpiecznego do kwoty 6Ż6,00 zł (dofinarrsowaniu podlega
maksynalnie 1 sztuka),

zakup drzwi szklanych ze szkła bezpiecznego do kabiny prysznicowej do kwoty 626,00 zł,
zakup brodzika niskiego z syfonem lub zakup brodzika najazdowego z syfonem do kwoty 600,00 zł,

- wykonanie odprowadzenia liniowego do kwoty 40O,O0 zł,
zakup wanny dla osoby niepełnosprawnej do kwoty 760,00 zł,

- zakup wanny z otwieranym bokiem do kwoty 5 000,00 zł
zakup umywalki do kwoty 210,00 zł,

- zakup baterii wannowej lub prysznicowej do kwoty 260,00 zł,
zakup baterii umyrvalkowej do kwoty 200,00 zł,

- płytki antypoślizgowe posadzkowę - posadzka pokoju, kuchni, przedpokoju, toalety - do kwoty
45,00 złlmz (doĘczy m2 powierzchni koniecznej do likwidacji bariery - moze obejmowaó łącznie
następujące pomieszczenia: toaletę, przedpokój, kuchnię i jeden pokój uży'tkowany przez osobę
niepełnosprawną); wymagany atest/certyfikat potwierdzający uzycie materiałów antypoślizgowych -
zgodnie z rekomendacjami zawaltymiw załączniku nr 1 do niniejszych zasad,

- płyki antypoślizgowe posadzkowe _posadzka łazienki - do kwoty 5O,0O złlm2 (dotyczy m2 powierzchni
koniecznej do likwidacji bariery _ powierzchnia uży'tkowa łazienki); wymagany atesticertyfikat
potwierdzający użycie matęriałów antypoślizgowych zgodnie z rekomendacjami zawartymi
w załączniku nr 1 do niniejszych zasad,
płytki ścienne do kwoty 45,00 złlm2 (zakres powierzchni do 6,00 m2 wykonanych ścian w obrębie
natrysku),

- muszla toaletowa typu kompaktwraz z deską toaletową do kwoty 500,00 zł,
muszla 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 pochwy.ty do kwoty 200,00 zł za 1 sztukę,
ościeznica stalowa do kwoty 7Ż,00 zł,
ościeznica dręwniana do kwoty 230,00 zł,
dofinansowanie demontażu i montazu grzejnika łazienkowego w przypadku zmiany miejsca
usytuowania z uwagi na wykonywane prace adaptacyjne do kwoty zgodnej z waftościami określonymi
w punkcie 8 c,

drzwi - skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych o szerokości min. 80 cm w świetle ościeznicy -
do kwoty 300,00 zł,

drzwi - skrzydło łazienkowe pĄłowe o szerokości min. 80 cm w świetle ościeznicy
do kwoty 390,00 zł,

- wykonanie siedziska murowanego wykończonego pły.tkami glazurowanymi - do kwoty 300,00 zł
(kwota obejmuje war1ość robocizny, materiału oraz sprzętl wraz ze składnikami cenotworczymi
zgodnie z wartościami określonymi w punkcie 8 c),

18



8.a.

B.b.

zakup krzesła natryskowego/siedziska prysznicowego - do kwoty 560,00 zł (konieczny zakup krzesła
natryskowego/siedziska prysznicowego o maksymalnym dopuszczalnym obciązeniu adekwatnym
do cięzaru ciała osoby niepełnosprawnej).

Wartośó cen materiałów budowlanych oraz sprzęttl wyposażenia, armatury białego montaŻu przyjęto
według średnich cen rynkowych I kwańału 20l8 r'
Roboty demontażowe, rozbiórkowe, w1rvóz grlzu, wykonanie nowej instalacji wodno - kana|izacyjnej,
proby szczelności instalacji wodnej i gazowej, wykonanie ścian działowych z pł}'t KG lub murowanych
wykończonych pĄakami ceramicznymi wraz z robotami towarzyszącymt likwidującymi bariery
architektoniczne, oszacowanę przez wykonawcę w kosztorysie oferlowym i powykonawczym będą
weryfikowane przez Inspektora Nadzoru Robót Budow|anych działająceso z ramienia ośrodka zgodnie
z normami KNR.
Przyjęto następujące składniki cenotwórcze do weryfikacji kosztorysów ofertowych na rok 2018 (zgodnie
ze średnimi cenami obowiązującymi na rynku w I kwarlale 2018 r.):

Stawka roboczogodziny (Rg) : do 14,60 zł,

Koszty Pośrednie (Kp) : do 65,40 %o,

- Zysk(Z): do 10,80 %.

Dofinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowo wykończeniowym, które
nie wpływają na popra\ryę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, a jedynie mają poprawić
estetykę pomieszczeń. Koszty związane z zakupem i montażem wodomierzy, drzwiczek rewizyjnych,
kratek wentylacyjnych, wykonanie sufitów podwieszanych z płfi KG, opraw oświetleniowych na ścianach

i sufitach, wykonanie lub modernizacja instalacji elektrycznej w tym gniazd, przełączników' 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 pokryłva
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
estetycznych).

v. DoFINANSoWANIE ZAoPATRZENIA w SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA oSoB
FIZYCZNYCH PRoWADZĄCYCH DZIAŁALNoŚĆ GoSPoDARCZĄ, osoB PRAWNYCH
I JEDNoSTEK NIEPoSIADAJACYCH osoBowoŚO PRAWNEJ

v.1. Zasady ogólne

t. o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegaó się - jeden raz

w roku - osoby ftzyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne

nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalnośó zvviązaną z rehabilitacją osób

niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złoŻenia wniosku oraz udokumentują

posiadanie środków własnyclr lub pozyskanycli z innych źrodęł na sfinansowanie przedsięwzięcia
w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie w MoPR w Bytomiu winny mieć siedzibę albo prowadzió

działalność na terenie Bfomia.
Dofinansowanie nie moze obejmowaó kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków

finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

8.c.

8.d.

8.e.

2.
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4.

5.

Wysokośó dofinansowania zaopatrzenta w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu,
nie więcej jednak ntż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, z zachowaniem
dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowania przyjętych na dany rok.
Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku dotyczącego dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych
ijednostek nieposiadających osobowości prawnej , zwanych dalej podmiotem:
a) wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
b) dokument potwierdzający status prawny i podstawę działania podmiottt,
c) informacja o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację

zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek, wraz z 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) dokumenfy świadczące o prowadzeniu działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawtrych,
przez okres co najmniej 2lat przed złoŻęniem wniosku,

f) w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą'.

- zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz
dwa poprzedza1ące go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu Z pomocy de minimis
w tym okresie,

informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką podmiototrzymał w odniesieniu do tych samycl't
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest
związana pomoc de minimis,
przed zawarciem umowy - zal<tualizowana informacja o pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej
przeznaczanej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą' otrzymanej po złoŻeniu wniosku
o dofinansowanie,

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

kopia decyzji w sprawie przyznania Statusu ZPCH (oryginał do wglądu),
informacja o wysokości i sposobie wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób
n iepełn osprawnych, za okre s tr zech m ies ięcy pr ze d datą zło żenia wtr i osku,

h) faktura pro-forma lub kosztorys.
Wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie w szczegó|ności 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
r ozw iązanej z pr Zy czyn leŻący ch po stron i e te go pod miotrł;

c) braku środków finansowych na dofinansowanie zaopatrzeniaw Sprzęt rehabilitacyjny,
d) nieprowadzenia działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnyclr, prZęZ okres co najmniej

2 lat przed złożeniem 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 działalność gospodarczą otrzymał 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 przekroczenie dopuszczalnej intensy.lvności
pomocy.

Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w Sprzęt rehabilitacyjny dla osob ftzycznych prowadzących
działalnośó gospodarczą, osób prawnyclr i jednostek nieposiadających osobowości prawnej rozpatruje
komisja opiniująca w kolejności wynikającej zdaty złoŻenia wniosku w MoPR. Wnioski rozpatrywane są
indyłvidualnie, na podstawie analizy informacji zawar|ych w kazclyrn 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 zarządzenie Dyrektora MOPR.

B' 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 wenłłaó 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 flzycznych
prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej
jest umowa zawartamiędzy Dyrektorem ośrodka a tym podmiotem.

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

12.Srodki finansowe Funduszu przekazyłvane są zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
13.Podmiot sam dokonuje wyboru sprzedawcy, dostawcy i ponosi zato pełną odpowiedzialnośó.
14.Po otrzymaniu sprzętu podmiot zobowiązany jest do poinformowania o tym pracownika MoPR.
l5.Przedłożone dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji przez ośrodek pod kątem zgodności

ze złoŻonym wnioskiem oraz ustaleniami wynikającymi z zawartej umowy.
16.ośrodek zastrzega sobie prawo sprawdzenia prawidłowości realizacji umowy doĘczącej dofinansowania

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osob ftzycznych prowadzących działalnośc gospodarczą, osób
prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej w miejscu wskazanym przez podmiot (czynnośó

potwi erdzan a j e st protokołem sp orzą dzany m pr Zez pr aa own ika MOPR).

VI. DOFINANSOWANIE ORGANIZACil SPORTU, KULTIIRY, REI(REACJI I TURYSTYKI OSOB
NIEPEŁNoSPRAwNYCH

vl.l. Zasady ogólne

l. o dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji spottu' kultury, rekreacji i turystyki dla osób

niepełnosprawnych mogą ubiegaó się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, jeżeli:

a) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej Ż lat przed dniem

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

i lokalowych do realizacji zadania;
c) udokumentują posiadanie środków własnych 1ub pozyskanych z innych źrodeł na sfinansowanie

przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
2. Podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanię w MoPR w Bytomiu, jeżeIi na terenie miasta By'tomia

zam ieszkuj ą osoby niepełnosprawne obj ęte wnioskięm o dofi nansowanie.

3. Dofinansowanie nie moze obejmować kosztów 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 60Y, kosztów przedsięwzięcia z zachowaniem dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowania
przyjętych na dany rok.

5. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku dotyczącego dofinansowanię ze środków Funduszu
organizacji spońu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych:

a) wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji spottu, kultury, rekreacji i turysĘki dla osób

niepełnosprawnych,
b) dokument potwierdzający status prawny i podstawę działania wnioskodawcy'
c) statut,

r
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s)

d) kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania,
e) informacja o innych źrodłach finansowania zadania (udokurnentowanie posiadania środków własnych lr-rb

pozyskanych z innych źrodeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem
ze środków Funduszu),
dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzęcz osób niepełnosprawnych przez okres
co najmniej dwóch Iat przed dniem złoŻenia wniosku (cel działania, teren działania, liczba osób
niepełnosprawnych objętych działalnością,liczba zatrudnionej kadry i jej kwalifikacje),
informacja o zapewnieniu odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków teclrnicznych
i lokalowych do realizacji zadania (stanowi częśó wniosku)'

h) infonnacj a o przyznanych wcześniej środkach Funduszu z określeniem nulneru zawałIej umowy, celu
realizowanego zadania i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia (dotyczy trzech ostatnich
lat poprzedzających 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 Ftlnduszu, rozwiązanej Z przyczyn
leżących po stronie tego podmiotu,

j) program merytoryczny przedsięwzięcia,
k) w przypadku podrniotu prowadzącego dziaŁalność gospodarczą:

zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującymbieżący rok kalendarzo.vq u oraz
dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu Z pomocy de minirnis
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 orazna dany projekt inwestycyjny, z którym jest
związana pomoc de minimis,
przed zawarciem umowy - zaktualizowana informacja o pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej
przeznaczanej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą' otrzymanej po złoŻeniu wniosku
o dofinansowanie,

l) w przypadku pracodawcy prowadzącego Zakład 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 złoŻenia wniosku.

Wniosek zostaje rozpatrzony negatyłvnie 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

trzechlatprzed złoŻeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej
zprzyczynleŻących po stronie tego podmiotu;

c) braku środków finansowych na dofinansowanie organizacji spot1u, kultury, rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych,

d) gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie nie udokumentuje okoliczności wskazanych
wpkt. 1lit.a-c;

e) gdy podmiot prowadzący działalnośó gospodarczą otrzymaŁ pomoc inną niz 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 ze środków Funduszu organizacji sporlu' kultury, rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych rozpatruje komisja opiniująca w kolejności wynikającej z daty złożenia wniosku
w MoPR. Wnioski rozpatrywane są indyrvidualnie, na podstawie analizy infonnacji zawartych w kazdym
wniosku. Dofinansowania będą udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON
przekazanych MOPR w danym roku kalendarzowm. Regulamin komisji oraz jej skład reguluje odrębne
zarządzenie Dyrektora MOPR'

6.
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8. ośrodek zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonychprzezwnioskodawcę ofert.
9. W przypadku, gdy ośrodek poweźmie wątpliwośó odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie

danych, mających wpĘw na przyznanie dofinansowania, ma prawo węzwać wnioskodawcę (podmiot
ubiegający się o dofinansowanie) w wzna;Zonym terminie, w cell złożenia wyjaśnień w sprawie lub
dostarczenia dodatkowych dokumentów.

10.Podstawą uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu organizacji Sportu' kultury, rekreacji i turystyki
dla osób niepełnosprawnych jest umowa zawarta między Dyrektorem ośrodka a wnioskodawcą.

l1.W umowie określony jest termin realizacjizadania, cel i wysokość dofinansowania oraz sposób rozliczenia
pr zy znany ch śro dków PFRON.

12'Srodki finansowe Funduszu przekazywane są zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
13.Przedłozone dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji przez ośrodek pod kątem zgodności

ze złożonym wnioskiem oraz ustaleniami wynikającymi z zawartej umowy.

VI.2. Kryteria przyznawania dofinansowania organizacji spońu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych w 2018 r.:

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie spot1u, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
po otrzymaniu informacji o wysokości przyznanych środków, podejmą decyzję o ilości organizowanych
przedsięwzięó oraz kwocie ptzeznaczonej na ich realizację. ostateczna wysokość dofinansowania nie moze
pr zekr o czy ć 600ń ko sztow przed s i ęw zięcia.

Część III

PoSTANoWIENIA KoŃCowE

Dopuszcza się odstąpienie od zasad i kryteriów określonych w niniejszym dokumencie, gdy będzie
to uzasadnione szczegolnte trudną sluacją osoby niepełnosprawnej i j"j indywidualnymi potrzebami
wynikającymi z niepełnosprawności - ostateczną decyzję dotyczącą udzielenia dofinansowania podejmuje

Dyrektor Miejskiego ośrodka Pomocy Rodzinie w By'tomiu po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej
Społecznej Rady ds. osób NiepeŁrosprawnych w By'tomitr. Nie moze to jednak prowadzió do naruszenia
przyrvołanych na wstępie przepisów.

Pozostałe uwarunkowania, niezawafte w niniejszym dokumencie' określają przepisy przywołane na wstępie.
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ił*';y^ł'lua'i.tuniu dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych do zadan z zakresu rehabilitac.ji
społecznej realizowanych przez Miejski ośrodek Pomocy
Rodzinie w Bytomiu oraz kryteria obowiązujące w 20l8 r.

UZASADNIENIE REKoMENDACJI MOPR DoTYCZĄCYCH PARAMETRÓw ANTYPoŚLIZGowoŚCl PŁY.I.EK
PoDŁoGowYCH w PoMIESZCZENIACH DosTosowYwANYcH Do PoTRZEB osÓB NBPEŁNoSPRAWNYCH
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
rozporządzenla: Nawierzchnia dojśc do budynków, schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych, ciqgów
komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszczeniąch przeznaczonych na pobyt ludzi, ą także posadzki
w gąrązu, powinna być wykonana z mąteriąłów niepowodujqcych niebezpieczeństwa poślizgu.

Rozporządzenie wymusza Stosowanie posadzek antypoślizgowych, jednak nie podaje konkretnych wartości
antypoślizgowości. W przypadku płytek wewnętrznych mozna spotkać się z dwoma skalami wyznaczĄącymi 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)' Symbole te odnoszą się do krytyczlego 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 pĘtki są bardxiej untypoślizgowe|, 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 jest on zapomocą 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.'Nor*u bada zjawisko poślizgu na posadzce uzytkowanej bosą stopą. Do badań według tej
normy wykorzystuje się specjalną rampę' która jest ustawiana pod określonym kątem, Zwanyrn kątem poślizgll' na
której człowiek bez obuwia próbuje się poruszaó.Przyczepnośó bosej stopy do podłoŻa określa się poprzez zbadanie,
pod jakim kątem człowiek nie moze bezpie cznie uŻytkować posadzki.3

Oznaczenia antypoŚlizgowości nawierzchni posadzeka

Oznaczenie wg Oznaczenie wg

i DrN 51130 ; DrN 51097
(stopa obuta)* i (stopa bosa)*

Przykłady stosowania

] n 9 1 bez klasyfikacji , od 6'do l0" 1 Posadzki schodów' holi, koryłarzy)1t.

, Kąl poślizgu

R l0 1,"9 ]1:'9o1s_l+ 
: 

od oona<l I0o clo 19. Rosadżk'i pomieszc)eń .uguryno*y.h. kuchni. garaŻy-
, i B (od I 8'- do 24"Y*

R I I B (od l8'- do 24o)* 
^r ^^-,, ) c 1ponua ia.,* 

' od ponad 19" do 2'1" , Posadzki takŻe kuchnie, pralnie, szpitale, gabinety rehabilitacji

R l2 C (ponad 24o)* od ponad 27o do 35o Posadzki w zakladach przetwórstrła Spożywczego. chlodnie
l - 

"_':'' ;:'" pósu&Li w zakladach przetwórst*a mięsnego i 11 bnego. niektóreR 13 C (ponad 24o)* : ponad 35"
Itl

I 
za: Antypoślizgowość, https:lldekordia.pllinformacje/wlasciwosci_ptyteVantyposlizgowosc.html

2 
za: PĘtki ceramiczne do łazienki' Antypoślizgowe czy zwykłe?- http://polskiebudowlane.pl/portal/plytki-ceramicznę-do-lazienki-

antypo slizgow e- czy -zw ykle /
3za: Mozaika anĘpoślizgowa. Normy DIN 5 ] 097 DIN 5 ] I30. - http://blog.topmozaiki.pl/mozaika-antyposlizgowa-normy-din-5 l097_din_
51130/
a 

na podstawie: M. Wlazło, CT Service, Technika AntypoŚlizgowa A. Kristowski, Politechnika Gdańska Aspekty zastosowania posadzek
antypoślizgowychw ujęciu specyfikacji technicznych i bezpieczeństwa użytkowania (preprint artykułu -
https://depot.ceon.pl/bitstream/handlellŻ3456789l694ŻlAspektyoń20zastosowaniaońZ)posadzekoń2}antypo%o2\lizgowychoń20w%o20ujoń2
0ciu%20specyfikac.|i%20technicznychańZ\i%oL}bezpieczeońŻ\stwa%o20uoń20ytkowania.pdflsequence:1)
*uzupełnienie własne
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NaleŹy zwrócić uwagę' ze antypoślizgowość określona według normy DIN 51097 (dla bosej stopy)
nie znajdrrje prostego przełoŻenia na antypoślizgowość określoną według normy DIN 51130 (dla stopyw obwviu).
Najwyzsza klasa antypoślizgowości według normy DIN 51097 (np.C)' według normy DIN 51130 moze mieć
zaledwie klasę R 10, Rl1, rzadko R12, poniewaŻ kąt poślizgu moŻe być taki sam, ale określony jest dla innych
warunków uŹy.tkowania.5

Dokonując wyboru pĘtek podłogowych należy uwzględnić ich parametry techniczne (w tym stopień
antypośIizgowości) oraz uĘtkowe, stosownie do własnych potrzeb i miejsca użytkowania - lazienka, toaleta,
kuchnia, przedpokój. Wańo (i naleŻy) zastosować taką nawierzchnię podłóg, która będzie przeciwdziałała
poślizgowi, bez względu nato, czy poruszamy się po niej w obuwiu, czy bez obuwia.

PowyŹsze 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 oznaczonę
klasą C (nie mniej, niż klasa A);
d|a pozostaĘch pomieszczeń rekomendowane są płytki oznaczone klasą R 11, lub wyższą - nie mniej, niż
klasa R 10.

Klasa R 9 nie jest za|ecana, poniewaz płytki oznaczone tym parametrem posiadają właściwości antypoślizgowe
w najniższym stopniu, mogą posiadać je na pograniczu normy' co dla osób niepełnosprawnych moŻe być
niewystarczające'

Należy jednak pamiętać, Że im wyŻszy stopień antypoślizgowości' tym płytki tn'rdniejsze do utrzymania
w czystości. Zwykła terakota jest pokryta szkliwem' które utrudnia przywieranie brudu, natomiast płytki ceramiczne
antypoślizgowe charakteryzują się bardzlej chropowatą i mniej gładką powierzchnią. ó

5 
na podstawie '. Mozaika anĘpoślizgowa. Normy DIN 5 10g7 DIN 5 1 ] 30. - http:llb|og.topmozaiki.p llmozaika-antyposlizgowa-normy-

din-51097-din-51 130/
6 

na podstawie: Płytki ceramiczne do łazienki. Antypoślizgowe czy nvy&e?- http://polskiebudowlane.pl/portal/pl1.tki-ceramiczne-do-
lazienki-antyposlizgowe-czy-zwykle/

[rl IBE

}{ sttl*tłł ta rt.
-/\/--*..-\\ I /\--'\\''v ,,ta\l

gr !3arbara r)/li\t/'
lnrrvntĘll\] :

25


