
Zarządzenie Nr 43/2016 

   Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie 

     z dnia 03 sierpnia 2016 roku 

 

w sprawie : wysokości i warunków dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu    

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach likwidacji  barier architektonicznych w 

komunikowaniu się i technicznych  w 2016 roku 

  

 Na podstawie § 13 ust 4, § 6 pkt. 1 Rozporządzenia 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 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 962 ) 

     zarządzam co następuje: 

      § 1 

1. Maksymalna wysokość dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego w 

ramach likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 70% realizowanego 

zadania, jednak nie więcej niż 1 500,00 zł. 

2. Wysokość dofinansowania dla osób niepełnosprawnych które ubiegają się o ponowne 

dofinansowanie ze środków PFRON na ten sam cel  wynosi 50 % kosztów 

przedsięwzięcia natomiast nie więcej niż.  1 000,00 zł.  

      §  2 

1. W ramach likwidacji barier architektonicznych będą realizowane  wnioski osób 

niepełnosprawnych, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami 

nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę 

właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego w którym stale zamieszkują. 

2. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności których orzeczenie zostało wydane 

czasowo w ramach likwidacji barier architektonicznych podlegają indywidualnej 

ocenie merytorycznej z uwzględnieniem zasadności złożonego wniosku biorąc pod 

uwagę jego potrzeby wynikające z  niepełnosprawności i codziennego 

funkcjonowania.  

3. Wysokość dofinansowania w ramach likwidacji barier architektonicznych w 2016 

roku wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż do wysokości 

piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia  

 



 

 

§  3 

1. W ramach likwidacji barier technicznych  można uzyskać jednorazowo  dofinansowanie do 

kilku rzeczy w maksymalnej wysokości 6 000,00  nie więcej jednak niż 80 % kosztów 

przedsięwzięcia.   

2. Wysokość dofinansowania do zakupu łóżka pielęgnacyjnego w ramach likwidacji barier 

technicznych wynosi 

1. do 80 % całkowitego kosztu, jednak nie więcej niż 1 800,00 zł w przypadku osób, 

których przeciętny miesięczny dochód rodziny, w rozumieniu przepisów o 

świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym 

składany jest wniosek, wynosi: 

-  w samotnym gospodarstwie domowym  do 1 500,00 złotych, 

-   wspólnym gospodarstwie domowym do 1 000,00 zł  

2. do 80 % całkowitego kosztu, jednak nie więcej niż 1 300,00 zł w przypadku osób, 

których przeciętny miesięczny dochód rodziny, w rozumieniu przepisów o 

świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym 

składany jest wniosek, wynosi : 

-  w samotnym gospodarstwie domowym od 1 500,00 do 2 000,00 złotych,  

- wspólnym gospodarstwie domowym od 1 000,00 zł  do 1 500,00 zł  

3. do 80 % całkowitego kosztu, jednak nie więcej niż  800,00 zł w przypadku osób, 

których przeciętny miesięczny dochód rodziny, w rozumieniu przepisów o 

świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym 

składany jest wniosek, wynosi: 

-  w samotnym gospodarstwie domowym  powyżej 2 000,00 złotych,  

- wspólnym gospodarstwie domowym powyżej 1 500,00 zł  

 

§ 4 

 W ramach likwidacji barier technicznych, architektonicznych  oraz w komunikowaniu się 

można uzyskać dofinasowanie do 95 % całkowitego kosztu zadania , nie więcej jednak  niż 

do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku, gdy osoba 

niepełnosprawna:  

1) jest obłożnie chora (długotrwale leżąca) wymagająca ciągłej rehabilitacji  



2) przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach 

rodzinnych na jednego członka rodziny obliczony za rok podatkowy 

poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek we wspólnym 

gospodarstwie domowym nie przekracza 456,00 zł a w przypadku osób 

samotnie gospodarujących 542,00 zł .  

3) uzasadnioną trudną sytuacją losową potwierdzoną wizją lokalną potwierdzone 

stosownymi dokumentami 

 

§ 5 

Szczegółowe zasady dofinansowania określa załącznik nr 1 i 2.  

 

§ 6 

W przypadku zagrożenia niedoborem środków na dofinansowanie do likwidacji barier  w 

komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych w trakcie wydatkowania ich w 2016 

roku, przekazującemu te środki przysługuje prawo do zmiany zasad dofinansowania 

określonych w § 1, § 2 i § 3 

      § 7 

 

Dyrektor PCPR ma możliwość podejmowania rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach w 

sytuacjach szczególnych związanych z udzieleniem bądź też odmową przyznania 

dofinasowania do likwidacji architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych   

 

§ 8 

Z dniem 03 sierpnia 2016 r. traci moc zarządzenie nr 16/2016 z dnia 15 marca 2016 r w 

sprawie wysokości i warunków dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu    

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach likwidacji  barier architektonicznych w 

komunikowaniu się i technicznych  w 2016 roku 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 


