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ZARZĄDZENIE NR 4/2016 

Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie 

z dnia 04 kwietnia 2016 r. 
 

w sprawie maksymalnych stawek dofinansowania do zadań z zakresu sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia                     

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, 

likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

2016r. 

 

Na podstawie art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U.               

z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); §10 ust. 1 i §13 ust. 2 rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów 

zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 926) i Uchwały            

nr XVII/127/16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie 

wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 

ich realizację oraz upoważnienia Starosty Opoczyńskiego nr OZ.I.077.239.2015 z dnia 

02.12.2015r. zarządzam, co następuje: 

§ 1 

 

1.W związku ze znacznym niedoborem środków finansowych z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Opoczyńskiego na 

2016r. na wykonywanie zadań wymienionych w cytowanych wyżej aktach prawnych 

w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie zadań realizowanych przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie pierwszeństwo w uzyskaniu 

dofinansowania do:  
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1) likwidacji barier architektonicznych mają: 

a) osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie do likwidacji barier 

architektonicznych ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją 

narządu ruchu, mające znaczne trudności z poruszaniem się, poruszające się           

o kulach bądź na wózku inwalidzkim, ze schorzeniem SM lub po wypadkach – 

potwierdzone zaświadczeniem lekarskim przez lekarza specjalistę o potrzebie 

zlikwidowania bariery, które: 

- nigdy nie korzystały z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, 

- nie korzystały z dofinansowania do likwidacji żadnej z barier funkcjonalnych 

(architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się) w roku 2015r.  

b) dzieci i młodzież mająca znaczne trudności z poruszaniem się - potwierdzone 

zaświadczeniem lekarskim przez lekarza specjalistę o potrzebie zlikwidowania 

bariery, które nie korzystały z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych 

w 2014 i 2015 roku. 

 

2) likwidacji barier technicznych mają: 

a) osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie do likwidacji barier 

technicznych ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu, 

mające znaczne trudności z poruszaniem się, poruszające się o kulach, balkoniku bądź 

na wózku inwalidzkim, ze schorzeniem SM lub po wypadkach bądź w innych 

udokumentowanych sytuacjach losowych – potwierdzone zaświadczeniem lekarskim 

przez lekarza specjalistę o potrzebie zlikwidowania bariery, które: 

- nigdy nie korzystały z dofinansowania do likwidacji barier technicznych, 

- nie korzystały z dofinansowania do likwidacji żadnej z barier funkcjonalnych 

(architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się) w roku 2015 r., 

b) dzieci i młodzież mająca bariery techniczne się - potwierdzone zaświadczeniem 

lekarskim przez lekarza specjalistę o potrzebie zlikwidowania bariery, które nie 

korzystały z dofinansowania do likwidacji barier technicznych w ciągu 5 lat przed 

złożeniem wniosku, 

 

3) likwidacji barier w komunikowaniu się mają: 
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a) osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności ubiegające się o 

dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się – potwierdzone 

zaświadczeniem lekarskim przez lekarza specjalistę o potrzebie zlikwidowania bariery 

(z symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L,04-O,05-R,10-N), które: 

- nigdy nie korzystały z dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się,  

- nie korzystały z dofinansowania do likwidacji żadnej z barier funkcjonalnych 

(architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się) w roku 2015r., 

b) dzieci i młodzież mająca bariery w komunikowaniu się (z symbolem przyczyny 

niepełnosprawności 03-L,04-O,05-R,10-N) - potwierdzone zaświadczeniem lekarskim 

przez lekarza specjalistę o potrzebie zlikwidowania bariery, które nie korzystały z 

dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się w ciągu 5 lat przed 

złożeniem wniosku. 

2. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać 

dofinansowanie tylko w przypadku gdy pozostaną jeszcze środki. Zasady będą 

obowiązywały takie jak dla osób ze znacznym stopniem. 

§ 2 

 

Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwałą nr XVII/127/16 z dnia 30 marca 2016r. nie 

przyznała w 2016 środków na realizację zadania dofinansowanie turnusów 

rehabilitacyjnych. W związku z powyższym powyższe zadanie w 2016 roku nie będzie 

realizowane przez PCPR w Opocznie. 

§ 3 

 

1. Ustala się następującą maksymalną wysokość dofinansowania do zadań             

z zakresu: 

1) Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dofinansowanie do 

aparatu słuchowego w kwocie 700,00 zł oraz wkładki usznej w kwocie 10,00 zł.; 

2) Sprzętu rehabilitacyjnego maksymalne dofinansowanie do 90% wartości kosztów 

tego sprzętu (dla znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności): 

a) Maksymalne dofinansowanie do rotorów, rowerków stacjonarnych w wysokości do 

500zł., 
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b) Maksymalne dofinansowanie do mat, masażerów i materaców wynosi do 500zł., 

c) Maksymalne dofinansowanie do orbitreków wynosi do 500zł., 

d) Maksymalne dofinansowanie do bieżni i atlasów do ćwiczeń wynosi do 1.000zł.; 

3) likwidacji barier architektonicznych: 

a) dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej maksymalna kwota 

dofinansowania 4.000 zł., 

b) adaptację pomieszczenia na łazienkę do kwoty 6.500zł., 

c) w przypadku robót polegających na wykonaniu podjazdu, wyrównania podłoża 

itp. do 95% wartości kosztorysowej, 

d) w przypadku innych robót mających na celu likwidację barier np. dostosowanie 

kuchni dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim max. dofinansowanie do 

3.000zł., 

e) zakup schodołazu maksymalna kwota dofinansowania do 10.000zł.,  

f) zakup podnośnika maksymalna kwota dofinansowania do 2.500zł., 

4) likwidacji barier technicznych: 

a) zakup łóżka rehabilitacyjnego maksymalna kwota dofinansowania do 2.000zł., 

b) zakup pralki automatycznej maksymalna kwota dofinansowania do 600zł., 

c) zakup kuchni mikrofalowej maksymalna kwota dofinansowania do 100zł., 

d) zakup kuchni elektrycznej maksymalna kwota dofinansowania do 600zł., 

e) zakup zmywarki do naczyń maksymalna kwota dofinansowania do 600zł., 

5) likwidacji barier w komunikowaniu się: 

a) zakup podstawowego sprzętu komputerowego z programami edukacyjnymi 

1.100zł (monitor 200zł. i jednostka centralna 750zł. programy edukacyjne 

100zł., mysz i klawiatura – 50zł.), 

b) zakup innego podstawowego sprzętu komputerowego np. laptop, notebook 

1.000 zł. 

 

2. Zakup pozostałych urządzeń i sprzętu z zakresu barier funkcjonalnych - 

maksymalne dofinansowanie do 60% wartości podstawowego urządzenia/ sprzętu. 
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3. Organizacje w ramach zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku otrzymują 

dofinansowanie tylko na realizację jednego zadania.  

4. Kwoty dofinansowań do zadań z zakresu: sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych                

i środków pomocniczych, likwidacji barier funkcjonalnych podlegają zaokrągleniu do 

pełnych złotych w dół. 

5. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub osobistej osoby 

niepełnosprawnej lub bardzo specjalistycznego sprzętu/przedmiotu/środka 

pomocniczego Dyrektor PCPR w Opocznie może wyrazić zgodę na przyznanie 

dofinansowania poza kolejnością (lub podwyższyć dofinansowanie) po zbadaniu 

sytuacji  wnioskodawcy. 

6. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przyznawane w ramach dofinansowania zadań powiatu służą likwidacji 

istniejących barier i nie mogą być wykorzystywane do modernizacji 

infrastruktury mieszkaniowej i zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych osoby 

niepełnosprawnej. 

§ 4 

Traci moc zarządzenie z dnia 01.04.2015r. nr 1/2015 Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie maksymalnych stawek dofinansowania do: 

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, 

likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz do 

turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON w 2015r. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie 

w Opocznie 
Wiesława Kurowska 


