
 

 

Procedury udzielania dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się ze 

środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujące 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie. 

    

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie 

niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. 

W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób samotnych oraz osób  w wieku do 

18 roku życia. 

 

Szczegółowe warunki przyznawania dofinansowania określa: 

1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721                

z późn. zm.), 

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.                  

w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane                        

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U.                                 

z 2013 r., poz. 1190 z późn. zm.). 

 

 

I.  Warunki ogólne. 

 

1. Wzór wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się stanowi 

Załącznik Nr 1 do niniejszych „Procedur”. 

 

2. Wnioski przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego. 

 

3. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć przedstawiciel ustawowy, 

prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik ustanowiony 

notarialnie. 

 

4. Katalog urządzeń (wraz z montażem) lub usługi z zakresu likwidacji barier                              

w komunikowaniu się określa Załącznik Nr 2. 

Katalog ma charakter otwarty, tzn. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających 

z niepełnosprawności Wnioskodawcy, potwierdzonej zaświadczeniem lekarza specjalisty oraz 

posiadaniu wystarczających środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, mogą zostać dofinansowane  inne urządzenia nie ujęte w katalogu. 

 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem mogą zostać objęte osoby 

niepełnosprawne z rodzajem niepełnosprawności nie ujętym w katalogu. 

 

6.  Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku gdy: 

a) wniosek jest niekompletny i nie został uzupełniony w zakreślonym terminie, 

b) dane zawarte we wnioskach lub załącznikach są niezgodne z prawdą. 

 

 

II.    Zasady rozpatrywania wniosku o udzielenie dofinansowania. 

 



 

7. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę: 

a) indywidualne potrzeby i możliwości osoby niepełnosprawnej oraz związek  pomiędzy tymi 

potrzebami a wnioskowanym sprzętem w kontekście wpływu jego zakupu na ułatwienie 

osobie niepełnosprawnej wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub 

kontaktów z otoczeniem; istnienie takiego związku stanowi warunek przyznania 

dofinansowania, 

b) wiek Wnioskodawcy – jest okolicznością mogącą wpływać na ocenę zasadności  

wnioskowanego sposobu likwidacji barier (umiejętność korzystania z przedmiotu 

dofinansowania), 

c) stopień i rodzaj niepełnosprawności, 

d) sytuację zawodową, 

e) uczęszczanie do szkoły (w tym wyższej), 

f) całkowity koszt zadania, 

g) średni dochód netto na członka rodziny, 

h) deklarowany udział własny ponad wymagane 5%, 

i) wspólne zamieszkiwanie z inną osobą niepełnosprawną, 

j) zamieszkiwanie samotne, 

k) wcześniejsze korzystanie przez Wnioskodawcę ze środków Funduszu na likwidację barier 

w komunikowaniu się bądź technicznych lub inne zadania z zakresu rehabilitacji 

społecznej. 

  

8. Wnioski podlegają rozpatrzeniu wg kolejności ich wpływu. 

 

9. W wyjątkowych przypadkach podyktowanych osobistą sytuacją osoby niepełnosprawnej 

wniosek może zostać rozpatrzony poza kolejnością. 

 

10. Rozpatrywanie wniosku obejmuje: 

a) ocenę zasadności wniosku, 

b) sprawdzenie czy wniosek posiada wymagane załączniki, 

c) ocenę sytuacji materialnej wnioskodawcy, 

d) sprawdzenie wiarygodności podanych we wniosku informacji, 

e) w przypadku ograniczonych środków finansowych na realizację zadania, zarządzeniem 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie może zostać powołana Komisja 

dotycząca opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się, składającą 

się z przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu i przedstawiciela 

Centrum lub organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych i przedstawiciela Centrum, 

która zaopiniuje złożony wniosek, 

 

11. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania środków z PFRON nie jest decyzją 

administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie 

przysługuje od niej odwołanie.  

 

III.   Zasady przekazania dofinansowania. 

 

12.  Załączniki do umowy – dokumentacja rozliczeniowa: 

a) faktury, rachunki wystawione na Wnioskodawcę przez sprzedawcę sprzętu, 

b) dowody pokrycia udziału własnego w kosztach przedsięwzięcia (w tym koszty faktycznie 

poniesione ze środków własnych – według faktur i rachunków, udział sponsorów i innych 

źródeł dofinansowania),  



 

 

13. Środki finansowe przekazywane są zgodnie z warunkami określonymi w umowie                    

na dofinansowanie zakupu sprzętu, zawartej pomiędzy Centrum a Wnioskodawcą.  

14. Przekazanie środków Funduszu następuje po dostarczeniu przez Wnioskodawcę 

następujących dokumentów: 

1) oryginału faktur lub rachunków wystawionych zgodnie z obowiązującymi  przepisami,  

z wyliczonym zakupionym sprzętem, o terminie płatności nie krótszym niż  21 dni od daty ich 

wystawienia, określającymi w szczególności: 

a) wnioskodawcę, jako nabywcę urządzenia lub usługi, 

b) wartość brutto zakupionego urządzenia lub koszt wykonanej usługi,  

c) nr rachunku bankowego sprzedawcy lub wykonawcy usługi; 

2) potwierdzenia dokonania płatności udziału własnego Wnioskodawcy. 

 

15. Wnioskodawca obowiązany jest do przedłożenia w PCPR dokumentów rozliczeniowych, 

o których mowa w ust. 12 w terminie 7 dni od daty ich wystawienia. 

 

16. W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych. 

 

17. Przekazanie dofinansowania ze środków finansowych Funduszu następuje po złożeniu 

wymaganego kompletu dokumentów bez zbędnej zwłoki, bezpośrednio przelewem na konto 

wskazane przez sprzedawcę urządzeń lub wykonawcy usług. 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Załącznik Nr 2 

Katalog urządzeń i usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się. 

 

Dofinansowaniem ze środków finansowych PFRON może być objęty zakup urządzeń (wraz  

z montażem) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się 

umożliwiające lub ułatwiające swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji, 

zawartych w katalogu. O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby o umiarkowanym  

i znacznym stopniu niepełnosprawności oraz w zależności od potrzeb osoby do lat 16  

z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

 

I. Dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy:  

1) zakup i montaż aparatów telefonicznych (w tym z cewka indukcyjną w słuchawce, 

wzmacniaczem lub klawiaturą brajlowską), 

1) zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej: 

a) wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną, 

b) sygnalizatory optyczne do aparatów telefonicznych, tekstofonów, telefaksów  

i wideofonów, 

c) inne sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk. 

2) zakup i montaż faksu, telefaksu, tekstofonu, wideofonu lub pagera, 

3) zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego, 

4) zakup laryngofonu, 

5) zakup przenośnych indywidualnych wzmacniaczy dźwięków, słuchawek, minipętli 

induktofonicznych, 

6) zakup indywidualnych urządzeń akustycznych przybliżających dźwięki (działających na 

FM lub podczerwień), 

7) zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora (przewodowych  

i bezprzewodowych), 

8) zakup i instalacja modemu, faxmodemu, telefonicznego łącza ISDN, łącza Internet, 

9) zakup zestawu komputerowego z dostępem do Internetu lub laptopa z dostępem do 

Internetu:  

a) dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się mająca problemy z mową, 

b) osoby niepełnosprawne dorosłe będące w wieku aktywności zawodowej, 

10) zakup dyktafonu. 

 

10 Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:  

1) zakup maszyny do pisania pismem Breille'a, 

2) zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych (monookulary, powiększalniki 

telewizyjne, lupy monitorowe), 

3) zakup autolektora, 

4) zakup programu do skanera rozpoznającego pismo Braille'a, 

5) zakup urządzeń i materiałów do sporządzania napisów brajlowskich, 

6) zakup oprzyrządowania do komputera (w tym zestaw głośnomówiący, specjalistyczna 

klawiatura), 

7) zakup i instalacja modemu, faxmodemu, telefonicznego łącza ISDN, łącza   Internet, 

8) zakup zestawu komputerowego z dostępem do Internetu lub laptopa z dostępem do 

Internetu:  

a) dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się, 

b) osoby niepełnosprawne dorosłe będące w wieku aktywności zawodowej. 

9) zakup radia CB z anteną, 

10) zakup radiotelefonu, 



 

11) zakup telefonu komórkowego, 

11) zakup dyktafonu. 

 

II. Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu; w szczególności poruszających się na wózku 

inwalidzkim oraz z porażeniem czterokończynowym: 

1) zakup i instalacja modemu, faxmodemu, telefonicznego łącza ISDN, łącza   Internet, 

2) zakup zestawu komputerowego z dostępem do Internetu lub laptopa z dostępem do 

Internetu:  

3) zakup telefonu bezprzewodowego: 

4) zakup telefonu komórkowego, 

5) zakup radia CB z anteną, 

6) zakup radiotelefonu. 

 

Przed podpisaniem umowy na dofinansowanie do zakupu zestawu komputerowego  

z dostępem do Internetu lub laptopa z dostępem do Internetu, Wnioskodawca musi 

dołączyć do wniosku kserokopię umowy na dostęp do sieci Internet. 


