Załącznik nr 1
do Zasad udzielania dofinansowań
przy udziale środków PFRON
na 2020 rok w PCPR w Augustowie

Katalog urządzeń, robót i innych czynności podlegających dofinansowaniu
ze środków PFRON w zakresie likwidacji barier architektonicznych
1.

Dla osób mających trudności w poruszaniu się (potwierdzone odpowiednim
zaświadczeniem lekarskim), w tym w szczególności poruszających się na wózkach
inwalidzkich:
1) budowę pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobie
niepełnosprawnej samodzielny dostęp do lokalu,
2) dostawę, zakup i montaż:
a) platformy schodowej
b) windy przyściennej
3) dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz
uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno - sanitarnych,
4) prace polegające na:
a) likwidacji progów
b) likwidacji zróżnicowania poziomów podłogi,
5) przystosowanie drzwi:
a) zakup i montaż drzwi wejściowych i pozostałych o szerokości w świetle
ościeżnicy co najmniej 90 cm,
b) zakup i montaż drzwi przesuwnych,
c) zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi, w tym balkonowych
przyciskiem (dla wnioskodawców o niesprawnych kończynach górnych)
d) zakup i wymiana drzwi balkonowych o szerokości co najmniej 80 cm,
e) zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania drzwi do garażu – dla
Wnioskodawców posiadających i prowadzących samodzielnie samochód,
będących jednocześnie osobami prowadzącymi działalność gospodarczą,
zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub osobami
studiującymi (uczącymi się).
6) dostosowanie stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez Wnioskodawcę
poruszającego się na wózku inwalidzkim zamieszkującego z inną osobą
niepełnosprawną lub samotnie. Likwidacje powyższej bariery jest możliwa w kuchni
i w jednym pokoju wybranym przez Wnioskodawcę.
7) wymianę nawierzchni podłogi (w razie konieczności z podłożem), na posadzkę
antypoślizgową, jeśli stwarza trudności w poruszaniu się – w ciągach
komunikacyjnych wewnątrz budynku, łazience, pomieszczeniu WC, kuchni i jednym
pokoju wybranym przez Wnioskodawcę
8) przystosowanie istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności wnioskodawcy:
a) zakup i montaż umywalki dla osób niepełnosprawnych,
b) wymianę wanny na niski brodzik, o ile warunki techniczne pozwolą, wykonanie
brodzika bezprogowego z kotarą prysznicową lub drzwiami prysznicowymi oraz
siedziskiem prysznicowym,
c) zakup i montaż baterii prysznicowej i umywalkowej z mieszaczem wody,
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d) zakup i montaż uchwytów (odchylane i zwykłe),
e) wymianę wanny na przystosowaną, jeżeli ze względu na schorzenie nie jest
możliwe korzystanie z prysznica lub korzystanie jest utrudnione,
f) zakup i montaż sedesu podwyższonego z deską dla osób niepełnosprawnych,
g) ułożenie terakoty antypoślizgowej,
h) zakup i wyłożenie płytkami ceramicznymi ścian o powierzchni do 10 m²
i) przystosowanie instalacji wod. - kan. do potrzeb związanych z likwidacją barier
architektonicznych,
9) przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę
niepełnosprawną, w tym:
a) obniżenie i obudowanie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów
(gdzie jest to zasadne) umożliwiających dojazd wózkiem inwalidzkim,
b) zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach
c) zakup i montaż zawiasów samozamykających umożliwiających otwieranie
drzwiczek pod kątem większym niż 90o (do 170o),
d) zakup i montaż obniżonej zabudowy kuchennej z przesuwnymi drzwiczkami.
2.

Dla osób z dysfunkcją
niepełnosprawności):

narządu

wzroku

(znaczny

i

umiarkowany

stopień

1) dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz
uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno - sanitarnych,
2) prace polegające na:
a) likwidacji progów,
b) likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi,
3) wymianę nawierzchni podłogowej (w razie konieczności z podłożem), jeżeli stwarza
trudności w poruszaniu się,
4) przystosowanie istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności wnioskodawcy,
5) oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub
fakturą,
6) wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniach lub zmiana sposobu
oświetlenia.
Inne wynikające z indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, umożliwiające
zwiększenie samodzielności, niezależności życiowej i jakości jej społecznego funkcjonowania.
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Katalog urządzeń, robót i innych czynności podlegających dofinansowaniu
ze środków PFRON w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się

1.

Dla osób niepełnosprawnych z orzeczoną dysfunkcją narządu ruchu w stopniu znacznym
(dysfunkcja górnych lub dolnych narządów ruchu):
1) zakup urządzeń umożliwiających komunikowanie się (np. aparat telefoniczny
bezprzewodowy w przypadku posiadania wyłącznie aparatu przewodowego do sieci
stacjonarnej, instalacja domofonu obok łóżka, itp.).

2.

Dla dorosłych osób z orzeczoną dysfunkcją narządów słuchu lub mowy w stopniu
znacznym i umiarkowanym, dla dzieci i młodzieży do 16-go roku życia z orzeczoną
dysfunkcją narządów słuchu lub mowy i stosownym zaświadczeniem lekarskim,
stwierdzającym ubytek słuchu, oraz dla innych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
narządu mowy, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia, ale schorzenie jest
konsekwencją nie mówienia, co zostanie potwierdzone stosownym zaświadczeniem
lekarskim:
1) zakup i zainstalowanie wideo-domofonu,
2) zakup podstawowego sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny lub mobilny)
oraz współpracujących z nim urządzeń - dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz osób
dorosłych w wieku aktywności zawodowej, pozostających w zatrudnieniu lub
zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy,
3) zakup komunikatorów (rodzaj komunikatora wg potrzeb)
4) zakup urządzenia wspomagającego odbiór dźwięku z odbiornika TV, radia.
5) czujnik płaczu dziecka
6) czujniki świetlne do telefonu, dzwonka do drzwi, domofonu i inne sygnalizatory
optyczne zastępujące dźwięk

3.

Dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcja narządu wzroku
1) zakup sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny lub mobilny) oraz
współpracujących z nim specjalistycznych urządzeń wspierających osoby ze
schorzeniami narządu wzroku - dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz osób dorosłych
w wieku aktywności zawodowej, pozostających w zatrudnieniu lub zarejestrowanych
w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy,
2) udźwiękowione urządzenia domowe (np. tester kolorów)
3) radiomagnetofon
4) dyktafon i odtwarzacz plików
5) czytak

Inne wynikające z indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, umożliwiające
zwiększenie samodzielności, niezależności życiowej i jakości jej społecznego funkcjonowania.
Dofinansowanie w zakresie likwidacji barier technicznych może obejmować zakup urządzeń
(wraz z montażem) nie wymienionych w powyższym katalogu, jeżeli jest to uzasadnione
potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności wiąże się to z rodzajem niepełnosprawności
i indywidualną potrzebą osoby niepełnosprawnej. Muszą to być urządzenia, które w znaczny
sposób ułatwią lub umożliwią osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub
przekazywanie informacji.
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Katalog urządzeń, robót i innych czynności podlegających dofinansowaniu
ze środków PFRON w zakresie likwidacji barier technicznych
Dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z koniecznością poruszania się na wózku
inwalidzkim oraz osób z dysfunkcją narządu ruchu:

1.

1) Przyjmuje się całkowitą średnią wysokość cen rynkowych najczęściej
wnioskowanych sprzętów dla osób niepełnosprawnych stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności:
L.p. Nazwa urządzenia
1

Podnośnik transportowy

2

Schodołaz

Maksymalna

Kwota

wartość urządzenia

dofinansowania

5 000,00 zł

3 500,00 zł

12 000,00 zł

8 400,00 zł

2) Ponadto dofinansowaniem mogą być objęte:
a) budowa instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania na paliwo gazowe,
olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku osoby niepełnosprawnej
(w przypadku osób samotnych lub mieszkających z inną osobą posiadającą takie
samo schorzenie jak wnioskodawca lub dysfunkcję narządu wzroku w stopniu
znacznym).
b) wózek lub krzesełko toaletowo
c) taboret prysznicowy/ławeczka prysznicowa/ siedzenie wannowe
d) leżak prysznicowy
e) stolik przyłóżkowy
f) ślizg
2.

Dla osób z dysfunkcją wzroku (znaczny stopień niepełnosprawności):
1) budowa instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania na paliwo gazowe,
olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku osoby niepełnosprawnej
(w przypadku osób samotnych lub mieszkających z inną osobą, posiadającą takie samo
schorzenie jak wnioskodawca lub dysfunkcję narządu ruchu w stopniu znacznym),
2) powiększalnik,
3) lupa,
4) zegarek brajlowski,
5) zegarek z systemem głośnomówiącym,
6) czujnik poziomu cieczy,
7) urządzenie do rozpoznawania nominałów pieniężnych.

Dofinansowanie w zakresie likwidacji barier technicznych może obejmować zakup urządzeń
(wraz z montażem) nie wymienionych w powyższym katalogu, jeżeli wiąże się to z rodzajem
niepełnosprawności i indywidualną potrzebą osoby niepełnosprawnej. Muszą to być
urządzenia, które w znaczny sposób ułatwią lub umożliwią osobie niepełnosprawnej wykonanie
podstawowych codziennych czynności.
4

Katalog urządzeń, robót i innych czynności podlegających dofinansowaniu
ze środków PFRON w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
1.

Przyjmuje się całkowitą średnią wysokość cen rynkowych najczęściej wnioskowanych
sprzętów dla osób niepełnosprawnych stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności:

L.p. Nazwa sprzętu rehabilitacyjnego

Maksymalna

Kwota

wartość sprzętu

dofinansowania

1

łóżko rehabilitacyjne

2 500,00 zł

1 750,00 zł

2

rower rehabilitacyjny stacjonarny

1 200,00 zł

840,00 zł

3

rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych

200,00 zł

140,00 zł

4

orbitrek

900,00 zł

630,00 zł

2.

Ponadto dofinansowaniem mogą być objęte urządzenia:
a) drabinki rehabilitacyjne
b) ławeczka rehabilitacyjna
c) piłki rehabilitacyjne
d) podwieszki
e) równoważnia do ćwiczeń balansu ciała i stawów skokowych
f) stepper
g) bieżnia
h) ciężarki do ćwiczeń,
i) materace i maty do ćwiczeń.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest dofinansowanie także innych sprzętów, które
służą osobom niepełnosprawnym do rehabilitacji, jeżeli zostaną zalecone przez lekarza
specjalistę. W tym wypadku musi to być ściśle związane z rodzajem niepełnosprawności
i indywidualnymi potrzebami.
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