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OGŁOSZENIE 
 

ZASADY DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON W 

ZAKRESIE LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU 

SIĘ I TECHNICZNYCH w ROKU 2016. 

 
Na potrzeby niniejszych zasad przyjmuje się do stosowania następujące 

definicje:  

 bariery techniczne - należy rozumieć bariery utrudniające lub 

uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne”. 

 Bariery w komunikowaniu się – to ograniczenia uniemożliwiające lub 

utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub 

przekazywanie informacji.  

I. BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ 
 

1. Osoba niepełnosprawna ma ograniczone możliwości w komunikowaniu 

się (utrudniony dostęp do informacji, kontaktów ze środowiskiem) i 

zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza 

pierwszego kontaktu bądź specjalistę. 

2. Likwidacja bariery w komunikowaniu się jest uzasadniona potrzebami 

wynikającymi z niepełnosprawności. 

3. Specjalistyczne oprzyrządowanie komputera jest ściśle powiązane z 

rodzajem niepełnosprawności (przyczyni się do poprawy funkcjonowania 

osoby niepełnosprawnej) i jest uzasadnione potrzebami wynikającymi z 

niepełnosprawności. 

4. Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie do sprzętu 

komputerowego w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się będzie 

brane pod uwagę:   



  aktywność zawodowa, 

 dzieci w wieku do 16 r. ż i młodzież ucząca się w wieku do 24 roku 

życia. 

 posiadających umiejętności efektywnego wykorzystania komputera 

potwierdzonego stosownym dokumentem 

 fakt nie korzystania z dofinasowania w ramach przedmiotowego 

zadania 

 sposób funkcjonowania społecznego  

5. Na wysokość udzielonego dofinansowania wpływ mają n/w czynniki: 

 stopień i rodzaj niepełnosprawności 

 średni dochód na członka rodziny 

 sytuacja zawodowa 

 prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną 

 deklarowany udział własny 

 wysokość środków przyznanych przez Radę Powiatu na przedmiotowe 

zadanie 

 ilość złożonych wniosków 

 częstotliwość korzystania z dofinasowania ze środków PFRON 

II. BARIERY TECHNICZNE 

1. Likwidacja bariery technicznej umożliwi osobie niepełnosprawnej lub w 

znacznym stopniu ułatwi wykonywanie podstawowych czynności. 

2. Likwidacja tej bariery jest uzasadniona potrzebami wynikającymi z 

niepełnosprawności. 

3. Konieczność likwidacji bariery technicznej wynika z rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej i potwierdzona jest aktualnym 

zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza. 



4. Dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu łóżka pielęgnacyjnego w 

ramach likwidacji barier technicznych przyznawane będzie dla osób obłożnie 

chorych ( długotrwale leżących) potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.  

5. Na wysokość udzielonego dofinansowania wpływ mają czynniki 

wymienione w w/w pkt 5. 

6. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do zasadności przedmiotowego 

wniosku przeprowadzona zostanie wizja lokalna w miejscu zamieszkania 

wnioskodawcy. 

7. Do obowiązków wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii i 

pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. 

III. UWAGI OGÓLNE 

1. Dofinansowanie likwidacji barier, w komunikowaniu się i technicznych nie 

przysługuje osobom niepełnosprawnym które w ciągu trzech lat przed 

złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinasowanie ze 

środków PFRON.  

2. Dofinansowanie w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się i 

technicznych nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych 

przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o 

dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

3. Osobom niepełnosprawnym, którym nie zostało przyznane dofinansowanie z 

powodu niewystarczającej wysokości środków funduszu przeznaczonych na 

likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych w roku poprzednim , 

muszą wystąpić o dofinasowanie ponownie, składając nowy wniosek wraz z 

aktualnymi załącznikami w roku następnym.  

4. Wnioskodawca który ubiega się o ponowne udzielenie dofinansowania ze 

środków PFRON na ten sam cel jest zobowiązany wykazać przesłanki 

wskazujące na potrzebę powtórnego /kolejnego dofinansowania ze środków 

PFRON. 


