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oRĄZ KRYTERIA oBOIVIAZUJACE w 2019 l.

Na podsiawie uslaw], z dnia 27 sierpnia l997 r, o lęhabi]itacji zarłodorvej i spolecżnej olaz zatludnianiu osób
niepehlospmlvn},ch (tekst jednoli§ Dż. U, z ]0l8 r, poz, 5l]). rozpolzadZenia Ministra Pracy i Politlki
Spolecznej z dllia 25 czerwca 2002 r, \\, sprawic okrcślania rodzaió\ zadali porviatu, któlę lllogą b!,ć
finansolvane Ze śrcdkó§, PańStwowego Fundllsżlt Rehabilitlcji osób Niepełnosplarvnych (tękst jednoli§,
Dz, U, z 20]5 l. poż, 926), r,ozpolządzenia N{inisn,a Plac), i Polityki Społecznej 7 dnia 15 listoPada 2007 l,
w splarrie turnrrsólv rehabilitacljnych (Dz. U. z ża07 r. nr ]30 poz_ l694 ze arr,) oraz rozpolządzenia Minisn.a
Zdrorvia z dnia 29 nraja 2017 r, w splaivie \lykazu $1,robów medycznych rr,.vdarł,anlch na żlecerlie
(Dz. U, z 2017 l, poz, l0ól ze Zn,). \\, z*iązku z Ljchrrałą nr IX/l06/19 Rad"v Nlic.jskiej \! B)tomiu
ż 25 n]alca 20l9 l, *, splawje określcrl]a zadari Z zaklesu lehabi]itacji Za\!odolvej i spolecżnej osób
nicpchosPra\łnych olaz ustaleDia tysokości środkótr, Państworlego Fullduszu Rehabilitacjj osób
Niepełnospra\\n},ch przeznaczonych na ich l,ealizację tl 20l9 roku.

ustalam zasady udzielania doflnansolrania zę ślodków Pańslwowego Funduszrr Rehabilitacji Osób
Niepełlospra§n),ch do żadań Z Zakresu lehabililacji spolecżnej rcalizo\łin)clr przez MIiejski Ośrodek Pornocy
Rodzinie w B}toniu ol,az kl]telia obowi4zujące w 20l9 L w 7a]ficsie:
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cZĘŚĆ l

DEFINICJE l INFORNLĄCJtr OGÓLNE

L DEFINICJE:

Ilekroć w nirtiejszlrrr dokunlenciejest no\Ą,a oi

], Niepełnosprł}vności - ożnacza to trwałą lub okręsowźl niczdolność do §,ypelniania ról społeczn-vch
ż powodu stalcgo lub Cl]ugotrwałcgo Dalts7enia Spra§,ności organiznu, 1\, szcżególności po\\,od!łącą
r eZdolnoŚĆ do pracv,

2, osobi. ni€p€łnosprłrł,nej _ oznacza 1o osobę:
a,) posiadającą orzeczenie ol

znacznym, umialkolvanym lub lckkinr stopniunicpc,Inospra}vnoŚci,

niepełnosplawności- wvdanc plżed ukończenjcl'l) 1ó roku ż},cia.
, {-ałko\\itej njcżdolnośoi do pracy i niezdolności do §anodzielnej egzystenc'i (tlaktowane na równi

ż orzec7enicln o znacznvm stopniu niepehlospra\!ności).
ca]kolvitej niczdolności do pracy (trakto\\,anc na rólr,ni z orzecżeDiem o uniarko\ł,an!m stopniLl
niepełnospra\!ności).

częściorvei niezclolności do prac}, (t|aktowanc na ró\ł,ni Z orzeczenicnr o lekkin stopniu
niepehosprarvności):

b) posiadającą orzeczenie o zaliczeniu do:

i grllp,"" inwa]idó\\, (raktolvane na równi z Lrrzeczeniem o znacznym slopniu niepełnosprarvności ),
II 9up1 iltivalidórv ftruklowane na ró§,ni Z olżcczeniem o umiarkowan\,m stopni niepehiosprał,ności).

- 1ll grtlpY in§alidó\Y (traklownne na ró§,ni ż olżeczeniern o lekkiln Slopniu nicpehospra\łności)|
c) posiadajacą orżeczenie o d]ugotN,ałej niezdolności d(J placy !v gospodars§vie rolnvn \lyclane prze(l

dl,ieln l .'l.z il o')8 roku, / l)ln żę:

osoby, którynl przysluglrje zasiłek pielcElac},jny, traktu.je się jako za]iczonc do znacznego slopnia
niePełlospra\}ności,
pożostalc osobv tnkhlje sięjako zaliczone do lekk]ego slopnia niepełlospra\\,nosel,

3, orzeczćniu oznacZa toi

orzęc7enic o niepelnosprarvności lUb slopniU niepcłiospla\\ności w!,danc przez po\riato\!], lub
wojewódzki Zespó] ds. orzckania o Diepełlosprawlrości.
orzcc7cnie lekalża oźecznika zus.

, orzeczenie \\,}dane przed l srycznia l998l, plzez KRUS,
4. Wnioskodarvcy oznacza to:

a) osobę niepeliospra\}ną rvnioskującą o plzl,znanie dofinansolvania.
b) osoby fiZ],cżne plowtld7ące dzialalność gospodarcża. osoby pltl§lnc i jednostki organizacyine

nie posiadaj4ce osobowości plawnej. ie7cli pro*,:rdza działalność z\|iązaną z ręhabilitacj4
osób niepelnosprawnlch (lub odpowicdnio clzia]a]ność na rzecż osób niepchosp1.1wn_vclr) prżez okcs
co nejmniej 2 |at pl7ęd dniem Złożenia wrriosku oraz udokumentuią posiadarrie ślodków rvłasnvch
lub po7},skan!,ch z innych źródc} na sfinansolvanie przcdsięrvzięcia \\, wysokości nieobjctej
doilnansowanien ze środków Fundusżu,

5, wniosku oznacza to \łliosck o pżyznanie dot]naIrsolvania zloźony rł, Miejskinr ośrodku Ponoc}
Rodzinie na rł,r,maganynr lornlulażu,

6, Kompletnym rYnio§ku oalacża k] \\ypehion}' \lniosek. żalvierający \łszvstkie \ł\,magane iDfonlację
wraz z kompletcn wvmaganvch dokurncntórr,

7, Przeciętnym mie§ięcznym dochodzic oznacża to plżeciętny miesięczny rlochód, w rozullliclriu
przepisó\! o ślliadczeniach rodzinll),ch, podżiclon}'prżez liczbę osób we wspóln}łn go§podarsl\lie
donlorvym, obliczonv za kwaftał popEedzaiac_v nriesiac z}ożcnia wniosku,



8, Przeciętnym rvynagrodzeniu - oznacza lo pżeoiętne niesięczne \1)nagrodzenie §l gospodarce nalodolł,ej
w popr7cdnim klvańale od picllł'sżego dnia następnego miesiąca po og]oszeniu przcż Prezesa C]ówneso
Urzędu Slalvst],c7nego \Y fonlie kolnunjkatu § Dzienniku Urzędolvym RZcczypospolitej Polskjej
..Monit(),Polski",

9, PPRON lub Fun(luszu oznacza to Palisl\\,ow} ]jundUsZ Rehalrilitacji osób Nicpełnosprau,nych,
10, ośrodku Iub NloPR - o7nacza to N4ieiski Oślodek Pofiocy Rodzinie lv By'roniLl,
Ll, Przedmiotach oltopedycznych i środluch pomocniczych _ ozlacża 10 pżedmiot_v okrcś]onc

w lo7porżądzcnill Mirlislra Zdro\}ia Z dnia 29 naja 20]7 r. lv spt,i\ie \ykxzu §}Tobów nrcd),czn}ch
lvvda§lD\ch na 7lecen ie (Dz. U. z 2011 r poz, l 06 1 ze zfi ,),

]2, sprzęcie rchahilitacyjnym oznacza to splż91 \lsponlagający pxlces rehabiiitacji. niczbgdny
do prolvadzenia Zajęć rehabilitac),jnych nqących za zadanie osiagnięcie. PrZ\ al$$Ąnym uczeshiotwie
osob,v nicpcłrosplaWnej. rllożIilvie najlvl,zszego pozionlu jej iunkcjonort ania, inlcslacji §po]eczllej ijakości
życia przy urł,zgleclnieniu potr7eb $,ylrikaiąc},clr z llicpehx]spra§,nośc] (sprżęl slużąc], do usprau-niania
zaburzonych funkcji organizmu ]ub \rspomagaiąc), proces lehabilitacji),

l], Barierach w lrom ikowaniu §ię - oznacza io ograniczenia unielnoźliwiające lub utludnirlj4ce osobie
niepełnosplarvrlej srr,obodne porozluniewanje się i,/lLlb przekazys,anie inlonlacji,

]:1, Bźrrierach technicznych - oznacza to plzeszkody rvlrrikaj4oe z blaku Zastosolvania odpolvieclnich
do rodzaju niepełnospraivności przedmiotórv lub ulżądzcli, Liklłidacja tej baricr},powinna pow&lowaó
sptatvniejsze działanie osoby nicpchospla\\łrc.] w Społeczelistwic i umożlirvić wydrlniejsze
jej tnnkcjonolvanie-

15, Barierlrch irchitektonicznych - ożnacżil lo wszelkie utrudnicnia §}Stęplłące W budynku i \!.jego
najbliżsżej okoIicy, któle ze lrzględu na lozlviązania technicżne, Lonst|ukc}jne lub rvarunki uż),tko§ania
LDriernoż]il.liaią lub utrudnia.ją swobodę ruchLl osobonr niepe]noSpIa\łD\ln,

l6, TUrnusie I,eh:tbilitac nym - oznacza to zoreanizowan4 lormę aktllłnej rehabilitacii polączonci
Z clcn]enlami \\,},poczyrrkll. którci celenr jćsl o!ólna popla\!a psychofizl,czrlej sprl\\nus. i olaZ rUZ$ ijnni<

umiejętności spo]ecznych uczestnikrjw. nliędz}, inn],mi przeż nawiązylvanie kontaktów §poleczn}ch,

rcalizację i lo7wijanię Zaintęreso\\,ań, a także poplżęz udzial rv zrrjęciach prze,,vidzianych progranenr
tumUsu,

17, Dyrektorze ośrodka - oznacza tlr D}lektola oraz Zastępcę Dyrektola Miejskiego ośrodka Ponlocy
Rodzinie \\,B},tomiu,

18, Komisji opiniując€j \Ynio§ki o dofinanso\r,anie oznacza to komisję potrołan4 Zauądzeniem Dyrektora
Nlic]Skiego ośrodka Pomoc}, Rodzillie w B}torniu.

19, Pracowniku NIOPR, pracoł,niku Ośrodk3 oznicla to pĘco\\,|ika Dziab Wsparcia scniorliw i osób
Niępelllospra§n},ch Miejskiego ośrodk:r Polnoc} Rodzinie w Bytonju rcaliżującego Zadania Z żaklesu
rehabilitacji społccalej,

II. INFOR},IACJE ocÓLNE

1. Druki wniosków o dofinansorvanic zc środkó\ł PFRON wydalvane i p|z1,]nlorr,ane sa w Dzialc Wsparc]a

Seniorów i Osćlb Niepelnosptawnl,ch \,1iejskiego Oślodka Pomoc! Rodzinie n B},bniu,
2. Wnioski o dolinansowanic \rynricnionc w części ]I $, pullktach l. lI, lll. lV są iv;davlane i przyjmotane

od pocżaJkli każdego roku kalendarżo§,ego - ovlba niepelrrospIawna nx)że Zbż}ć \\,niosek §,kaźdyrn
rz_.i< LIrl,.l_. l^,ll k, leljda-,,o§ę:,o,

3, Wnioski ivynienione w ozęśoi tl w punktach V iVl są prz},inowane do ]0 listopacla roktr poprzedzającego

rcaliZację Zadania,

4, Zlożenic §,nioskll niejest równoznaczne z przyznaniem doiirransorvania,

5, Ilość przyznan_v-ch dofinansowań Zależy od \Yysokości środków przekazall!,ch przcz PFRoN_ okrcślonych
uclru,alą Rady N{iejskicj w B),toDriu, Dolinanso\lania p.zvznawane będ4 po podjeciu lvrv, uchrł.aly.
do rł,yczerpania ślodków finansow}ch PFRoN pl7ekazantch MoPR na dany rok kalendaźo\ł.r',
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Wnioski r]toźna składać \ Dzialc Wsparcia Sellioniiv i osób Nicpelnosprarvn)ch illb clrogą pocżlową,
wrlioski i innc dokulncnty zwiążanę z tldzie]allien dofinansorvania podlegaią lej;stracji §,eclług kolejrrości
up]y\\,u, Ro'patr\$allic \\!lioskó\\, odb)lla si.^ z urvzglęclnieniem tlaty upllrr,u oraz kryterió\,v
dolinansorvania oborviązLrjąclclr ll darrl n rokr].
Wniosek w ilnicnitl oSoby niepe]nosprawnej lnożc zlażyć osoba Upolvażni(nla (pełnonrocllik).
w imieniu osob, niepelnolctrriej olaz osobv ubezw]asnowolnionej §,niosck sklada przedsta\\iciel
Lrslawolr}, lub opiekUn pliwn\,
w przypadku żłożenia kserokopii załącznikóiv koniec'ne jest pźedna§,ięnie placolvniko§j ośroL]ka
ol]ginału,:lokLrmentó\1, do \ł,glądU.

Rozpatl].lłanie \łnioskó§,odbywa się !v tcrnrinie j0 dni od dnia złożenia komp]etnego \\,niosktl
(]ub ualpe]nicnia rvnioskrl o wsrystkie §-1'nragane dokuIncnty), Wnioski Zloźone pżcd podjęciem pżez
Radę N,lieiSką W Bltonliu uch\ł,ały dotycżącej podziahl środków PFRoN. które spełniają krytelia forn]alne
umożliwiajice tldżielenie dofinansorvania. rozpa1|\,!Vanc będa W telmiIlie 30 clni or1 porljecia lł\\,, uch\Ą,ah,
ośrodek rv tcLninie 7 dni od dnia ro7pallzenia lYltioskll o clofinansowanie, porłiarJ;mil \Ą nioskoc]arr.ę
o sposobie jego roZPatl,uenie,
W fazie uch}tień rve lvniosku M()PR w telfiilrie l0 dni od dnie z}ozenia rvniosku infbrnuje
\łnioskoda\Ycę o \D,stępuJąc},ch \!e \\,nioSl(U uch}'bienjach. którc po\ł ilrn}, 7osl ać usunięte w lenninie:
a) do 14 dni\! przypźrdku uchybieli dotlcz4cl,ch lvlsolrości dochodu;
b) do 30 dni § prżypadku Llclrybień inn},ch niż spra \Ą \, finanso\łe,
Nieusunięcie uclrl bień rv w\,ZDacżon},m tenninie po\ł,oduje pożo.tawienie \łniosku bez lożpat.'enia.
W przypadku po\łźięcia \łątplilvoścj odnośnie podan),ch we wniosku o do1loanso§,anie danych,
lv szczcgólności co do \ł;.!sokości dochodórv i liczby osób pozostaiąc}ch we \ł,spólnym gospodarst*ie
domowynl- lnajaclch u,pll,ł, na ptzyznanie dofillanso*anin. MoPlt w7}^ua *,niosltorlarvcę C]o zlożenia
\! wyznaczonlm tcrminie. uic dfuższ\n niż 1,1 dni. ]icz4c od dnia ou.zynania weżwania. \\,]aaśOicli
§, sprawic lUb dostalczenja nieżbędn},ch dokumentó\ł,
Wnioski niezlealizowane N dan),m rokLi nię podle8ają przesunięciu na lok następn},, Wnioskodauca
wjnien złoźyó nolvY wniosek w roku następlr}m,
Poda]lie nicpm\\,d7i\ł,!ch danyclr we r,llioskrL iv przyparlkrr ich uiawnięnia skutkuje oclnorvą prz\,żnania
dofinansolr,ania,

oslaleczną dccyzje o przyznaniu hb odnrorvic plzl,znania dotinansorrania podejfillje Dyrektol lvloPR
na podsta§,ic przedlożonYch dokumenki\!,. podlcgąi4clch tteq,fikacj] w D7ia]e Wsparcia Seniolów iosób
N iepelnosprł\ ll ] clr zgodnie z okeślonynri u niniejszln dokLlmencie zasadarrri,
W prz},padkll zgonu ]ub rezygnacii lvniosłodarłcr 7 dofinanso\ł,ania. lvniosek nie pocllega dalszenlu
lozpatr}nYan i u.

W przypadkLl żgonu wnioskoda\ł,cv po poz}.t}.\r'n}m lożpatrzcllitl wniosku (przed dokonaniem \Y}płaty
dofinansowania) środkj finansowę nie zostaną $vp]acone. ponie\\,aż c]olinanso\\anie żc środkó[,Pl-RoN
jest świadcżeniem pr7},sfu gującyllr konklenlej osotrie nicpehlospmrł,nej.
Infbrnlacjc dot}czącc realizowan}ch zadair oraż dluki wniosków zalnieszczone są na sllonie intelneto§ei
U,-odIa l§\1\, -oa1,o) lUIn,n,l

\
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część lI

ZASADY UDZIELAN-lA DoFINANsowANlA oRAZ KRYTERTA oBowIAZI].IAcn w 20l9 ROKT]

l, DoFl\A\\o\\Ą\lf tcZEsT){l( t\\A (|si)B \|EP|L\osPRĄ\Ą]\\(,H l lCH oPl[Lt^ó\\
w TURNUSACH RIjHABl].ITAcY,IN\.cH

1.1. Zasady ogóln€

l, o doijnansowanic możc ulriegać się osoba niepełnospra\lin. któla Zosta]a Skicrowana do uozestnictwa
!v turnusic rchabilitac)jn}In na wniosek lekaEa. pod klóIego opieką się ZnajdUje, jeżeli plżeciętny
miesięczny doohód. tv t,ozunienfu przepisórv o świadczeniach rodzinn_vch, podzielony przez liczbę osób
\!e wspóln}ln gosporlalstwie donlowym, obliczon},za krł,arta] poprzedzającY niesiąo zlożenia \Ą,niosku.

Iic pr7eklacza k\łoty:

50% plZeciętllego \ł}nagrodzenia na osobę \!e Wsp(i]nyln gospodarst§,ie domowynl;

- 65% przcciętnego \lynaglodzenia rł,przvpaclku osoby sanotnej,
W plzypadku przekroczenia §$', kwot dochodll ltlvotę dofinansorvania pomniejsza się o krł,otę, o któlą
doclród tcll Zoslał prżekroczony, W przlpadku uzasadniollym tludną s}tuac,ją lnatcrialną Iub losos,ą osob},
niepehospmwnej dofinanso*,anie uczesinict\a \! turnusie tej osob1, lub dofillrnsorl. tic u!ZcsLni!t\\.l
jej opiekuna nloże Zostać przyznanc bcz Pollrnic.isża ia kwoty dof'inansowania pomino przekroczeDia
ww, k§ot dochodu,

Osobie niepelnospra*,nej o znaczn}ln lrrb urniarkolvanym stopniu niepcłlosprawności olaź osobie
niepehosprawnej w wieku do l6 Iat nloże br"ć pż\,żnane dofinanso\!anie pob),tu na tulnusie jej opiekuna.
jeśli tvniosek lekalza kierLł+cego do uczestn]c§\,i w tunNsie rehabiIilac!n)m 7awiela \§raźre u,skazanie
\\,raz ż użasadnieniem konieczności pob}łLl opiekuna.

2, Wysokość dofinanso\\,ania do tul nusóu, rclrab ilitac),]n},ch $}nosi;
30% pl7eciętnego \\}nagrodzenia dla oSob},niepełnosprawnej ze znacznyln stopn]ern niepełnosprawności.
osoby niepełlospra{,nej w Wieku do ]6 loku życia oraz osoby nicpchrosprawnej w wieku 16 21 lat
uczącei siq iniepracująccj. beż względU na slopicli nicpehosplalvności;
27 % przeciętrrego w}nagrodzenia dla osob}, niepelnosprawnej Z umialkowanynr stopnicm nicpcłnospra\łrrościl

25 % przccięhego wynagrodżenia dla osob),nicpchtosplalvnej z lekkiln stopnieln niepehrosplawnościl
20 % przcciętnego \rynaglodZenia dla opieklll)a osobv niepełDosprawnęil

20% przccięnlcgo wyllagrodżcnia dla osob},nicpchrosplaWDej zatrudnionęj w 7ak]adżię prac),chronionej

niczalężnię od posiadalre3o stopnia niepelnospla\\ności,

K*,ota dofinansolvania do ucżestnictwa w turnusie ię!L!?qLL4glana do pełneqo zlotcqo.
3. W prZypadku u7asadnionym szcżególnie tnldną s).tuacją Z}ciową osoby niepełnosp|.Iwnej dofinansowanie

dla 1ej osob) lub dofinansowanie je.j opiekLLna na lllmusie rehabi]itac}jn)n lnoże Zosiaó pod$,yższone

do W!,sokości 40 % przeciętnego rvynagxxlzenia Pod\\,!,źSZcnie dofinansolvania pob!tu opiekuna moźę
nastąpić. jeżeli opiekun pozostaje \ł,e §,spólnynr gospodarstwie domorvvln z osobą nicpchrosprawną ]ub

osoba ta ponosi kosz§ uczestoictwa opicklma u,tllrnusic.
4, Dofinanso*,anie nroże b}ć wykorżyslene l}lko i Wyłacznie pżez osobę_ któlej zostab przyznane. Nię jest

możlirłe plzyznanie osobie kolejnego dofinansowania na 1en oel w danym roku zc środków Fundusżu,
5, Zc śfodkó\, Flnrdusżu nie nroże b}ć dolinalrso\\,anę uczestnicl\!o w 1umusie rchabilitac|nyln

finansolianyll iv części lLlb w calości rla podsta\łic przepi§ów o świadczeniaclr opickj Zdro§otnej
iinanso\\,atlei żc środków publiczn}ch lub 0 s}slemie ubezpicczcń spolecżn}ch albo o ubezpieczeniLl
społecznynl rolników,

6, Dokunent) niezbędne do lozpat|Zenia wniosku dolvcz4cego dotlnarlsowarria uczcstnic§va osób
niepehlosplawnl,ch i ich opiekunó\\, rl,nrrnusach rchabi]itac)anychI

a) \rniosck o dofinansoWanie uczestnict\Ą,a w tumusie lehabilitacl,jnylrr,

\-u
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b) wniosek ]ekaźa o skicrolvalrie na tumus rehabililacin\,.
c) kserokopia aklUa]ncgo olżeożenia *},danego pl7ez po\\,iatolvy lUb \łojewódżki ZesPó] ds, ożekania

o niepełr()spraWności (lub ló§,noważnego,).
c1) oświadczcnie lvnioskodawcy lrrlr osob) upraivnionej C]o lepreżento$,aoia §,tlioskodawc},o dochodach netto

za krł'artał poprzedza.jąc} nriesiąc Zlożenia \\,njosku \\.sZvstkich osób, z któ)lni wnioskodawca ploln,ad7i
\!spÓ]ne gospodarst§,o domo\ve.

e) dokunrenty potwic.dzające lvysokość dochodów l,vkazanvch w oś\yiadczeniu o dochodach za k\ł,allał
popżedzający rniesi4c złożenia lrniosku_

0 oś.o,iadcżenie wnioskodar,c1 lub osoby upl'awnionc.j c1o rcpIezentołania wnioskocla\\,c, o w}borze opicku|a
na tumlls lęhabilitac)any (jeśli lekaz użasadnil !\,e ll'niosku lckalskim konieczność pob}tu opiekllna
na 1urnusic).

g) do",ód o solr is§, \n ioskodalvcy / osobv uprawl}ione,j do reprezentowania lvnioskoclawcv (do wglądu),
h,) \ł' prż)'padku osob}' uprawnionej do repr.ezęnlolrania wnioskoclawcy należ}, doł4cżyć kselokopie

odlosjed^ic||,].Il||||ś|,lo\ l1n, ,l|osl/J i,ll,ie ro,, r, 'llt. 
"^,,,,,o*,., c.rł"*.l,

Do llniosku mogą b),ć do]ącżone róWnicZ innc dokument), pol§,ierdżające indyrvidualną sltuację

7, Przy rozpat|],\,aniu \!tlioskó$,o dofinansowanie bie'e się pod u§agę stopieli i rodzaj nicpetnospla§ności
tvnioskodawcv oraz lvph1Ą.niepełnosprarlności na moźli\\,ość rcalizacji przez wnioskodawcę kontaktó§,
spo]eczn\ch w codżięnnwn t'lrnkcjono§aniu, Na korzvść rvnioskodarłc), uwzględni.1 §ic lrt, ni"l.,orr.,ri",,i.
z dofinansowania w roku poprzednirrr,

8, Pierwszeńst\\,o li tlzl,sltaniu dofinanso§,ania mają osob1, n iepełlosplawne. któI.e posiadają orzcczeniao zaliczęniu do znacznego i umiarkowanego nopllia niepelnosprawności albo lównoWażnc. osob!
niepelnosplarvnc r, rvieku do ] 6 lal albo w rviek(l do ]4 lat ucżące się i niepracLljące bez ł,zględu nl stopień
nicpełnosprawności,

9, Kompletlrc \!niosl(i o dotinansou,anje uczestnict$'a \v tufnusach rchabi]itac}allych osób niepełnospr.arvnvch
i ich opjekunó\ł loZpatr}wane będ4. z Zacho§,allien Zapisóiv,awa,lch w puik"ie 7 i 8 oraz dodatko\łYch
kryteriów prżvznawania dofinansowania Prż}jęt),ch n.l dan} rok, a tikżc kolcino\ci $lrljĄ\U do ML)PR,
W lozpatry\,eniu wnioskórł,bierze UdZiał Placo\łnik socjalny. oceniaiąc1, s)tUację spolecżną osob},
niepetnosprał,ncj i je_i potrżebv ł, Zakresic tlmiejęfirości spo}ecznvclr,

l0, Po poż)'lyNn},nr rożpatrzeniu \\,niosku;
a) Wnioskoda,ca san dokonuje wyboru olganizalo'" u'ejestlu o.ganizatoló\, lll.nusólv lelrabilitacljnyclr

oraz oś1,odka z lejestru ośrodków. w któlych mogą odby\ł,ać się turnus), rehabilitac},ine deśli !v oźeczeniu
nie §ą określone d\'sl'unkcje_ ależy kierorvać się Zapisami Zawall_vnri rvc rvniosku lekarskinl),
wnjoskodał,ca dokonLrje równięż §-\boru terminu furnusu i rezerwacii miejsca, Nastepnic w teminie 30 dni
od otrzynania Za\łiadonienia o otul,maniu dofinansouania przekazuje c1o MOPR inlorlnac.ję o \,}borze
turnusu (nie późlliej. niż na 2 ] dni prżed dnicrn lo7pocżęcia lumusu),

b) Po otrz},maniu inlolnacji dot_vczącej §yboru nll11usu lehabilitacljnego MOPR §,
Zobo\\,iąZan] jcsl do \Vcr}fikacii na podstawie danlch zarvartyoh w lejęStrach ośrodków

obeimujący okrcs tr\ł,ania \ł,yblanego

czy oŚrodck jest Lłrra\Yniony do prąljnlorr,ania osób z okrcślonvmi w oIzeczeniu lrlb rvc rłnioskLl lekarskinr
osoby niepelnospral,nej dysfrrnkcjami lrrb schorzclrialnil

- cży organizetor turnusu jest uprawniony do organizowania tumusów odpowiec]nich do określonych
§,orzcczeniu ]ub lve \vrliosku lekarskin oSob!,niepelrcsprawncj .lysilnkcji lub scholzen.
(negaty\lna Ner)łlkacja pm§,adzi do poinlbmlowania wnioskodawc},\\,ternrinie 7 dni o koniecżności
§],bolu innego oślodlia ltlb olganizatora pod rygolcm llicpl7ck.Lzanix przrznallcgo clofinansorł,ania),
Dopuszcza się pozylvlvną wel)'fikację. o któlej nlowa § tirecic drugin i trzecinr, w oclniesieniu do ośloLlka
iorganizatora. którcgo zakres uprawnieli nie obęim.lje wsż}stkich rvskazanych w orzęcżcr]iu i łe *,niosku
lekarskiIn dyslUnkcji i schorzeli.jedynie w plrypadl(u osób. u któlych lvystgpuje wieIe dysfunkc.ji i sclrolzeń.

terminie 7 dni
iorganiżalorinv

tumUsó!v:

cry ośIodek i organi7ator posiadaj4 \ł?is do odPo§ iec]niego lejestru
tUrnusLl:

§
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pod warunkienr pisemnego umot},*,o§,ania §;"vbolu olganizatom lub ośrodka oraz plzedłoźenia
zaś*,iadczenia lekarskiego potwierdZająccgo argLlnentację wnioskodatcv, ostaleczną zgodę \ł_l-raża

Dyrcktor ośrodka,
c) Po pożyty\\.nej \łery,fikacii dol(onanej pllez MOPR §nioskodawca plżesyla itlfornację o \Ą,yborze turnusLl

do olganizatola turnLrsu celeln pot§,ieldzenia lnożlilvości uczestnichva dancj osoby lv lvl,branym tlLmusic ,

organizatol przekazuje oś§,iadczęnie or8anizatora tlrnrrsu lehabilitacrnego do MoPR nie pózniei iź l4 dni
przed rozpoczęcien tunrusu rchabilitac\jnego (decydujc data wply\\,u dokumcntu do MoPR -

nicdoclrowanie 1eflninu może skutkować odlnorł,ą przekazania przyznanego dofinansowania),
d) W terminie ] dni od otrz\$ania ośwjadcze ia organiżatora turnusu MOPR przekazuje dofinansowanie

Da rachunek banko*,r,olganizatora tlnrlusu ręhabi]itac)anego oię późnici niź na 7 dni prżed dniem
lozpocżęcia tlllnLlsu),

c) Rozliczenic przckazancgo dofinansowaniit następuje na podstawie faktur} lub innego dokumentu
polwierdżającego opłacenie uozestnic§va osoby niepelllospralvnej i pob}łu opiekuna na turnusie,
pźękazanego pŻez ol8anizatora w tcrlninic 1:1 dni od dnia żakoiiczęnia tunusu (dokumenty księgowe
§ą \\,ysla!!ia|e odrębnie clla każdego uczestnika tumusu), orgarlizato, ma ró*,llież obowiązek przekazać
!v telminie 21 dni od dnia zakończenia tulnusll infblmacię o przebiegu tu lllsu,

l1,Wnioskodawca ponosi konsekwencje rezenvacji miejsca na tufilusie rchabilitacyj|}m dokonanęj pźed
uzyskaniem inlbnnacji dot},c7ącd sposobu lo7patr7ęnia §niosku przez MOPR,

I.2. Kryteria pl,zyznarYlnin dofinanso\Yanii llcz€§tnict§,a osób ieP€łnosprarł,nych i ich opiekunół
}t turnusaclr rchabilitac nych tY 2019 r.:

1. Zgadnie z obo\\ iązu jąc_vnri prżepisalni picrws7elist§,o § skorzystaniu z dofinansowania do uczestnictwtl

\\, tuln §ię rehabilitac},jnym maj4 osoby niepe]nospla\rne. które posiadaja orzcczenie o Zaliczcnirl
do żnaczlegLr lub uniarkowancgo Stopnia nicpelnospraw]rości albo rar\\,lrc!\,ażne. osoby niępę]nosprawne

rv lvieku do L6 lat albo w wieku do 2ż1 lal ucząoe się i niepracLrj4cc. bc7 \rzględu na stopicli
niepcłnospra§,Ilości,

W ż019 r. lr pier*,szej kolejności dofirransolłania b9dą udzielane osoboll niepełnosprarvnynl. które

nie koź)stab, Z dollnansowania \ł rokll poPrzedniIn i.]ednocżeśnie spehiają u,skazane po\lyżej pr,zesłanki

picrwszeństwa, z zacltolvanien kolejności zlozenia wniosku w MOPR.
Jeśli po udziclcniu dofinansorvania ltrv, osobon rv dyspozycji MoPR pozostaną środki finanSo\\,e

na lealizację żadania. moźljwe będzie rrdzielenie dotjllansoNania wnioskoda\Yconl, którzy N roku
poprzcdnim korĄstali z dofinansorvania. spełniając,vnr jednooześnie pźes]anki pieNvszeństwa wskazane

po§,yże.]. Z Zacho§,anięi}r kolęjności złoźenia \\niosku \ł NlOPR.
2. W przypadku udżielenia dofinanso\\,ania d\!óln osobom niepcŁlosprawnym w .icdnej rodZinie.

wynagającynl pomocy opiekuna, zostanie pll),Znane dofinansowanie pobytLl Da ttlnlusie rchabilitacy.jnyn
tylko jcdncgo opickuna, w szczególnię uzasadnionvch przypadkach nlożliwe będzi§ udzielęnie
dotlnanso*,ania pob}tu opiekuna dle każdei ż lych osób niezależnie.

DofilMnsolvaniem Ze ślodków Pl]RoN objęte Są tylko i \\},lącZnie prZędlniot), §,)-'mienione

\\,Rozpol7ąd7eniu Ministla Zdrowia Z dnia 29 maja 2017 r, r, \ł sprawie wyltazu wyrobów ncdycżnych
\1,da\łanyclr na żlccci,Iic (Dz, U. Z 2017 r,. poz. Ia61 7c zn1.).

o dofinansowaDie ze ślodkó\\ !'undusżu ZaoPalrzenia w pżednio§ oltopedyczne i środki ponrocnjcze możę

ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli plzecięti},miesięczny dochód. w loztlrnierriu l)rzepj\ó$,

II. DOFINAN-SOWANIE Z,ĄOPATRZENIA W PRŻEDM|OTY ORTOPEDYCZNE I SRODKI
PoMoCNIcZl]

II.1.Zasady ogólne

l- Itu Vl
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o ś§iadczcniach lodZi!)nvch. pod7ielony Plże7 ]iczbc oSób we §|spólnym gospodalsńVie donlo\ł},nl.
obliczon}, za kwertał poprzedzaj ąo}, nr ies inc zlożenil \\ lliLjskLL. nic przer..-r" r.r*].,,

)0 o pll(,:c llct,, \\\ , !rJd,,ini" ll:l^,oL,( \. s l,^| }rgosIrddIl|\,..ł.,,,,o,,r,,.
65% pźcciętllcgo \lynagrodzenia w prz\,padku oS o lr}, Sanlotnej,

ponadto konieczność zaopatrzenia we rł,nioskol'ane plżedluioty mu5i rlynikać ze zlecenia nł zaopalvcnie
tł,wyrób medycznl,będac],pźcdn]iotcn ol1opeclyczrrlrl lub śrorJkicnr pomocnicżym pot\vierdzonego plze7
oddZialwoje§,ódzki Narodowego Fundus7U Zdlo§,ia,

3, Wl,sokość dofinansorvanią żaopatżenia \Ą, pl7cdn'iot}, ol,topędycznę i ślodki pomoc,icze zaleźna jest
od lilnitó\, cerr rlJa rł,yrobów medlcznl,c]l będ4c}ch Plżcdmiotami otopcd}czn),ni oraz śIo.jkó§
pomocnicz}ch iwynosi:

Llsta]onym na podsiawie orlrębnlch

5,

b) do 150% sumy k§'ot) limitll. o któr\Ilt nlowa ll lit, a. \\a znaczonego przcż minjslla $łaści\l,ego do splaw
zdrowia ol?Z w)lnaganego Lldziah własncgo osob\ niepełnospB\nej $ żakUpie §ch pźednriotó\ł
i środków. jcżeli ccna zakupLljest \\,),żsŻa niż llstl1lon), limit.

7 Zacho\!anicln dodalkow),ch kl}tęriólv plz},żna\\,a|ia .]ofinanSo\\,ania pź},jY-t],ch na Clan! rok,W przvpadku osób przcbylvajacyoh \\ jednostk cb organizac_l,j,locli" po,r,nln ,i,;r..r""l ".-l*.dofinanso§,al]ia 7aopelźęnia w przedmio§,ońoped},cżne iśr.odki ponrocnicze tlblicza się przcz odjccie
od uzyskanej sunlY k\Yo!\., o kórej lnowa w Pkt, j lit, b. oplal], r},cżaho\\ej i cżęściowej odp}atności
do \ł\'sokośc i lim itll ccIl1 pokt,v-rvanej przez j edn ostkę organ iżac}j n ą po,l,o.y .poł""r,,.1
Dokunrcnlv nicżbednę do rozpatrzenia lvn;osku o C]of]nansowanie.1o żaopalżenia w przedmiot],
orloped),czne i ślodki ponlocrricżei
a) lvniosck o dofinansotlanie żaopallzenja w prZcdlnioty ońoPedlczne i §.odki pollocnlcze,
b) kserokopia aktua]ncgo orzcczenia rvldanego plzez porriatorły lub lvojcwóttzki zespót ds, orzekania

o niepęhloSpraNrrości (lub lównoważnego).
c) oŚu,ildczenie §'nioskoda\łcy lub osoby Upra\\nionej do leprezęlr1o\\,ania §,nioskoda§oy o dochodach

nctIo Za kwartał poprzedzający micsiąc Zlozenia \rnios](u wsz),stkich osób, z któl.-vnli wnioskor]anca
pIo\\,źdżi $\pÓ] nc gospodarstl,,o donrorł e.

d) dokrlnlen6,pot'vieIdżaj4ce wlsokość dochodLi\\, wvl(a'an,vch W oświadcżcIlitl o dochodach Za kwanał
pop17edZając), nriesi4c złożenia wniosku,

e) do\ł,ód osobiSt} (do \\,glądu) rvnioskodarvcy / osobv Upm§rlionej do reprczento\łaDia wnioskodawcv olaż
osob}. która Zostala Upoważriona plzcz Wnioskoclarr,cę do ocIbio^' dofinanso\Yania \r kasie MoPR.

Ę rv przl,padku osobv uprar,niorrej do replezenlolvania §nioskoda\łcy nalez\ do}ączyć kselokopie
odporviedniclr dokunlcnló\! (np, upowirżrienie llolalialne. poslano\łienie sądo\Yc),

g) laktula okleślająca cenę nabycia 7 \\odlebnion4 kwolź! opłacaną w lanach ubezpiecżenia zrlrorł,otnego
olaż kwotą tldziah wlasnego IL]b irnly doktlnent pohvieldzając], zakLlp. wlaz ż potwiercl7oną
za zgodlrość. p.zcz świadczenioda\Ącę realizLljąccgo Z]ecenie, kopią ZlealiZo\\,anego Zleccnia
ne Zeopatrzenie §,przedmioty ońopcd)czne i ślodki ponlocnicze.
iub
kopia zlccenia na zaopafuZenie \\'przedmioty ońopcd]czne i śroclki pomocnioze wmz Z olellą okreśiajac4
cenę nabyoia z rvyodr,ębnion4 kwot4 oplacaną \ł lamach ubezpiccżenia zcllołotnęgo i kwota udziah]
rvlasncgo oraz lelnlin rcalizacji Zlecenia od monrentu prż]jecia Po do lealizacii,

Do \rniosku rlloga b)-'ć do]ączone rórłnlez ilne (lnl,tlllcnr) pol\\j!Jdzajl;!c illci),lvidllalną s)tuac.ję

Wnioski rozpat1),walle bqdą \ł,kotejności ulnikającej z dat) żlożenia !,,niosku §,MOI)l{, a dofinansowania
będą udżielanc do monrentu §l,cżerpąnia ślo.Ikó!v fillaDso\\,,Ych PFRON plzękażan],clr MoPR \ł,danvnl
l, i., ka lęnJ_lz, ł, r lll
Wniosek o clo1lnanso$,anie przcdnriotó\\,ońopcd},cżn}'ch iśrodków pomocnicz),ch Zostaje rożpatrzon},
negatywnię \\,szczególności rł, przypadktl:
a) nic spe]niania walllnkó!v uprawniających do uzvskania dofinansowania.

a) do l00% ldziahl rvlasnego osob} niepclnospra\łnej \Y ljnricie ceDv
It,/eoi50\, ic/J il, li lIn/i. icsI s\ |1.", ||\
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b) przckrocZenia kryteriUm dochodo\\ego,
c) bmku doflnal]so§ania Z Nalodowego FutldUsżu Zdrc\ł,ia.
d) dokonania żakupu przedniotóB dlLrpedycżn},ch lrrb środkótł, porrrocniczych przcd dniem \\},dania

orżeczeniil.
e) gdv osoba niepehrosprawna ubiegająca się o dolinaisowanie lna Zaległości wobec P}'RoN lub lv ciągu

trzeclr la1 plzed z]ożcnienr iłnioskll byla stloną unro\,vy o doflnansowanie ze środkórv PFRoN.
rozlviązalcj z przyczyn leż4oych po stronie tej osob,v_

f) \ł,.lczcrpania się ślodkó§ tlnan5o\\,yclr FundUsżU na ten cel,
Il, Po poz}t}wnvlll lozpatrzcniu wlliosku:

a) jeśli do lvniosku zal4czono fikturę potwierdzająca dokonanie ZakupLL. MIOPR !v}sta\ria zaświadczcr]ic
o przyżnanym dofinanso\\,aniu wraz z infbnnac]ą o sposobic icgo przekazaDia (zgodnie z dyspo7},cią
rvnioskodarvcv)l

b) jeśli do wniosku Zalączono olertę. NlOPR w}Stawia żaświadczenie o wysokości prz]-Zranego

dofinanso$ania, Po olżymaniu zaśWiadcżenia o plzyznanym dofinansorvanirr Mioskodawca. który
do rvniosku do]ącz}'l ofcrt9. ZobowiąZany jest (w terlninie rvskazanyn lł, rvlr,, zaśrł,iadczenirr)
do dostillczenia do MoPR faktury określającej cenę nabycia z wyodlęblrioną k\\,,otą opłacaną w lamaoh
ubezpieczenia 7dlo§,ohlcgo olaż ](\volą udzialu ł,lasnego lub inn1 dokument potwierdzając!, zakllp.
rvraz z ponr,icrdzoną ża żgodnoŚĆ z orlginałen. pr7ęz Ś\łiadczeniodalvcę reaIiZującego 7lcccnic.
kopią Zrcaliżowanego zlecenia na zaopatrzenie \ł,przcdrniotv ońopedvcznę iśrodki pol)1ocniczc,
MOPR przekazuje dofinanso*,anie zgodnie z d}spozycją rł,lioskodawcv \ł ciągu ]0 dni od dnia
dostarczenia t}ch dokumentólv do NlOI'R,

9, Nie będą podlegał} dofinansowanill \łnioSki dot!cżace przędmiotów oriopcdyczrych lub środkóW
pomocIricz!,clr Zakupionych \!cżeŚniej. niż w Ioku poplzedzającym.

II.2. Kryteria prĄ-zna\r,ania dofin.tnso\Yania ziopatrzenia rY pl.zednioty ortopedyczne i środki
pomocnicze rv 20l9 r.:

W żakrcsie dolinansorr,ania Przedmiotów onopedyc7nvch i środkórł,pomocniczych tv 2019 r, ustala się

dodatko\łe kr},telia w odniesieniu do aparatów sluchow},ch j \łk]adek usżnvch:

a) dzieci i osob! niepełlosprewne ucz4ce się i będące lł, rł,ieku polliźci 26 lat uZ}sliają l00% kwoty
maksl,rnaInego dofinanso*,ania \\ynikaj4cego ż plzepisr!ll ogólnych,

b) pozostale osoby nicpcllrospraNne uzyskaią 70 % k\\oty mak§ynalnego dofillinsowania lr,ynikajacego

z przepisóir ogólnyoh,

III. DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT
lNDYWIDUALNYCH osÓB NIEPEł,NosPRAwNYcIt

III.1. Zrśady ogólnc

RIII{ABTT,ITACYINY DLA

l, Osoba niepełrosplawna może Uż}skać dofinansowanię do Zakupu sprzętu rchabilitacyjnego tj. sprzętrr
lvspomagającego proces relrabi]itacii. niczbędncgo do prowadzenia zai9ć rchabilitactjnyclr maj4cych
za zadanie osiągnięcie, przl,aktyrvnl,m ucZestnict$,]e osoby niepełno5pral\,llei, nrożliwic naj}!j-żsże8o
pożioDu jej tilnkcjono$ania, inlcaac.ji spo]eożnej i jekości życia przy urrzględnieniu potrzeb tvl,nikających
z niepełnosprawności (sp]zęt shlżac},do uspralrniania zabuźon}ch t'unkcji organiznu lub wspomagający
pfoces lehabi]iiacji),

2, () dofinanso*,anie ze śIodkórv Funduszu zaopatrzenia w sprzęt lehabilitacin},nroże ubiegać się osobl
niepełnospla\!na, .jeżel i :

\-
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4.

a) plzecję'n} JIicsięcznv dochód. \, rozulnieniu pżepisólv o ś\Yiadczcniach lodzinn}ch. podzjelon},przeż
liczbę osób §,e \\,spóln\m €lospodarslwie domo\\,\,D. ob]iczony za kwarkł popźedzającv niesiąc
Z]ożenia $.nioskll, nie pżeklacza kwotv:

50% przeciętncgo rłlłlagrodzenia na osobę we §spóln),n gospodarst\,ię don]o\!\,m,
ó5% przeciętneso \łJnagrodzenia rv przlparlku osob_V- sanrotnei;

b) zaclrodzi poiżeba prrrrvadzenia lehabilitac_ii w walunlQch Clonrow}ch przy- tlż}ciu rego sprzęltl.
Wl'sokoŚĆ dofinansorł'ania zaopatrzetlie \! spżet rchabilitac),jnl, rvynosi clo sOx t ,,"rto* tego sprletu.nś sic..j lli,, 0,, \] .u,^,. pie.lck1,1llc;. t.,.,..i.lllcL,,rrll"p ,dzclli;l, ./ .,, .ll,,N1l,i<|ll a"l, r] l',.r,
kryteliów prz\żna§anin dofinarrsorratlia plzvjcl!ch na dan) lok,

Dokuncnty nieżbędnc do lozPallżenia l!niosku o dolinansorvanie zaopatrzenia w splzę1 ręlrabilitacyjnv:
a) wniosek o dofinanso\\,anie Zaopatźcnia w Splżet rehabililac},jn},
b) kserokopia aktllaliego oźeczenia \Ą),danego prżeż pNviato§y lub wojervódzki Zespół t]s. olzekania

o niepchlospra$ności (ltlb ló\lno\Ą,ażrego),
c) oświadczcnie wnioskoda§c\, lub osoby upllrr,rrionej do repreżenlowani. wnioskodiLNcv o dochod.ch

netto ża k\arlał poprzeclzający miesiac ż]oźcnia !\!riosku §,sżystkich osób, Z kt,,|\rni !łnio\|odi$ca
plo\radżi wspólne gosPoda.stwo domowc.

d,) dokrrnenn pot§,ierdżejące Bysokość docirodów rvykazanl,ci §, oś\ł,iadczeniU o dochodach Za kwarh]
poprzedzaiąc}, nticsi4c 7lożenia \vniosku.

e) dorł,ód osobistv (r1o rvglądtl) §nioskoda\!c,"'' j osobv Ltpratnionej do reprczentowania \rnioskoda\Ą,c)r.
0 \' prz}?adku osoby uprawnionei do rcpfezentowania wnioskoda§,cy nalcź), dołźiczyć kserokopie

odpowiednich dokunlcniów (llp, upo\ł'ażnięnie Ilotarialne, postanolvierlie sądolłe).
g) faklura pro,1oDna lUb koszlor},§ / oleńźL
h) 7aś\iadczcnie lekarsi<ie rrypc}nionc plzez lckalża specjalistę (adekwatnię clo rodzaju niepełnospritnoścj

lub schorzenia po\\l)cluiacego konieczlrust 7J.P.t1,7enl-r rr splzęt leh.lhllilucvjny), pot*,ierrJzajacc
konieczność plo\\adżcnia lelrabilitacji \\ \\rltLnk3ul ilonlorrlrh plz1 llż)ci(l okleślonego splzętu
rclrabilitacrjnego (clruk do]ącżon} do \Ą Iliosktl),

Do \\,niosku n]oga b)ć doł4czone rólvnieź inłc cloktlnlenty polwierdżającc incl}.lviclual ą slTllec,ję
§nioskodawcv,
Wniosck o dofinansorł,anie zaopatl7enia \\, Splzęt rehabilitac)anv Zostajc lozpan-zol1y negal}\!nic
w sżcżegarlnoŚci W prz},padku:

a) nie spełniania warullló§, uplawn iaiąc),oh cto uż)skanie dofiDansowania.
b) gdy osoba niępcłnospm\łna ubiegająca sie Lj doflnanso\łanie ma za]eg]ości wobeo PFRON lub * ciągu

tr7(rch lat prżed żłożcnienl §liosk była stloną uno\\,v o dolinansowanie ze środków PFRoN
roz\\iąZanęj Z plż)c7}1r 1eżąc],ch po St|onie tej osolr),
plżekroczcnia kĄtcritIIn dochodo*,cgo.
braku w]asnyclr ślodkó\ł finansowych na dollllansowanie zaopatvciria w sprżet lebabilitacin},.
poniesienia przez §nioskodawcę kosżtów .oalizacji ża.]ania prżed przyznaniem środkórv finansorryclr
i zawarcjcn tlmorw o dofinansowanie ze środkórv IJFRON

5,

6.

c)

d)

e)

Wnioski o dollnansowanie żaopatrzeni:i w splzci rchabi]ilac},jn1 rozpatnrje komisja opiniLrjaca
tl kolejności rvlniltajqcej z dal\ zlażenia rvnjosku * N{OPR. z Zachowanielll dodatkowvch kr\,teliów
przyżnawania dofllranso\\,ania pź\aelych na c]anv lok, Wnioski lozpalry§lane .ą i,,a.,.", iiuului..
na podstawie arralizy infornacji za\lafiyoh §, każd)m }niosku, Dofinansorł,arria będą udżieiancdo monrentu w),cżerpania środkórv finansowl,ch PFRON przekążan),ch MoPR rv danl,m roku
kalendalzorryn, RegUlamin komisji orażjej skład reglllUje odrębne zaźądzenie D),.cktola MoPR,
Ośrodek 7aslżeea solrie pralvo lveryfikac,ji przedloZonyoh przez wniosko.]a\ce otert,
Podstawa Llzyskania dofinanso\ł,ania do zJUpJtr7enji \\ spr7ęl lehabil rac):]rl) dla Lndylvidualn],ch osób
D ie pelnospra\\ n},ch j e5t Umowa zawańa lr]iędzy I]\rektorem ośrodka a wnioskodawcą,
W uno§,ie określon,"- iest nl,in, tennill lealizacji żadania, cel i W}sokość dofinansowania oraz s.osóh
lo./l:c,7ś '1 pll\,,llall).l| . ndko\ I.I RU\,

7.

8.

9,

''. ' tri"
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10, Slodk1 finansolve Fundusżu prżekaz),wane są *1ioskoda\ł,cy żgodDie Z §.arunkami określonlrni

]l, Wnioskodawca sam dokonuje rłyboru sprzedawcy. dostawc}, ur7ądzcnia i ponosi za to pełna
odpo\\,iedZialnośo,

l2, Przedłozone dokunęnty roz]icżeniowe podlegaj4 rveryfikacji przez ośrodek pod kątęm zgodności
ze zloźonvn §Jnioskien oraz ustaleniami w}'nikajac},nlj Z za*,adei umo\ł),,

l3, Po otrzymaniu spżętu wnioskodawca żobo\\,iązan)'jcsl do pisemncgo Zg]oszenia tego l'aktu w MOPR,
l4, Ośrodek zastrzega sobie prawo sprawdzenie prawidłlrvości lealizacji unlo\§,dotycżącej dofinanso*,ania

żaol]atrze ia \v splzęt Iehabilitacyjn_v $, miejscu Zanieszkania \ł,1,1ioskocla!vc!,(czynność potwięrdzana j cst
protokołcln sporządzanym plzez placo\\,nika MoPR),

L5, W krtAlogu sprzętu l€habilitac nego, któIT noże zostać objęfi dofinansowaniem lv ranach
środló,tv PFRON dla ind}rł,iduahl"Ych osób lliepełnosprawnych, mie§zczą się w śżczcgólności:

r1 lo,r<rl l,<h:lhi it,lcrjllęł:lcJ^l,JIlIe,
b) olbitreki,
c) bieżric.
d) sleppel},;

e) wioślaźę. ęrgon etl_a, $,ioślarSkic;

0 materace,

g) maty rehabilitacrne do ćwiczeńl
h) tlenery dloni (eżyki pilki rehabilitac!ne d]onil siatkitelapelrtycżne);
i) kształlki rehabililacyjne (Walki, półu,ałki, kostki. kliny. itp,);

.j) dl,ski sensorlczne. kanrietrie sensorl,czne;

k) piłki i \!orki 1eh.lbiIitac ne,

l) suohe blseny lehabilitac!ne z piłeczkanti;

lll) |l/\ l/,lo\ do . $ ic,,ęll. § I) m -,, , ,:

lotor},do koliczyn gómych i do]nych.

- płaszcz."-zny pośliżgowe,

przl,r,zącly do ćlviczeli opororlyclr.
podciągi nlonto\łane do łóżek. ścian}, czy sufillr.
równowrżnie
drabinki. drążki do ćlviczeli, ła\łcczki,

- przyłLiźkowe Llrządzenia rehabilitacyjne (PUR). uniwersalnc gabinely Uspra\łniania ]ccżniczego
(l GI l ,Iniś,,hę,l ś,,|lzllz,lJo*a,ie.
stacje treningowe,
l-bli.c do rs . ze; lllan,aln,.l,,
bjeżoie;

n) urządzenia do hldtomasażu;
o) 1óżka. natęlacę, ma§, podus7ki ] apalaty do masażu.

p) tory do nauki chodzenia ooĘcże do nallki clrodzcnia. schody do ]1auki chodzcnia),

16. W związku ze w§kazaniami lekarza speciali§ty możc zośtać ud_zie|one dofinansowanie nźr zikup
urządzenia nicw]imicnionego 1y po*,yższynl kataIogu.

r \t" v,
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II1.2. Kryteria przyznirwłnia dofinłn§o§ania zaop,}trzenia .w sprzęt rehabilitacyjny dIłind)T,idualn]ch o§ób niepclno§pnłnrch § 2019 l..:

1, Z u\\'agi na §soki kosżt lóŻek masujac),ch, dofinansolr,anie będzie rrclzielane w tl,sokości CIo 25% kosztll
tcgo sprzęttl, plzv cz},m maksymalna lt*,ota dofinansoWania nie tnoźe przekroczl,ć 2 500.00 zJ,2, N,laksymalrra kwota dolinanso§'alria ur7adueń do hvdlomasażLl oraz Urządzeń do-nlasazLl 1np.: materacół,,
mat, podtlszek i aparBtóW) nie może przękroczyć kwoty 1 000_00 Zł,

Iv. DoFINANSoWANtE LIKwIDAc.n BARIER ARCHITEKToNICZNYcH, w K()I{UNIKoWANIU
slĘ T TEcHNIcZNYcrl

IY,l. Zasadł ogólnc

1, Osoba niepęłnospra§'na noże ubiegaĆ się o Ljofjlranso\tanie likrł,iclacji bariel alchitektoDicznvch.!v komuniko\!aniU się i techniczn)ch, .jeźe]i .jest to uzasaclnione ,.",,r.,o",.; ,r.rni*r.-\ln'
z jej niePelnosPrarvności i .jcdnoczcśnie urnożlj.ui to lub lv znaoznlm slopnill uła§vi §.!kon\,\!anie-o, ,lil$, \..]l .,dz c lll.Il J/\|||o\c: I b ^.l],l, s / nl t./ęrie,n P,,,"a,", 

"a",:*,,*,,. i. Liii.,a.,.;,
baliel alchitektonic7nr'ch może ubięgać się osoba niepelnosplarvna nrająca trudnoścl w poruszanill się, jeżę]i
.iest właścjcie'em nienlcholloścj lub łż}tko\ynikiel]r §,icczystyn nieruchomości albo posiada zgodę
\\,łaścicicla lokalu lub bldynku mieszkalnego, w który]n stale żarnieszkuie.

2, Dofinansor,"anie likrvidacji baricr arcllilel,t]lliczn\tl, \ kumlIniko§flniu śię i technicznych pr4,sługuje
odd7iel ie na każd),lodżaj 7adarria,

3, \,\iysokość dofinansotrania Iiku,idacji balicl, alchitcktonicznych. \\ komunikoNanjU sięitcclrniczn},ch rvynosi do 95 % kosztólv przcdsię\łZięcia. nie więcei ieC]nak ni7 do wvsoko(ci
o:.,,lld.l,,l.'ol||eJ^ l\,/ś.,,ell<JU Wfnldl^o,/Ln,1. / /,cnUs4nleT J.dark"*r.l, k,,.ro* prrlr,"*,,,,,
dJljlla1.o$,lll" |,.,)J\ 5.,. nr or,lr rck

4, Dokumęnt!'niezbcdne do rozpatrżenia wnioskU o L]otinansowanie likwiclacji baricl afchitektoniczn\,ch.
!!, konlllniko§,aniu się i technicznychi
a) rvniosek o dofinansotvanic lik*,idacii baricl alchiteklonicznych, \\, komuniko\,vaniu sie i technicznvch
b) kselokoPia akttlalnego orzecżenia rvyclanego przez pol,iarorł,l, Iub \}Ljję.o,oLlzli zespot ils orztlar i.l

o nicpelnosprawności (ltlb ó$,noważnego).
c) \! plzypadku osobv uprawnionej do r.epIezcntolrania rvnioskoda*,cv nalcż] Clołąoz!ć ksęlokopie

odpo\Yiedniclrdokunrclllów(np,upo\\ażlienie l,,r.,r1.1lne, połallo*lellie 
"ądorveJ.d) dowód osobist} (do wgIądu) wnioskodarvcy,/ osobv Upmwnionej c]o replezento\van i1 \\11ioskodawc},.

e) 7aśtniadcżenic lekarskie wypeł]ione plzeż lekarża specja]istę (adckwatoie do rodzaju niepelnosprawności
lub §chożenia po\Yoclującego konieczność likrvidacji barier dluk do]ączony do \Ąniosku).

f) oświadczenie wnioskodawc} iub osoby 1rPla\łllione,j do reprezento\ł,ania \rnioskodawcv o dochodach
netto Za kwallał poprzedz.rjący miesiąc Zlożcnia lvniosku §,sż)stkich osób. z krorlnli trnioskuclalre.l
pro\\,adżi NSpólne gosPodarsl!vo donlo\\,e.

g) dokumen§ potlvicldZaj_ace W},sokość dochodó§, \lykazan} ch \ł,oślviadczenirr o dochodach
h) faktula pro - forma lub kosztorys ofedovlv lub ol'ella ceno\\,a dolyczaca przedm ioltl .lotlnJnso}.1nla.i) dokunrentv potwierdżającc ind},widua]na slłrrację rvnioskodawc}, lub specylikę przeclmioąl

dofinr ,.olr, nl, p,:

opinia pedagogicala. psycholo8icala. Iogoped},cżna ](rlr inna (§ zalcżności od s)luacii zdrowoalcj
t\ )'05k,,od\Ą(),

aktualDc ZaŚwiadczenie że szkol}/uczelni o konl)!uacii naUki lub aktualne Zaświadozęnie o zatrudnicniu
lub akfua]ne Zaś\\iadczenie o Zarejestowaniu w urzętlzie pmcy,

\{v" {,\ 
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dokument! ponfieńZajace wlasność nicnlchomości lub użytkolvanie \\,icczyste nieruchomości (dot"Yczy
baricf archilektonicznych orBz techniczll}ch, zu,iązin},clr Ze znliallą sposobU ogźe\lalria mieszkanie),

- Z8oda \łaścicie]a toka]u lub lrudyDku miesz]Qlnego, §, którym \ł'nioskodaNca sta]e
zamieszkuje/przeb}§a na pob}t stah,. na wykonanie prac dot},czącvch lik$,idacji barięr
alchitektonic7nr''ch/technicaryclr,

Zaślviadczenie pot\ł,ierdzające blak zobowiazali w optatach z t!tu]u zajmowania lokalu (dotycży baricr
architektoniczr)'ch oraz techniczn},ch. ż§,ią7an},ch 7c ZmiaDą sposobr] og.Ze\Ą,anii mies7kania).
dokument]- potwierd7aiącc innc źlódla 1lnansolvania zadania (eśli dolczy),

Do ,,Vniosku ntogą być doł4czone ró\\,nież inne dokumenty potwicrdzaiące ind}r\Ą,idualną s}tuację
lvnioskodarvo_v' lub specyllkę przednriotrr dofi na sowania,

5, Wtljosek o doiinanso\łanie likividacji barier architektoniczn},ch, lv komunikollaniu się i technicznych
Zostaic rożpatfzony negal}wnie \! szczególności w plzlpadku:
a) nie spełniania rvarullkó\\, uprawniaiących do uzvsl<ania dolinansowania.
b) gd},osoba niepehlosprawna ubicgiiąca się o dofinanso\\,anie nra Zaleglości rvobec PFRoN 1ub .|\, c]ągu

trzech lat pżed żłożenien \yniosku b)]a stloną unrowy o dofinansowanie Zc środków PFRON,
roz\\,iązanej Z prz.yczytl lężących po StIonic lci osob,v.

c) gd,v kosżt!,realiżacji Zadania żosta]y poniesione pI,zed przyznaniem środkó\\, f'inanso*yh i zarłarciem
urnorvy o dolinansorł,anie ze środkó§,PFRON,

d) gdy osoba nicpchlospmwna nie posieda środliólr, linansollyclr na pokrycie UdZiału w]asnego \! kosztach
zadania (nie nla lnożliwości wniesienia tżw, wk]adu w]aslrego),

ę) $, odniesieniu do lik\\,idacji barier §, kolnuniko§,alliu się i technicżn},ch: gd_v osoba niepolnospra\rna
w ciągu irżech lat pżed Z]ożeniem \\'niosku Z}skała odpo\ł,iednio na le cele dofinansoi,anie ze środków
PFRON,

6, Wnioski o dofinanso§anic ]ikwidacji baricr rozpatru.ie komisja opiniLtjąca tł, kolejnoścj wynikającej Z dat},

żIożenja rvniosku §, MOPR, ż zachowanienr dodatkow}ch krlteriów pr7yzna\\,ania dofina]lsowania
plż]aęlycl1 na daiy lok, Wnioski rozpalrywane są indy\!idualnie, na podStau,ic analizy infonnacji Za\łari},ch
w kaźdym wniosku, Dof'jnansou,ania będą ud7ie]ane do lnomenlu lv_vozerpania środkólv finansolr,ych

PFRoN plżekazan}ch MoPR lv danl,nr rokll kalcndarzowyn. Re8u]amin konlisii oraz jej Sklad regulllie
odrębne Zarzqdżcnic Dyrektora MOPR.

7, Plzed lozpah,zenien ltniosku ]noże b)ć dokonana tzw, wiz]a ]okalna \\, nicjscu ZanrjcsżIQnia

WnioskodaNcy w cclll okrcślcnia ZaSadności i ]Iozliwośc] Zrealizowania przedsię*zięcia oraz jego zakresu
(odnosi się to lv szczególności do lik\!ic]acji balier alchitektonic7rllch oraz tcchniczn}rch, gd,v zada|ie
obejnrtJe roboty o charaktęr7e budolvlanym), Cż}nność ta pot$,icrdzana icst protokolcm sPorządzan!,]l
pżez praco\łni]Q MOPR,

8, ośrodek Zastźega sobie prawo \,ęl,,yfikacji przedłożonych przez wnioskoda\Ycę ofcl1. Zalączan:- przcz
rvnioskoclalvcę koszttll,v§ lub inny dokunrent potwicrdżającv s7acouanv calkowity kosź realizacji zadania
z§jązanego z robotalni budolllanymi, podlega rveI,yfikacji przcz pracorłnika N{oPR,

9, Podsta\\,ą Llz,u-Skania dollnansowania do lik§,idacji baricr architektonicżn},ch, rv komunikorvaniu się
i techniczn),ch i est Ulnowa Zawalta nriędZ),D}rel$olcnr OśIodka a wnioskoda\\,cą,

l0,W umo\lie określon} jesl m, in, temin realizac.ji zadania, cel i \ł_lsokość Llofinanso\łania oraz sposób

rozliczenia plĄznanych środków PFRON,
l l,Środki finansowe l.'unduszu przekaz}wane s4 wnioskodarvcl zgorlnie ż \!arunkaIlli okleślonl,rni rv umorvie,

12,Wnioskodarvca Saln dokonuic \łyborll sprzcda\vcy / dostawc}, / $ykona$c), i ponosi ża 1o pehlą

odpowiedżialność,
l3,Po Zakoliczcnill rcaliżacji Zadania wniosliorleł,ca lobo§iąZany.iest do piscn ego Zgłoszenia 1ego laktu

w MOPR, W przypadku zadań obejnluj4cych place budorllane placo\\,nicy Oślodka dokona]ą odbioru
rłykonania zadania (cz}nność pot\ricrdzall3 .icst Protokolem sporżąd7an}ln przcz praco$,ni]Q MoPR),
sian lŃ§,czn}, s§lieldzon}, w miej§cU realiZacji Zadania będZie podstawą wel),fikacji koszbrvsu
po\§,kona*,cze8o j usta]enia ostatcczncj kwoty lioszhr calkowitęgo Zadania,

\,.l,ll ^ v*,
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],1,Prżcd|ożonc dokument}, loz]iczenio*e podlegajra \very iikacii przez ośrodek pod lrątenr zgocIności
7c żłożonym wnioskicln oIaZ Lrstaleniami \\,ynikaiącymi z Za\!artei L]mo\ł1,.

15 oślodek żastrzega sobie prawo sprarvriz<ni-r p,lirli]}olnsL ,.oli.n.,,i ,,,nn*,, do.],czącej dofinanso§anialikwidacji balicr alchitektonicżnvclr. rv konunikol'arriu sie lub technicznyclr §, nrjejscu zamiesżkania
tnioskodat,cv (czrnIlość pot!viedZanajcst plotLrkolenr sporZądZan}łn przez pl.acol\'nika MoPR),

16, Katilog zadań dotyczącvch IiL-tvidrcii bnrier architektoni€znych. lł, komunikowaniu się
i technic/n!Ch ol,eimujc \l s/c/eqólnt,ici:

A, LikwidacjA baricl architektonicznych (zakr€s dofinan§o*,anego 
'adaniA nusi mieć bezpośrcdni

z}yiązek z ograniczeniAmi lvynikltjącyni ź niepcłnosprłwności):

udoktlnento\\,ane koszt},plzepro\}adzki do lokalu beż bariel ]Lrb lokalu w}ma.cająccgo nra]ego
plzystosowania do potrzeb osoby niepełnosprawnei. \,przypadku, gdy lik\\idacia ba.ier §,do11.h"rn.oru1,'.
lokalu jest niemoż]i!\,a ze względów archilektonicżnvcir lub koszt\, ]ik\łidacji il,ch bariel bl,ł_lby rłiękwe.
niż kos7t żamianv lokalu:
blldo\ł'a poch}'lni, podjazdu, dojścia do budynku (lokalu) miesżkalnego w celu ulnożlilrięrria osobię
niepelnosprarvuej sanodżielnl)go dostępu do miejsca zanrieszkania:
dostał,a, zakup i nxnltllż: plattbrnly schodo\\,c.j. 

''indy 
klżesełko*,ej- windy przyścienllej iinnl,clr trrzadzeń

do transponll Pionolr,ego:
zakup schodołazu; lrrontaż pochylni. ranIpt;
zakup i lnLrnlaż użąd7eli do podnoszenia, przenoszenia i przelrrieszczania osób uiepelrrosplawnvch
(podnośniki lransporto\r,e. wannoł,e, rehabilitacr.jnc)l
zakup rłraz Z nontażem poręcz}, pochw}.tó§ i uchrv;tólr, w ciągach komulrikacl,inych oraz Uchu,]tó\\,
ulatl,iajacych osobie nicpelnospra§nęj korzvstanie ż użt]t]zcń higieniczno, sanitarlrvch (łazienka. toa]eta);
żakup ipolożelric pl},tek antypoślizgou}ch lub wykladzlny ant},poś]izgowe_i na posadzcę \! łazience,
toalecie. kuchni. prżedpokoju ijednynr pokojtl uż\lko§'aDym przez o5obę niepełrospralvna urazz wrlkonaniem § pe]n)łn żakresie posadzek betono\ł']ch. cęmento§noh Z izo]acją przeci§nłilgoci0\\ą
i lennicłrą (fbIia btldowlana i7olac}jna. lolia l| pll,nie. papa izolacyjna, pąpa lermozgl7ewa]na, slvro!ian
utlvardZony, ] islw}, d} la taoyj nc. zbrojenie lozsiane-przcci§,Si lczowe),

- lik\\idacia progó\ł, liklr,idac.ja zróźnicorł,ali po7iomtl pocl}oei:
plz],stosoq,anie ponieszczeli hiqieniczno saDitarnych (łazie|ka. toaleta) do polrzeb osob)
niepchlosprał,nej. rł qnr n,in,l
, Zaktlp i nrontaż kabiny prysznicolre.j, ściany pr},Sżnicolvęj,

do kabin1 prvszrricorvej. brfit7ika standeldo§,cco. bloL]zika
odproł,aclzenia liniouego.

drzwi szklan},ch ze szkła bczpiecznego
niskiego lub najazdorvego. wykonanic

, zakup i lnonlaż \vanny dostosowaocj do potI,zeb osobl niepełrosplaw'ej (Wanna niska. z o§\,ielanv]n
bokiem).jezeli zc r,zg'ędu na schorzenie lrie jest ,nożliwc lub jest utr.dnione korzystrllie z prr szn ica,, zakup i noniaź ]Lrb \łvfiiitna u''\,1\,a]kj l|a §l,sokośoi Llmozlirviającej osobie rriepe]nosprarłlreJ §*obodn),
,:lostęp ]rrlr !v}!))iana um\,!valki jeżęli korz}Stttie Z Zainstalowanej dot),chcżas Um\.\ła]ki niejest moż]iwe
htb jest ulrudnionc (koniccarość podwfżsżenia ]Lllr obniżenia) lrLb znriana loka,izacji .iest nieżbęclna
ze wzgledu na dokonvwane pfżvstoso\Ą,anie pomieszczenla łazienki-, /, k,lD i "^, l,, ., fl i l,,,icllko$)c1l i<,lll, llc lsr ,,ul. , z *ie.z,l.,cll,,

, załup i nrontaż batelii unryrł,alkotr,ej. rvannol,cj lub prysznicowej. .jeżeli dokonywana Jest zmianapl|,zelli. n-, la. i.,,dllo "analizrllill.., zekup i montaż mus7li loaleto§ej §,pLr kolnpaLt lub rV slstenrie podlviesżanyn _ jeżeli korz},staoie
z zainstalowanej dot},chczas loalety nie jest nxrżli§e lub jest utrudnionc (konieczność podw),ższenia
do w\,sokości 15 50 cn lub obniżenia dla osób niskolosl,Ych) lub gcll,zaclrotlzi kMieczlość zmiln\
lokalizacji toilct)- ze *,Zględu na dokonywane prz;,stosowanie pomieszczenia ]azienki,, zakup i nontaż nasadki toaleto\ł,ej,

, rr'r,konanie sierlziska nrur.owanego lub zakup krżeselka/siedziska natr!,sko§,cgo;

' r$ .,J,(Ł
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, dostosowanie \\,cwnęlrżnych instalacjiI wodno ]GnaliZac)jnej, elektr},cznej. gazo\łej, c,o, do polrzeb
monto§lanych Lrrządżeli rv ponrieszczeniaclr lrigierriczno - sanitar.nlch:

- Zainstłlowanie gniazd Ntykowyclr i wył4cznikrirv w strcfie dostępnci dla osoby poruszającej się na §,óZktl
inrvalidzkinrl

prą,stosowanic drz\łi popżez:
, zakup i montaż dl7-\\,i wejściowych o sze1,okości co najnrniej 90 c ] w ś§,ietle ościeżnic},, a pozostał),ch

drz§,i Ne\\,uęużn}ch o szelokości co nainlniej 80 cnr,
, Zakllp i monlaż drz\\ i przesuu,nl,clr.
, żakup i rnonlaż systemu otwierania drZ\\,] lokalU lnicszkallego dla osób o lliespl?\\nych rękach.
, zaktlp i nrontaż zabezpieczeń drżwi plzcd Uszkodzeniami mechaniczn},nti (do §}sokości 80 cm

od pod]o8i) olaż Zainsta]owanie ościeżnio) stalowej - d]a osób poluszających się na \\,ózku in\Ąa]idzkim
lub plzy ponloc1, balkonika;

ZakUp i nonlaż okien i dl,zlvi balkonollych. rrmoźJiwiających ich Sanrodzielną obsługę plzez osobv
ponrszające się na 1\,ó7ku inwalidzkim (dol)cż) kt]chni. ]azic ki i iednego pokoju \łf,branęgo przcz
§,nioskodawcę):

Zakup *,laz 7 nrontażcm syslernu itutomatycżnego o§vierania drzwi garażu dia osób niepeh}osprawnych
posiadającvch Llplalvnicnia do kierowania pojażdami;

prą,stosowanie \\;,\,posaźcnia i(Uchni do sanodzielnej obslugi przez osobę niepehto§pmtrn4, ponlszająca się
na rlózku inwalidzlrim. lr t;,1l:
, obniżenie urżądzcii kllclrcnn}ch (Zlc§,oznr}lvak. p\la grzę§,cza) oraz ZakUp i nontaź niskich blatów

\!laż ż sżafltalni. umożliwiających dtljazd dla trsi)b poluszając},ch się na lłrjzku inlralidzkim,
, zakup i montaź ruchomych pó]ek wypoSażonych rv windy leczne lub ęlektryczne, poiefillików

na specjaln}ch plowadllioach oraż zatlzasków lnagnet}cznvch:
, Zakup i n}ontnż żalviasów u roźIiwiąiąc).ch otwicra|ie drzwiczek pod katcn \\,iękSZytI. niż 90';
, zakup i nlonlaż szu[lad §,}posażon}clr w: proł,atlnice unrożliwiaiące pchr) wysu§, plowadnioe

Ze \\.sponlaganiem ot\!ierania, tz*,. cichy donllk.
zakup i montaż lnatelialó$,związanych z oznako*,aniem N,vposażenia lokalu ici4gótl kornunikacljnyoh.
lóżnym kolorem lub fakluĘ - dla lłnioskotlaircóil Z dysfunkcja narządrt \ł,zroku o unriafkowanym
lub znacz 1rn.l^pl, ,l -iepe lotprasrlotc ,

zakup i nontaż dodatkolvęgo oświetlenia lub ż]nian1 dot\,chcżaso\łcgo oświellcnia na doslosowanc
do potrzcb osób niepcłnosplawnych dla \rlrioskoda§,ców Z dysfunkcj4 natządu u-zroku, o umiatkou-anym

lu', z llcz,,1lll ,upn L lli<p<|llusplil$llu:J,

B. Lil:r{idacia barier §,komuniko\łaniu się (zakrcs dofinansowanego zżrdania nusi mieć bezpośredni
zrviązek z ograniczcnia i wy iktjąc.,-'mi z niepelnosprarvności):

D]a osób nieDełnospr'a\"Dych
,r(llp i lnonlrz hk.L, l<l(i"k,u. \ĄideUiU ll. i,|,
zakup i nonlaż Urządżeli wsponagając)ch odbiól dź$,ięku (z telef'onu, radio. tclc\\,iZora, kolnputcm).
ZakUp kamely inlemetowej,

zekup lele[ontl komólkowego.

zakup sprzętu komputelo§,ego.

zakrrp oplogranlo*,ania wspornagająccgo konuniko\ranic sie,

Dla osób nieoełnosgq]ł]]lql]źlĘ!furlĘin !Brzn!]! lzrqLu
zakup urządzeli Lrmożli\riaiących poshrgiwanic sic Pisr)rcm lrlajlowskim,
żakup użądzęli nagĄ,\ł,ających i odt$,arza]ąc,Ych dź§,ięki orp, \Ą,ielofllnkcin},c| odtwatZacz), i dyktaibnó\\),
Zakup pomocy opt}cznych (takich. iak: linialy i lo]ie optyc7ne); zakup urządzcli do c4tania d]a osób
slabo*,idząc;,ch (np, lup1,, tupy z podś§ietlenienl) _ dot},cz)r pżedniotó\ł,nie objęt}ch dofinanso*,anieIl
Z NFZ.

k|łyj
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D]a osób z plZostał\,nli rodzajami nrępełlqrpraiupśł
_ zakup te]efonu stacional'ncgo lub konrórkorł,cgo - clla osób niepełlosprarvnych nając)ch trudnośoi

\,poluszaniu się. o unia|korvanl,m lub znaczn}Tl stopniU niępelnospralł,nosci iosob},Iez4ce. poruszające sic
na \\,Óżku inwa]idzkin. 7 Llż\,ciem pomoc) ol1opcd\,c7n},ch. oprotezowane).
zakUP §plZęlU kon1pLltelo\\ego.

c, Lik,iyidacja barier technicznych (zrlrr€s dolinansorvancgo zadani{ musi mieć bezpośredni związck
z ogrgniczeniami r},\,nikającymi z niepełnosPlnwności):

@ushlchuirllilr§]
- program}, \\,spon]agaj4cc tenpię logopedl,cżn4. proglanv edUkacyjne.
- Zakup ulżadżęń dostoso\\anych do nrożliwości percepcljn;,cb osób niesł,\,sżącycfi 1slabosłl,sząclch,

urz4dzeń \ibrac!,in,Vch i śWietln},ch 1llp, spcrlnl ,t\cZna \)glln]izacia srlietllla i rvibncyjna. budziki
tiibtlc_l,jne).

żakup urządZenia do osL]sżania apalatu słucho\\,cgo dla Llźltkowników aparató§,s]uchow},ch,

Dla osób njeDełlosDmwnvch ż dvslunkcia nal7adL] lvżrokLl:
zakup i nrontaż kuchni elektrycznej $ pl7},padku \\;.vposażenia loka]u \\ kuchnic węglową ]ub gazo\\a
(do§cży osób niepełlosP.awn_vch zanrieszkuiac}ch samotnie lub z inną osobą niepehrospra§,ną. klóra
posiada co najmnici Llmiarko$any stopień niepe]nospm§łości) - §,Uzasaclnionych przlpadkach możlirvc
dolinansorlanie znian}, sposobu ogrzervarria mieszkanial
za.kup ul7ądzeń dosloso§,an\ch do możlj\\ości pcroepcyjnych osób
np. tcsterv ko]oń\\,, czujniki poziomu cjecz},, detektor} światła. §aei
obrajlo*,ionc lub udź§ ięko§,ione.

Zakup te]clonu konólko\!ego.
7akup splzęlu konputerowego.

D]a osób 7 Dozostah,mi lodz.a]a i nieDchlosD|a\",ności:

dostoso\ł,aIlie sposobtl ogI.zewania micszkania clo potlżcb osob\
do ogrzcwania z wlasn]-n źlódlęl}] ciepla na palirro gazorle.
rv szczególności osób z d),stunkcja nalządtl ruchtl. o
njepehosprawności. Inies7ka.jąc}ch sanrotnic lUb ż ctrugą osolrą
unliarkowanY slopie|i ]]iepelnosprarłnośc1,

żakuP splżętu ACD (np.] żnlywarki do nacżyń_ pt\,n
Z d}sfunkcją rąk zanieszkuj4cej sanlotrrie lLlb Z inna
lltrilIoqł1,1 .,,1lie1 niś|le'no.pms nocL i.

7akllp roweru trójkotowego.
żakup łóźka spec,ja lis1] c7n ego.

zakup podrrszki ońopedycznc j.

nicwidonr},oh i slabou,idzącyoh.
kuchenne, terlnometly, Zeqarli

niepelllospla\łlej (żakup i nontaż ulżądzeli
olejorvc lub cnelgię elektryczna) doi!,cz),

Znacznyln lub unliaŃowanym Stopnirt
1i<Dśillol|, jl\\ l)d, (lora p.,iad. .o lllilnll,cj

indLlkcl,jnej. robota kuchenncgo) dot}czyosob},
o.ol'" lliśpęlno.]rra§ll:l ,lora IccilLld co "ir llie

7akup akumu]alola do wózka inwalidzkiego, Schodo}azLr,

Zakup urządzeIj dla osób nicpehrospra§n\ch Z }ro§ndt| .chorzen drog oddeehorłloh np,: na\\ilżacze
powielża, ocZvslc7acże powietrza,

17.W nYiązku ze sZczcgólnymi intlylr.irlualnymi Potrzebami ośoby, rłynikającymi ż ieinicpclno§praryności. nlOźe zo§tać udzielone dofin2nso}vanie nł zakup urżąd7eni.l 
"i""lrni""i"""g,ri,pow}ższych katalogach dotyczących tik}Yidicji haricl architektonicznych, }v komunikowaniu się

i technicznvch.

\
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lv.2. Kryteria przvznltw1lnitr dofinr so}Yanii liklvidżcji ba er łrchitcktonićznvch, w komunilioryaniu
§ię i t€chnicznych rv 2019 r.:

1, Wysokość dofinansorvania Iik*,idacii baricr alchilektonicznych. w konrunikolvaniu się i techniczn},ch
lv 2019 r. rvl,nosi nie więcej, niż do 80% kosżtów pteclsię*,zięcia (z tnożli§,ością zwiększenia
dofinanso\ł,ania do 85 % dla osób plowadzac!,ch safiodżielnę gospodarst§,o domo\Ą,e). jednakże krota
rlofilllnrolania nie moźś pr/eLrocz] ć:

30 000 zł }v przypadku lil§vidacji b.rrier arcbitcktonicznych,
15 000 zl rv przypadku lil§vidacji barier technicżnrch,
6 000 zł rY plzypadku li|,.widacji barier w komuniko*,aniu się,

2. Plocent doflnansorvania Zostallje żlrnricjsżon! rv przlpadku osiągania plzez wnioskodawcę pźeoiętnęgo
micsięcZrcgo dochodu pżekracZłjącego:

50% pźec]ętncgo lłlnagrodzcnia ne osobę \ł,e wsprilnyn gospodarstlvie domolvvrn.

- 65% przeciętnego \rynagrodżenia \! pżypadku osob]- samotnej,
W takim przvpadku przekloczenic §w. l(r\|eriuln o każdc 200,00 zł porvoduje zmnieiszenie
dofinan§orvinilr o 5yo.

3, Pierrłszeńst*o w rcrlizacji Zadań dot. lik\ł,idacji baricr architekto icznYch będą nia]y osoby
niepęłnospla$,llęi

a) u,stopnir] Znaczn}m lub Umiarkowanyn (lr]b orzeczeniem ló\\,tloważ,lvlD),

b) osoby leżącę, porus7ającę się na wóZku inwal]dzkin1. z uźycieln ponloc} ońoped},cZnych (np,: balkonika).
oprotęZowal]e,

spelniające łącznie ivtv, kryteria (\!skazane w punkcie ] a) i ] b)),

1. Pi€riv§zeństrł,o lł, ltzyskaniu dofinan§oł,ania do zakupu sprzętu konputeroiYcgo będą niały osob),

niepełnospra*,llc:

a) z dysfunkcją narządu słuchu. no\!\ ]ulr Z dlsllnkcją narZądu \\,Zloku. o Znacznyn i umiarkowanyln
stopniu niepchoSp.awności (lub orzl.czeniem ló\\ToNażl)Tr) - sdy dySfunkoja nie lvl,nika z orzeczenia
winna być polivieldzona w żaś§'iadczeniLr lclcrskin załącżonym do \\,niosku.

b) Leżące ]ub poNszające się rra rvózku inrvalidzkinl. ż uż\,cienr pomocY ollopedyc4vch (np,: balkonika).
oprctezowane. o znacżnym i Lrnialkoivanl,nr stopniu niepe]nospra\\ności (]ub orzeczcnicu
rÓ\łno*,ażn}ln).

5, W przypadkLr rcalizacii zadań dotyc7ących liklr,idacji barier w konrllniko$aniu się i techniczryclr.
tj.: zakupU spźętu konrpu|ero\!ego. spccjaIistycznych eIękh,onicznych spl7etó*,. tu7ądzęli

iopl,ogranrowania niezbędnego do korżystania PrZeZ osobv niepelnosprau,ne lv zlviazku z ich
indFvidualn!nri Potrzeballi. dofinarrso*,anje kollkletllego przedniotu Lrdzielane t]ędzie nie częściej, niż
raz na 6lłt! z w}aatkiem teLcfonólĄ,i tablctó\\,, d|a których dofinan§owallia mogą być udzielanc nic
częściej, niż raz na 3lata (z zaclro§aniem ogólnej zasady udzielenia dofinansorr,ania dopiero po up11l,ie
trzech lat od u7yskania dof'inansorvania odporviednio rv rarłach likwidacji baricr \! kolnunikorvaniu się lub
technicznyclr),

6, wyklucza się plż],znanie dofinansowania lvnioskodarvcom będąc},1)1 adlcsalani pilotażowego pl,ogramu

i\kty§,n}, Sanorzad,
7. W plzypadku dofinaisowania sprzeltl kompLrtelowego i elektroniczncgo slale się maksymaln} ca]kowity

koszt przedsięrvzięcia objęt_1 dofi nansowan ieln do k§o§:
a) 2 800,00 zł dla §przętu komputero}y.go (koinputel stacjonaln},. monilor. nolebook. Urlądżenia

per1lel ne, \,raz z svstemenr operac}jn}n) lnaksynralna kwota dofinanso\\ania \yDosić może do 80 70,

1i, nie vięccj, ,liź 2 240,00 zł);

b) 100,00 zł dla urządzeń wielofunkc n,Ych (drukallQ. §kanęl. kopiarka) maks},mal,ra k\\,ota

dofinanso*,ania rvynosić może do 80 yu. ti, nie więcei, niż 320,00 zł);

c) 1500,00 Zl dlA telelonó\ł, komórko}v]ch (§]lańlonarw) maksynalr]a k§ota dofinanso",ania \!},nosić
ntoże do 80 'ł,_ ti, ni€ ryięcei, niż 1 200,00 zł)i

\r",.k'Y
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d) 1 000,00 zł d|a tabletórv - rnaks;-malna klvola LIoflnansowania lvynosić nroże alo li(J %,. ti, nie nięcej, niż
800,00 zI):

8, KosZ§'plac bldorł'ianych i zwlązanyclr z adalruoją ponrieszczeń do potrżeb osób niepęlno§pralvn!.ch.
któle będq stanowić podSta\\,ę do ustalcnia kwo.,\, dofinansolvania (cZ!li całko\Yile koszt}, plzedsię!ł Ziccia.od który,ch łZależriona .iesl lvysokośa clofilallsoirln o, u.,"i.n. lręclą lvg poniźsz}ch kl}teliólv
(okreśIon}'ch §,afl ościanlj netto):

kabina plysżnico\ra do k\łot), l 200,00 zt,
ściana prvsznicorr,a ze sżklą bcżpieczrego do k\!ot]' l l00,00 zl (dofinansowanill podlega nraks\nalnie

- d|zrvi szklane ze szkla bezpieczrego do ka t] in}, p1._\ sz| icolvej do k\Yoty 1 l00,00 zł.
- brodzik niski z sl ft)nem lub brodżik najażdołv z syf'onem do kwoly ,100,00 zł,
- odprorł,adzenic liniolve do krvo§ 350,00 zt.

- ivanna dla o sob}, n iepełnosp lalvne.j do kwot\, 760,00 zl.
- rr,anna z otrvieranym bokiem do knot},5 000,00 żl

uln)$,alka do kwoty 210!{}0 zl.
bateria wannolva iUb plysznicowa do k\!oty 260,00 zl.
bateria urnvrvalkol|a do k\rot} 150,00 zl.
pĘtki antl,poślizgorvc posadzkowe - posaclzka pok{u, kuchni. przedpokoju, toalett do k§otv
40,00 zllnr] (clol,,,cz} rrr) porł,icrzchni koniecznej do likrviclacji bzLriery nloźe obejmo\łać lącżnic
następujące polnieszczcnia: toaletę, plzedpokój. kuchnię i jeden pokój L]z)tkowany pżez osobę
nicpehrospla\vną): \Ę!nagany atest/certyl]kat pot\\,icId7ająoy trżvcie nlateria]ó\\, antypoślizgowych
zgodnie z lekonrendacjami zawarl}mi w żal4czrriliLl nr 1 c1o niniejszych zasacl.
Pl},tki antryośliżgo\re posadzkowe -posaclzka łazienk1 - do kwot], 50,00 złlm' (dotycz}, rrr] powielzchni
koniccznej do likwidacji baricly - powierzchnia Uź}lkolva łażienki)l \Wmagan), atest/ceĄ,fikat
pot\ł,icldzając} tlź},cie nalelią]óW antypoślizgorvl,ch Zgo.lnie z rekonlendaojafii Zawartymi w żałączniku
nr l do niniejszych zasad.

pł],lki śc]elrne do kwd) 40,00 złlm] (zakl,cs powierzchni tto 6,00 m: rwkonanych ścian *, oblębie
ll1'n.ku/,
JnuśZla toalcto\ł,a typt] kompakt \łlnz z deskźl toa]eto!v4 do kwot}, 500,00 zl.
mUszla toalelowa s!,slen pod\łieszan},(wlaz Z żcstalvem instalac},jn)m prżeznaczonym rlo zanrurou,ania
oraz dcską toalciową i prz},ciskani) do kwo§,900,00 zI,
polęcże, uch\Ą}t!, ucbylnc naściennc. uohrryty uclrllne wolnoslojace. poręcze uch),lne naścierrne
i poch\ryty do k\ło1] 150,00 zl za l szlukę,
ościeżnica SlaIo§,a do kwotr,72,00 zł,
ościeżnica dle\ł,lliana do k\\,ot]- 230,00 żł,
dofinansowłnie den]onhżu i montażu glzejnika lazienkorvego w przlpaclku znian-v nliejsca us\,tuowania z
u*,agi na l,;ykonłlvane prace adaptac)jne do kwot} zgodnej ż §,artościarrri określonlrni rv purrkcie 8 c.
drzlvi skrzl,d1o plvlolve drzlvi we\\lręllznych o szelokości min, 80 cln !v śtvict]e ościeżnicv - C]o k§orv
300,00 zI.

drzwi _ skrż)d]o ]azjenko§c płyto\\,c o szelokości nlin, 80 cln !v ś\łietle ościeżric], _ do k\o§, 390,00 zł,
- krzes]o natl},S1(owe/siedżisko pNszniLo\\e - .]o k§o§ 360.00 zl (koniecznv żak p krzcs]a

natrvsko\\ego/sied7iska prysznicowego Cj maks),mahl\m dopuszczaln\,n obciaże iu adckrvatn\,nl
do ciężaru ciala osobl, uiepełnospra\łne,j).

kosżt montażu materiałó}Y liczony zgodnic z rvartoŚcinmi okr€ślonymi \Y punkcie 8 c.
8,a, Watość cen lnaleliaŁj\ł budorvlanych oraz splzęlu. wlposaźenia, armanrry bialego montażu prz},jęlo

wcdług ślednich cen rynkolvych I klł,artału 2019r.
8.b, Robot}, demontitżon,c. lożbiórko\łe, rłlłvóz gluzLl, [,ykonanie no\łej instalacji rłoclno - kanaliżac\joej.

prób), szczc]ności inslalacji łodnej igazol,ej, łl,konarrie ścian dżiało\r}clr Z pbl KG tub murolvau,ch
ulkoliczotl},ch phlkami ccr.amicznvnri lvlaz Z lobotani torvazlszącylrri likwidui4c],nri bariery

l§v
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,l, Wysokość dofinansowania żaopatrżenja !v sl]rżęt rchabilitacyjny lvynosi do 80% kos7tów tego Splżętll.nic więccj jednak niż do wysokości pięcioklotncgo p.r""ięto"go wynagloc]żenia, z zaclrolraniem
dodatkow]ch kl]tęrión,prżyż|awania Clofinalrso*,ania prz5,jętych na dirrv lŃ,

5, Dokument!' niezbędne do rozpatrzeni-r \\nin§kt dol)LzqLeso dofinal,sorł lri.r zaopatrżenia §, sprZętrehabilltacyjn) dla osób fiZ},czn},cl plol\J.]7,1c\L|| clzi.taln,,.c 3o,p,,aaIczą. osób plawn)c]l
ijednostcl( njęposiadaiącvclr osoborvośc i pral ncj. zl\'anr,ch ,.1alej podnrioteni:
a) \uiosek o dofinanso§,anie 7aopźitrzcnia w spEęt rchlbilitac\.jny,
b) dokune]lt polwierdżaj4cv slatuS prawnv i podslarrę rlzia}ania oodmiotu.
c) inlornlacje o ogólncj waności nakłldo\\ Jlrl\c]|cZ.l§ p"nj.\ioll)Ch plzez \nloskoda§cę na lealiżacje

zadania do kolica miesiąca popżedzaiącego nriesiąc- w )<tórylrr skłaciany jest rł,niosek, ł,mz z podzuliell
źrótle] finansou,ania.

d) inlonnacja o iltn],ch źlódłach finanso\ł,anja ża.lanra (Uclokumento\łanie posiadania śloclków rvłasnl,ch lub
pozl'skanyclr z innl'ch Źródeł na sfinansowanie pżeL]sięlv7ięoia w w},soiości nieobJętei dofinanso\anienr
/e \rJJ" ,s P| Ro\]

c) dokument\, śuiadczqce o prorvadzeniu dziala]ności 7\\i47anej z rehabilitac.ją osób nicpelnosplawn.vch-
PrZeż okcs co najmnięj 2 lat przed zlożeniem rlnioSku.

I rv pzl,padku podmiotu prowadzącego dżia]alność gospodarczą:
- Zaś§,iadczenic o polnoc, dc mini''is on-'\,nanei w oklesie obejnując}fi bieź4cy lok kalenda.zo§,} oraż

d§,n poprżcdzaiacc go lata kalendazolre albo oświadcżenie o nicskorzl,starliu z pomocy de miniDisl l1 lll ok lc, ie,

inf'ornracje o każdcj pollloc) innej niż de nrinimis. jaką podnriot olrzylnał w o.]nicsieniu do tych saln],chkosźó§ kwaliflk{acych się do obicci.1 poln,l(q oraz na dan) pluekt in\\cstyc\jny. Z którym jcs1
żwiazana pomoc de nlinirnis-
przecl zawaI,cienr umolry zaktualiZo\\,ana infbrnlacja
przeznaczanej na te same koszly k§alilikuiace się do
o dof]nanso\łanie.

o ponlocy de nlininris lub imej pomoc}, publicznęi
objęcia ponocą. otrz}lllanei po złożeniu \\llio§kll

1.

g) rł. przypadkLL placodalvcy prowadzącego Zal(lad Prac], Chlorrioneji
dokulen§,.iak !v ust, 5 Pkt, a i
kolria dec!żi \\, Spm\\,ie p1Ż\Znania statusu ZPClI (orygnlał rlo rł,gląciu).
inlonlacja o \!),sokoŚci i sposobie \ł,}korz},stąnia zakładowe8o firrrrjuszu rehabilitacii osrib
nicpehrcspra\l,nych. ża ok.cs trzech miesięcv przed.latl zloźenia \\,lliosku.

h) faktula pro_1ollna itlb kosztorr,s.
Wniosek żoslaje &rzpatlżony negatFvnie \ł sżczególtloścl \\ prż),padkuj
a) nie spełnianin rveI.unkóiv uprarł'niająclch do LlZYs](irl]ia dofinanso\\,ania.
b) gd}, podniot ubiegając), się o dofi|ansowanic nla Zalegtości \łobec PFRON lub podmiot tcn byl,

w ciągu tźech lat prżed 
']ożenienr 

wnio§ku. stloną ulrro\\,},o dofinansowanie Zc środkólv FUnLlusZL].
rcz\yiązanej z pl7łcż!,11 lcżac\,ch po stlonic lego podmiolui

c) bmku środk(i§,finanso[.Vch na dolinanso\!anie zaopiltrzenia w splżęt rehai]ilitao!n}.
d) nieplowadzenia działalności zrviązane,j z rehabilitalja osób niepe}nosplawn}ch, pźez okles co najmniej

2lat plżed 7tożenienr \łniosku;
c) gdv podmiot nie udokumentuje posi.'dailia ślodkó§, w]asnych ltlb poz},Skan\ch z innych źri]dcł

na sfinanso\!anię pfżedsięwzięcia w *1,sokości rricobjętej dofinanso§aniem że środkórv FundusztIil) gdy podnriol prorvadżtlcy dżia]alnoŚĆ gospotlarcza otrz),Irrał ponroo-inną niź de minimis !V odniesielliu
do t},cir sam},clr kosżlów k\\ralifiktr.j4c},c]r się do objęcia pomocą lUb tcgo samego plojcktu
in§'est)c}'jncgo. a ląclna kwota pomoc}, spowodo\\,alaby przekrocżenic dopuszczalnej intcnsy§,ności
rolIoJ\

Wnioski o dofinanso\lanie zaopatrzenia w splzcl lehabilitac),jn},dla osób fiż},cznvch plo§adżąc}ch
działalność gospodaI.czą. osób pralvnych i jeclnostek nieposiadającl,clr osobo*,oici pfa\Ynęj lozpa!Uje
konrisja opinilliąca § kole-iności rvynilrającej z dity żłożęnia wniosku w MopR, wnioski rozpatr!.$ane sa
i]xlylvidualnie. na podstawie analiż}, info nacji żewartych lv kżdynr wniosku, o"t,,a,,".,,a,,,., L,g.rą

\tY 
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8,c,

8.]

9.

\r.1. Zasad"Y ogóhe

2.

3.

1.

arclritclconicżne. osżacowane przez ivlkonarvcę w kosztol],sic ole|tow],m i po\łl,konawcz],m będą
\łeryfikowane przez Inspcktola NadZolu Robót Budow]anych dzialającego z rarllicnia oślodka zgoclnie
z nornami katalogó\, nakładórv rzeczott.}ch (KNII)
Przyjęto następujące składniki cenotwórczc do §,eltfikacji kosztorysów of'cto\Ę,ch na rok 20l9 (zgodnic
że średllimi cenalrli oboNiąałąc},mi na r},nku w I kwaltale 2019 r.)i

Sta\\,ka roboc7ogodzinv (Rg) = do 17,00 zl,
Koszl} Pośrędnie (Kp) = do 70,50 %.

Zyśk (.Z) = da 12,30 o^.

Dofin5 so}vaniu nie podlegają prłce o chafttkt€rze remonto}yo \ł,lkończeniorYym, które
nic rvplywają ł poPra\Yę funkcjono\linil osobv niepełno§pralYnej, A jćd]nie maj.l pnpratlić
estet}kę Pomi€szcz€li. Kosźy zwiąZane Z zakupel'n i nx)ltażem wodoltlicllY. drz*,iczek rewizyjnl,ch.
kratek u,en§lac!,jn},clr, \łykonanie sufilów podwi€slenych Z pł}t KC, opralv ośWiedenio\,Ll-ch na ścianach
i sufitach. \łJkonanie lub rrroderrrizacja instalacji elektrycznej w tym gniazd, pr7e]acznikó\\,. kontaklów.
rnontaż nowyclr kalol,vl'er,Órv i piecó\\ cellt|all]ego ogrzcwania (o ile nię do|,c7,\/ to arriany sposobLl
ogrzervania w mieszkaniu osoby niepehlosprarlnej). zarvorólv czerpalnvclr pra]ek alltolrrai}czn}oh.
\łTkonan]e robói nralarskich ścian i SufilÓ$,. omz innych lcgo typu plac \Ąnioskodawca pLrkrllva
Ze środków włesn,Vch (nie Zostaną one zaliczone do kosztów prze(]się$,7ięcia obejnlująccgo 1ikwidację
bariel),
Nie podlega doIi[anso\Yaniu lłymi:łna i§tnicjąc)ch Urządzeń higieniczno §anitarnych na no\1€
(gdy wnio§kodarYca zamierza dokonać \Yymiany Posindanego §przętu jedynie ze względów
e§tctycznych).
Biorąc pod u\r,agę pr7eznaczenie środków PFRON, pozostłjąctch }i,dy§pozycii ośrodka, które
sIużyć mają likł,idacji istnicjących baricr dla osobY niepeł osprA}r,nej, a nic zabczpicczaniu
zbiorowych potrzcb mi€szlrańcó* budvnl(u ,lYic|olodzinnego! dolinltn§ołaniu nic będą podlegalv
windy, pochylnie i podjazdy prorYłdzące do rvejścia zbiolowego do budfnku wielorodzinnego
(lric dotycz},to uźądzeń prolvadzących bezpośrednio do lol(alU mie§zkalnego osoby niepełnospralvnej oraz
wind (nlwet usrtuowanych przy *.ejściu zbionlllym do budvnkLl) jeśLi będą stano\li! Wyłącżną własl1ość

wnioskodawc}, o5ob}, niepełnosprawnei),
Wspólnoty mieszkaniowe. spółdzielnie nieszl(aniLrve itowaźyshva budolvrrict,,r,a społecznego będą

adresatami działali $, rarnach wdlażancgo programu lządowego Dos4,7łlo.ij Pł^ na lata 20l8 20]5,

v. ]]oFINANsowANI1] ZAoPATRZtrNIA w SPRZĘT REHA]}ILITACYJNY DLA osoB
FlZYcZN-\( H PRo\\ĄDZlCYCH DZl\L\L\(lŚ( Go\PoDAR( ZĄ. o\ÓB PRĄ\\l\\cH
lJED\()sTfK \ lLPoslA D \JĄ( \ ( H o5oBo\\oŚcl PR Ą\ł \ L,|

o dofinansolranię ze ślodków Funduszu Zaopatl7enia \\,Sprzęt rehabililac),jny Inosą ubiegać się -jeden raz

w rcku - osob}, fiz1,ozne plorradz4oe d7iałalność gospodalczą. osoby ple\\ne i jednostki orgeniżec\jne
nieposiadające osobo{,ości pmwnej, jezeli plo\\,adZa działalIlość z\liązaną ż rchabilitacją o§ób

niepełnosprarvnych prze7 okres co nainnie] d\\,óch lat przed dniem z]ozenja \\,|liosku oraz udokurnc ja

posiadanie środków własn},ch lub poz}slQn),clr z innr,ch źróde] na sflnanso§łlric przcdsjęwżięcii
rv wysokości nieobjetej dofinansorvaniell ze śtod]<órl l]Llncluszu,

Podmiol} ubiesąjące się o dotinanvlllanie § \4OPR §, B}tomiu winn), nieć siedzibę albo plowadzić
działalność na tl-lenie B}tomia,
Dofinansorvanie nie nloźę obeimo§ać kosźó\\ lealizacji Zadania poniesionych przed przyznaniem ślodkórł,
finansovych i że\\,nlcielll umowy o doflnansowanie ze środków Fund szlj,

\U^, ,.|,, ( \J,,
WUx_
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Lldzielane do momelltu \\1,czerpania ś|odkó\\, l]|ansow}ch PFRON pEeka7anych MOPR w dan},m loku
kalendalzorrrynr, Regulamin komisji orazjcj skiad regulLrje odrębne zarządzcnie D)lektora N{OPR,

8, ośrodek Zastźega sobie prawo weryflkacji plżedłożonych przez wnioskodawcę oleń,
9, W przypadku, gd,v ośrodek poweźnie wątpliwość odnośnię podan\ch we wniosku o dofinansowanie

danych, nrając),ch wp]yw na pźvznanic dofinansowania. ma prawo \vezwać wnioskodatcę (podmiot
ubiegający się o doflnansowanie) w w}znaczonyn termiiie. \\, cc]u Złożenia lvi,jaśnieli w sprawie lub
dostarczenia dodatko\Ę,ch dokUlnentów,

10,Podsta\łą uzyskania dofinanso\łania 7aopatrżenia u, sprzęt rehabilitac}any dla osób fiąrcżn),ch
prorvadzącl,ch dzialalność gospodarczą, osób prawn)-ch ijednostek nieposiacla_iącYch osobou,ości Pra$,nei
jest unrowa Za\łarta międży Dyleklorem oślo(]ka a t}m podmiotem,

l l,W umo\!ie okleślony jest tennin reali7acji 7adan;a. cel i w,-sokość doflnansowaiia oraz sposób rożliczenia
pEvznanych środkó\\, PFRoN.

12.Środki 1lnansorvc Fundllszll przckaz)-lvane są Zgodnie Z walunkani określollynli \t unlowie,
13.Podniot sam dokonuje rł,ybolu sprzedawcy, dosta\ł,c} i ponosi za to pelną odpowiedżialność,
1.1.Po otr7}nlaniu sprzętu podmiot ZobowiąZa vjest do poinfonnorvania o l},m placownika MoPR,
]5,Przedłożone dokunrent} rozliczeni(xve podlegają rvcry,fikacji przez ośrodck pod kątem żgodności

ze zlożonl,m wllioskiem ol?Z ustaleniami w}llikaiącyni Z zawaftei Utno§y,
l6.ośrodek 7astrzeg3 sobic prawo spl.a\łdzenia plalridlorł,ości fealiżacji Umow}, do§,czącej dof]nansowania

Zaopatrzenia *, sprzęt rehabilitac|ll_v dla osób tizYczrrych prolł,adzącyclr działalność gospodarcżą, osób
prarł,nych ijednostek nieposiada.jących osobowości praNnej !v miejScu rvskazarryl pzez podmiot (czynność
potlvierdZana.jesr protokołeIn sporżądzan}ln plzez praco§,llika MoPR),

Vl. DOFINANSOWANID ORGANIZ^CJI SPORTU, KULTURY, REKRI]ACJI I TURYSTYKI OSÓB
NlEPEŁNOSPRAWNYCH

vl.l. Zasidy ogólne

], O dotinansorranie ze środków FunduszLl olganizacji spońu, kultury. rekrcicji i turystyki dla osób

niepchrosprawn_Ych mogą ubicgać się osoby pra$,lle i jcdnostki organizacl,jne nieposiadające o§obo\Ą,ości

pla",nej. jeżeli:

a) plo\\,aclzą dżia]alność na zecz osób niepelnosprłlvnych przez okrcs co naj]nnicj 2 ]at przcd dnicn
ZIożenia \rniosku:

b) udokUnrentują ZapeNnienie odpo$jednich do potźcb osób niepelnosprarvnych *,alunków technioznyoh

i Iokalo§yclr do realizacji Zadania;

c) udokumentują posiaclanie środków włlsnych 1Llb pozyskanych z jnnych źródel na sllnansowanie
przedsięlvzięoia \! \ł,ysokości nieolrj9lcj dolinansowanicm ze środkó\\ Funduszu,

2, Podmiot,", nlog4 ubiegać 5ię o dofinansowanie W M()PR §, BltoJniu. .icżcli l]a tcrcnic miasta B),tomia
zatnieszkLrją osoby niepełlosprawne obiete \nioskiem o dotlnansowanie,

3, Doflnanso\ł,anie nic nroże obejmować koszió§,realizac]i Zadania poniesionych pźed plryznaniem środkó\\,

finansolvych i zawarciem umo\!y o dofinanso\\,anie ze ślodków Fundusżu,
ż1, wysokośó dofinatlsowania olganiżacji spońu. ktlltur}, rekleacii i tulyslyki osób niepełrospra§nvch w)nosi

do 60% kosźóW pźedsiewzięcia z Zacho§,anicn dodallrolvych kl1,terió\, Przyzrawania dofinensowania
pl,,}-§l\ c n n,l .il,r\ luk,

5, DokumeDt}, niezbędne do ro7patl7ęnia wniosku dotyczącego dofinansorł,anie 7e środkó\\, FuncluszLl

organizacji sporiu, k ltur),. rekeacji ilUrystyki dla osób niepehlosprarłnych:
a) wniosek o dofinansowanie zę środków Funduszu orgauizacji sporlu, kulLur}, lekleacji i tul}§l}ki dla osób

niepe]nosprawnyclr_

b) dokunlent pot§icrdzajqcy status prawrry i podstarvę działania wrioskodarr,c_v,

c) statllt,

,r.\y
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d) kosźolys lvydatkór! zrviązanych z rcalizac.j,a zaciania,
e) jnlolmacja o innych źIr5cllach finansorvania zadania (uclokumento\vanie posiadania środków wlasnycb Iubpożyskanyclt z inn\,ch źródel na sllllansorvanie przedsięwzięcia w §,}soi"*' ,""tlr,o o"o"""*rr",r'".

7e ślodkórv FundLLsżu).

0 dokumcnly śuiadczące o prowadzenill dz]alalności na zecz osób niepelnospla\łI],ch przez okresco najmnicj dwóch iat p''ed dnicIn 7tożenia rvniosku (cel dzialania, tercn działania, liczba osób
niepełnospla§n}ch objęt),ch dzialalnościa. liczba żatru(]nionej kaclr}, ijej klvalifikacle),

g) inlornecją o zapernierriu odpo\łiednich do pon.7cb osób n;epełlo.prarrnyct, \łamnkórv technicznvch
i lokalorlych do realizacji Zadania (sttlnowi część w'niosku).

h) inlonnac.je o prżyżnan}ch wcześnicj ślodkach FL]n.]uslu z okteśIeniem nunleru zawartej umo*}. ce]u
lealizowłnego zadartia idat] plzyznallia dofinan'o\!,łnia oraz sianLl rozlicżenia (dotycz\, trżech ostanrich
lat poplzedzaj ąc} clr r.ok złoźenia $,niosktl).

j)

k)

r)

i) ośrviadczenie o blaku zaleglości \obec Frlnduszll. oraz
7lożcniem wniosku. stfoną uno\yy o dofinansowanie zc
leżącvch po s1l)nie tcEo podnriotll.
progranr mel\torvcznv l]lzedsię\\,zięcia.

żc podmiot nie byl. rr, ciągu t|Zech lat plzed
ślodkó\ł, FundusżLr, l<lzlviazalej z przyczl,n

niż dc mininris rv oclniesieniu
lub tego salnego plojcktu
dopuszczalnej intelrsylvności

§ prż}padku podm]olu prorvadząccgo dzialalność gospoclarczą:
zaświadczenie o polloc), de minimis oh.ż}'manej rv okrcsie obąimujacym biczący rok ka]enclażo\I\ olaz
dlva poplzedzające go lata kalendarzo\Yc a]bo ośiviadczcnie o ni.rt ol7y.tn,,i,, , p",".", ,l.,,ri,,,,"i.u qln lkli. ic,

inlolmacjc o kaźdei po locy innej niż de nini,'is, jeka otrz},rni] §'nioskoclawca \\,odniesieniu do t\oh
sam}ch kosztó§ krvalifikujac),ch sic do objęcia ponroc.ł oraż na dan} P|dekl inwcst\ c).il .. , łt,,,1,,,;.rt
ZwiąZana pomoc de lIinimi5.
plzed zawarcicm unlorw zaktualizowana inftlI.macja o połlocy de miuimiS lUb inncj ponooy pllblicznej
przeżnac7anej na te s:lmc kosz§,kwalifik,ljacc się do obiecia ponlocą. otrzy,nanej io zlożcniu wniosku
o dofinansorvanic.

lv przvpaclkrr placodarvr-y prorvadzącego Zairlrid Prac] Chronioneii
dokunrentyjak lr ust, 5 pkt, a k.

kopie dec)żi l\.spral\ie pżyznania stafustl ZPCH fur},ginal do wgl4dU).
illformacja o lrysokości i sposobic *1,korzystłnia zakłado\vcgo fUndusżU rcbabilitacji o§ób
niepelnospraw|ych. Za okrcs irzech miesięc! przed data żlożcnia Nniosku,

Wniosek zostaie lo7pallzon}, neganlvnie rv szczególności rr przlpadku:
a) nie spe]niania § arllnkfi\, uprawniaj40ych do uą,skania dofinansowania.
b)gd)podlniotubiegajacl,sięodofinansorllnielllaz.rlegtusii$obecPFI{UNltlbFdmiottenbyI.$,ciagu

trzcch lat plżed Zlożcnieln \łniosku, slrorlą tlnlo\.!,a o dofiDansowanie ze ślodkó§,Funduszll. roz§,iazanc]
,, |j,,}J,,),l ]ś,,..\c' |J.lrU, i<,eLJ pudlll'ol l:

c) braku środkólv tinalrvllrl,ch na dofinansolianie olganjzacji spońLl,
niepelnospl a*,ll],clr.

kultu],,v. lckleac.ji i tuĘ,st],ki dia osób

d) gd}, potlmiot tlbiegając}, się o doflnanso$anie ttie udokunrentuie okoliczności r,skazanvch
$ pkl ] l:| ,l _.:

e) 8dy podnliol plo§adżąc},dzia]alność gospodarcz4 ol|zvnał ponlo§ inną
do tych sanych kosztólv klvalifikuiących 5ię do objęcia pomocą
in§,est},c)jrlegLj. a łączna kwota pomocy spo§,odowa}llby przekoczenie
ponrcc},,

wnioski o dotlnansorvanie ze środkó\.v lrllndLlsztl organizacji spońu, ktlltur}. rękeacji i fury,slyki dia osób
niepcłnospla\łr1),ch rozpatruje konlis.ja opinitljąca w kolejności rvl,nikającej Z daty żlożenia wniosku\ł,MoPR. Wnioski rozpatĄ,§ane są indy\łidualnie. Da podstawie analizy infolmacji zawań]ch W każ.lvrn
wniosku, Dofinaltsorvania będą udzic]ane clo moficntu lvycżerpania sr.odkow'finan-,,1ct lr:nóŃ
plzekazanych MOPR w dan}ln roku kalendarzolwnr, Ręgtllanrin komisji olaz jej sklarl reguluje orllębne
zarządzerrie Dl,rektol,a MOPR.

{
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ll, Ośrodek zastrzcga sobie prawo weryfikacj i pżedlożonvch plzez wnioskoclawcę olelt,
9, W przypadku. gd1, oś1,odek poweźmie \\,ątpli\ość oc]nośnie Podan},ch lvc l,nloł<u o dofinanso[.anie

danych. nających wpllł na pź)znanie doflnanso\łania. lna pra*,o wezwać wnioskodawcę (podrniot
ubiegaj4cy się o dollnansolvanie) w \łyznacżonJln ter.minie. w celu złoźcnia §flaśnieli w sprawie lub
doslarczęnia dodalkowl,ch dokumentów,

10,Podstaw4 uzyskania dofinansowania ze środka]w }tln,:luszu organizacji sportu, kultury. rekręacji itur},styki
dla osób nicPe]nosPralvnvch jest unrowa ża\lalta mięclzy Dyrcktorenr ośroclka a wnioskoclawcą,

l l,W umo§,ie okleślony.jes. t-,lmin realizacji 7adania. ccl i rn-sokość dolinansowania oraz sposób lozliczenia
pu},znanych ślodkó$ PFRoN,

]2. Środki finansolłe l-unduszu przekaz}lvane 5q żgoc]Ilie ż llarunkani okrcślonrnri w ulllowie
l3,Przedłożone dokumenl\, rozlicżenio\!c pndlcc.],]+ \\eĄfikalji nrzcż oil*].k por] kątcm żgodności

zę Złożonvlrr \!nioskien oraZ ustaleniami \\,vnikając\nli Z Zawartej unroWy.

vI.2. Kryteria przyztla.iyania dofinan§owa ia organizacji §pońu, kultury, rekrełcji i turystyki o§ób
niepcłnospmrvnych ry 2019 I.I

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie spo|tu. kullu|,v_ rekreacji i lurySt},ki osób nicpelnospralvn}ch.

:^i]]1:l1ll, -li.j]l]JL,ii 
U $1sokości 

.plz),ZMnych śroclkórv. porlejmą a.cy,;ę o llos.i '.].gunło,,onl,cti
|rrżeL]§lę\ż|ec_oIdZ [\Ąo!]ę nrzezntLczoncj na ich realizaoję, ostateczna ivl,sokoić dotjnansorvania nie nrozeplżękrocz)ć ó00 o J.o§7tórr pl,zedsię*ziceil,

Część III

PosTANoWIENI.\ KoŃcolvE

DoPuszcza się odsląpienic od Zasad i krylelió\.v okrcślonvch w ninie.jszynr clokunrencie, gdy będżieto uzasadnione szczególnic tr.udną s),tuacją osoby niepelnosprawne.j i jej inclyrr,idualnynli potrzebami
rłynikająclmi z DiepelnoSpm\ł,ności - ostateczrą clecyzję dotyozącą utlziei.,,ia clutjuan"nr"ania podejmuje
Dylektor Miejskiego ośrodka Pomocy Rodżinie \ł,B],tolniu po uzysltaniu pozltywnqj opinii Powiato\łej
Społecznej Rad}, dS. osób Niepęłnosprawnlch rv BrtomiLr, Nie może to .jednak pNNuaC]żić do naluszenia
przl,wołanych na rvstępie Plzepisów,

I)ożostałe uwarLDi(o\rania. nie7awańe u, ninieiszvn doktlnencie, okleślają plzepisy pl.zlrłołanc na wstępie,

zA§lEcA DYBIKI\0BA

'6€FtĘo 
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Zahc^jk DI ]

do Zasil] ud/ielannL doftralsoldiia /e śodkó\.
I)fuistrło\|ceo Fu J!\/u Rchabilitacji osób

^-icp.hbśPrd§n)cn 
do żadłj ż /łk]c$r ldralri]itac i

s|rolcczlcj real]^lr r\dr plz.ż Nliejskiośodck PoDroc!
R.dziiic {,B\1o!ri! o]u k]\ler ia oboi!iqz!]rrcc § 20l9 ]

UZ,\S.\DNtliNlE REKol\IF]liDAcJl MOPR Do,t.\cz.\(]\(]H L.\ll{\lETRó\\, .!j-l.\ tosllz(, (r\\ o sc l tL\ tLt\
PoDI.oco\\\cII w Po!1l!rszcz!:!l^(]tI DosToso\\'\1\'ANtCH Do PoTI{Z!ts os(iB NIliPEl,NosP&\\}NYcH
\\ ll\!L\(]H Ll l(\\ I DACJ I BARiER ARCHITIK Lotl cZN \'c l l

RożporządZenie Ministra lnl-rastruktu|,l ż dlria ]2 k\łielnia ]002 r, w spra\ie walunków rechnicznych. jakiln
powinn} odpowiadaó budyllki i ich usytuo§anic k\\,cstic anl}pośiizgowości posadzek reguluje tylko § 305, i rego
lozpoźądże]lia| Nol1,ilr,,ch}lia dojść do hfu],vk6|, :chad(;|| i pach}llli zellry!źnr,fh i wel!n|r-ZĄ\,h, ciqgó}ł
ko]nalikdc)rh),ch l hutlynku oraz podlóg w plrtli€szczlriach 1lrzeznaczolrych nd pab}l ludzi, a k]kże posdtlzki
\l gd|Llżll po|)iknu h)i wkonana z ńerntórl }liepol|ańljllc):ch niebezpiecze^hla poślizg1!,

Ilozporz4d7cnic wvrnLlsza slosowanie posadzek anlypośiiżgow)-ch. jedndk llie podaje konkręinych \ł,artości
anl},poślizgowości, W prżypadku plytck we\lnellżnych lnożna spolkać się Z dwoma skalami \łyznac7aj4cyrn] sropień
arllt,pośliżgo§,ości: o1rlic./an! dla slop} bosej i 0bLrtej,

Dla posad7ck. po klórych chodzi się \\ obu\tiu Polsc], \\ kona*.cy kolzystaią ż nielnieckiej no|n\ DIN
5]l]0, Nonna określa skuteczność an!}poślizgotvą Sy bolami od R9 do Rlj (pl}1ld ponizej R9 nie są

antypośliZgo§e), s}łIbolc tc odnosZą sję do krll]-cZnego kqla poślizgu, tj, kaia n8c]r}lenia po\!ierżchni z p])1ek
polan},ch olc.jcfi, po której 7sunie się cz}oniek w \!\-fiager]ln prżepisafii oburviu,r In rtięlrsza ł,artość s},mlrolu
R, Ęvm pŁvtki §ą /",/ł'Ci unąpośli.gowe, 

^ 
n zl t\]n idzie, bezpieczeństł,o poruszania się po nał,icrzchni j€st

Dla posadżek. po których chodzi się bosżr slopt] do oznac7cni3 slopnia śLiSkości powierzchni p]}łek stosuje
Się niemiecka no nę D]N 5l097, określall}, j esl o ll Z.l polllocq litcr A, B oraz C od naibardziej śliskich do najfrniej
śliskic|. W praktycc o7llac7a io. że plytkj klils\ C lnoini stoso\\.ać w basenach. c7t ir1l1)ch lniejscacl,] gdlie Zoslaną
one poloźonc pod wodą,] r.\orna bada zja\1' iSko pośliżgu Ia posaL]Zce użvtkowarlcj bosą siopą Do badali Wcdlug iej
nornl,,- Wykorz}sluie się Specja]ną lanpę. klóra iesl un3\ł,jan3 pod określon_!fi ]rątcrll.7\\,an!m ](ąten poś]jZgu. na
klanei cztowiek lrez obU\!ia próbu.je się ponl\lać PlZ)czepność bose] stop],do podloża oklcśla się poprzcz Zbadanie.

|.n j:ll ll " l|(ll c/ J \'ck ll,e l,,o/< o./|, <., iś ll, _ l^o.a. p. .. ], k',

ożnaczenia anrypośliZgotr,ości naivierzchni posadzekr

Ozndcżęnię 1l! ()/.aclenię §r
DlN 5l ]]0 I)]N5l09l N41|.\i/!!

^lóPa 
abrń)* |n.N bl)fi)'

llz) rd) sto!\\a!ia

lb5ad/(ischoJo§. ho i kor] ta]/}

l!\!dlki Pomieslczcń maetrZ\no\|cll. kuchn], ga]rf ,

poDricsżczc11 sanitdn).h

b.ż liLas)l'lkac i od ó' do 1|'

A 1.1l li' _ lllj lil]:l(l0 fdo. 'l0l] njJ ]j]'_ L1,1]1')r

R l] odpo].dLtl lo]' I'.sadżkjlakle kuchnic, FjOlDię, sz|rilale. eóind), Ichabllirłc ij

R12 I]osiJ/ki § żau&nLdr plżct§ólsl§a spoąrvcz.go, chlodlie

Posid^i § żrk]Ńdch prż.t§ólsl§,a lri9Jrc8o i n,bn.go, ni.klótR l] C (n.na.L24'){ lonad j5'

' /a:.]Ą,lp.łiżga\aść hLLps:]rdeliotrIii.plin1'om!cjci asciuos.i pl]tckranlyto\lilgo\!o\c lrlrnl

a!t\posl!z.qo\yc_cz)_ż\! c]

5 ] l]0/
! 

na podstrrr ic \,l. \!lizlo, c T S.Ą,i.e. Technika A nl),po ś Li7go \Va A Kl]śo\ ski. Po]itcchnika Gdań;k! . h/].ł|, ja v.yDL dłż f,s.d:rł
d nPDśli.Eo| ),d1 \ ]li.. lu sPe.ń kacil lec hni.:Ą]f h 1 bl]ł nł,:ln!/|,o liłłd]ilłfu l]r,eirrinl nrl) ]i u l _

0ciu9'ó:Osp.c}tlkacji9n2Oic.h!i.ż!ldr9n2Oi9'o20b.l1rj.u.D]i]20s1$l9.,;]0u|.i]21)ytkorralria,pdflsc.L!ct.c l)
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Nalezy Zwrócić tllvagę, Zc ant]rpoślizgowość okleś]ona \ł,edlug norjny DlN 5l097 (dla bosej stoD)nie Zlajduje prostego pźelożenia na anłpośliZgo\lość określoną lr,edług lronny;lN 5] l30 (cl]a s/op], }l l,ół,,rr),N-ajwy^Za k]aM antypoś]jzgo\łości \łed]ug onn], DlN 5]097 (np, c), ,".ai"g,ro..y DlN 5ilj. może nriećZaled*ie k]asę.ll ]0, R]]. lzadko Rl2 porlie\laz kąt poślizgu noze być taki sim, ale określon,"- jest dla innyclr
tvalunkórv Lrzr tko rvan ia,'

Dokonując w,vboru płtek podlogo§ycll nalea,u\rzględnić ich param€trY techniczne (w tvm stopi€ńnntypoślizgoB,ści) oraz żvtkowe, sto§on,nie do rłlaślych potrżeb i mi;jsca uzyikorvłn;ł - łazienkn, toaleta,kuchnia, przedpokói. Wano (i należ)' Zastoso\lać taką nawicrżchnię podłóg. ktlra będzie przeciwdzia]ała
poślizgo\łi, beż §żględu na 1o. czy poluszamv się po niei lv obLLrviu. czv bez obLLrvia

Powyższc jesl isrolne, gdyż dorycży do{o\!\\ a ria ]rĄJlt,zJ Jo })olrzeh o.ób n]ępe]nospra$Dych. którc maj4
lrudności \ł poruszanju się, Dlatego też Mi€jski ośrodck Pomocv Rodzinie ł,Bltorniu złleca rYybór pł,.tek
posiadających naj\ł,iększe parametry anĘpośIizgo$ości, ol eślone odpoviednią norntą:

dla łazienck, \ł,kiólych nożc żajść polrżeba poI,uszania się bosą stop,ł. rckomcndolvane są plylki oznacżonc
kl.są C (nie mnicj, niż klasa A);
dla pozostałch pomieszczeń rekonrendowane są pł}tki oznaczone kla§:} R 11, |ub wyż§Zą _ nie nnicj, nź
klasa R 10,

Klasa R 9 nie jest zalecana. ponielvaż płytki ożnaczone tym paran]eirem posiadają \łłaści\.,ości antypoś]izgowe
W najnizsz}m Slopniu. nlogą posiadać je nJ pop13 ri.ztL nornl_\. co dla USób niepctnosplawnyclr moze być
nie§ysiarczające,

Naicż} jednak palnjęlać. żc jnr Wyższy stopień arltypoś]izgo\łości. lym p]ylki trudniejsze do utr7)mania
w oZ]stoŚcj, Zwyk}a Lelakolajesl pokryta szk]iwern. które ulrtldnia przywielani€ bludu, natomiast plviki ceraniczn€
ani]poślizgowe charaklełrżują się bardziei chropowa!ł j mnicj gladka powierzchnią, Ó

d ,. Il l-_, ||_ś, | 1L
6,,,;odlll, aa. ,nA ).,n.
]ażlelk]atllposlizgorre_cż}_ż§\(lc,, ,, i/.e|' r 

"-1' 
,n)ł, I lrl$:ilpolskiebudó\! lale pl/poltallpbrki,celam icżie_.lo_
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