Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 197 / 2012
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 17 maja 2012r.
Katalog rzeczowy urządzeń, robót i innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem
na likwidację barier architektonicznych
Dla osób mających trudności w poruszaniu się w stopniu znacznym lub umiarkowanym:
1)

2)





3)
4)
5)


6)










7)
8)

budowę pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom
niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu (dotyczy wnioskodawców
poruszających się na wózkach inwalidzkich),
dostawa, zakup i montaż:
podnośnika,
platformy schodowej,
transportera schodowego,
windy przyściennej,
innych urządzeń do transportu pionowego,
zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych ,
zakup i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno
-sanitarnych,
roboty polegające na:
likwidacji progów,
likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi,
przystosowanie drzwi:
zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm,
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
zakup i montaż drzwi wewnętrznych, w tym przesuwnych o szerokości w świetle
ościeżnicy co najmniej 90 cm,
zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi, w tym balkonowych, przyciskiem (dla
wnioskodawców o niesprawnych rękach),
zakup i montaż zabezpieczenia drzwi (do wysokości 40 cm od podłogi) przed
uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie ościeżnicy stalowej – dla osób
poruszających się na wózku inwalidzkim,
zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiające samodzielną ich
obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim lub przy pomocy kuli, gdy
montaż okuć ze względu na stan techniczny okien i drzwi balkonowych jest możliwy w kuchni i jednym pokoju, wybranym przez wnioskodawcę,
zakup i wymiana okien i drzwi balkonowych w przypadkach, o których mowa wyżej, gdy
montaż okuć nie jest możliwy,
zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania drzwi garażu - dla
wnioskodawców posiadających i prowadzących samodzielnie samochód, zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a poruszających się na wózku
inwalidzkim.
przygotowanie podłoża pod podłogę antypoślizgową oraz ułożenie podłogi
antypoślizgowej,
przygotowanie podłoża i położenie posadzki z płytek antypoślizgowych,

9)










utwardzenie powierzchni przed wejściem do budynku lub wykonanie chodnika
o szerokości 1,20m w koniecznych przypadkach
10) budowę instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem
ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku
mieszkalnym osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim lub przy
pomocy kul, zamieszkującej samotnie lub z innymi osobami niepełnosprawnymi lub
korzystające ze stałej opieki drugiej osoby.
11) adaptacja istniejących pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno – sanitarne,
przystosowanie istniejących pomieszczeń higieniczno – sanitarnych stosownie do
potrzeb wynikających z niepełnosprawności wnioskodawcy, w tym np.:
wykonanie kącika natryskowego z odpływem w posadzce i zasłonka
wymiana wanny na brodzik bezprogowy z zasłonką prysznicową lub kabiną,
wymiana wanny na niski brodzik z kabiną natryskową ( tylko w przypadku, gdy ze względów
technicznych nie jest możliwe wykonanie w łazience kącika natryskowego z odpływem
w posadzce lub brodzika bezprogowego)
zakup i montaż urządzeń sanitarno- higienicznych, w przypadku ich braku,
zakup i montaż krzesełka prysznicowego,
obniżenie lub podwyższenie wc,
obniżenie lub podwyższenie umywalki

Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym:
1. budowę instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na
paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby
niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim lub przy pomocy kul oraz
z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym zamieszkującej samotnie lub z innymi osobami
niepełnosprawnymi lub korzystające ze stałej opieki drugiej osoby.
2. oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub fakturą,
3. wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu oświetlenia,
4. wyrównywanie nawierzchni chodnika (do 15 m) w pobliżu wjazdu na pochylnię oraz dojścia do
budynku mieszkalnego,
5. trwałe oznakowanie narożników budynku,
6. wprowadzenie oznakowania kolorystycznego i fakturowego elementów pionowych
i poziomych małej architektury.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 573/2014
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 17 marca 2014 r.
TEKST JEDNOLITY UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁĄ W 2016 R.
Katalog rzeczowy urządzeń i usług jakie mogą być objęte dofinansowaniem na likwidację
barier w komunikowaniu się
I.
Dla osób z niepełnosprawnością wynikającą z dysfunkcji narządu słuchu:
2. Zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej:
a) wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną
b) wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną
c) sygnalizatory optyczne do aparatów telefonicznych, tekstofonów
d) inne sygnalizatory optyczne i wibracyjne zastępujące dźwięk
3. Zakup i montaż aparatów telefonicznych z funkcją głośnomówiącą, w tym bezprzewodowych
4. Zakup i montaż faksu, telefaksu, wideofonu lub pagera
5. Zakup telefonu komórkowego
6. Zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego
7. Wideodomofon (dla osób głuchoniemych)
8. Zakup laryngofonu
9. Zakup budzików świetlnych i wibracyjnych
10. Zakup
przenośnych
indywidualnych
wzmacniaczy
dźwięku,
słuchawek,
mini
pętli induktofonicznych
11. Zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z TV lub radia
12. Zakup indywidualnych urządzeń akustycznych przybliżających dźwięki (działających na FM lub
podczerwień)
13. Zakup i instalacja modemu, faxmodemu, telefonicznego łącza ISDN, umożliwiającego dostęp do
łączności wizualnej oraz zestawu urządzeń umożliwiających taką łączność za pośrednictwem
komputerów i sieci telefonicznej
14. Usługi tłumaczy języka migowego (jeśli nie są zapewnione bezpłatne)
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dla osób z niepełnosprawnością wynikającą z dysfunkcji narządu wzroku:
Zakup i montaż aparatu telefonicznego z podświetlaną klawiaturą, z klawiaturą brajlowską
Telefon komórkowy z oprogramowaniem udźwiękawiającym (dla osób niewidomych)
Maszyna do pisania brajlem
Urządzenia i materiały do sporządzania materiałów brajlowskich
Urządzenie czytające – auto – lektor, odtwarzacz czytak NPN ( dla niewidomych),
Radioodtwarzacz CD, dyktafon, radio CD
Zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych (powiększalniki telewizyjne lub monitorowe,
lupy, lunetki, okulary, monookulary, okulary lornetowe itp.)
8. Usługi lektorów i przewodników dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (jeżeli nie są
zapewnione bezpłatne)
9. Zakup urządzeń mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych, które posiadają interfejs
dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki
10. Usługi dostępu do Internetu
11. Zakup programu do skanera rozpoznającego pismo Brajllea
12. Zakup urządzeń i materiałów do sporządzania napisów bralowskich

III.
Zasady otrzymywania dofinansowania do zakupu zestawu komputerowego lub komputera
przenośnego z dostępem do Internetu i specjalistycznego oprogramowania
1. Dofinansowanie mogą otrzymać następujące osoby:
1) Dzieci i młodzież niepełnosprawna głuchoniema, niedosłysząca, niewidoma, niedowidząca
ucząca się;
2) Dzieci i młodzież z innymi rodzajami niepełnosprawności, ograniczającymi lub
uniemożliwiającymi kontakt z otoczeniem, ucząca się, z opracowanym programem
rewalidacyjnym do pracy z komputerem (potwierdzone zaświadczeniem z poradni
psychologiczno – pedagogicznej);
3) Dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się, posiadająca orzeczenie z poradni
psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie indywidualnego nauczania w domu
z wykorzystaniem sprzętu komputerowego oraz terapii logopedycznej;
4) Dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się autystyczna, mająca problemy
w komunikowaniu się, potwierdzone zaświadczeniem z poradni psychologiczno
– pedagogicznej;
5) Dorosłe osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej ze znacznym stopniem
niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym – niewidome, niedowidzące głuchonieme
niedosłyszące;
6) Osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności (ze względu na ruch), niemogące
opuszczać mieszkania samodzielnie, chcące być aktywne zawodowo lub społecznie;
7) Osoby dorosłe niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym po zabiegu
tracheotomii lub po zabiegu usunięcia krtani.
2. Wprowadza się następujące pojęcia:
1) Osoba niewidoma – według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to osoba
z ostrością widzenia mniejszą niż 3/60 (lub równowartością 0,05) w lepszym oku
z najlepszą korekcją, lub posiadająca pole widzenia w obu oczach ograniczone do 10 stopni od
punktu fiksacji
2) Osoba słabowidząca - według WHO to osoba z ostrością wzroku równą lub większą niż 3/60
(lub równowartością 0,05) a mniejszą niż 6/18 (lub równowartością 0,3) w lepszym oku po
korekcji okularowej lub o polu widzenia ograniczonym do obszaru 20 stopni.
3) Uszkodzenie słuchu w stopniu znacznym (ubytek słuchu powyżej 70bB do 90dB). Osoby
z tym uszkodzeniem nawet przy korzystaniu z aparatów słuchowych nie są w stanie całkowicie
słyszeć mowy ludzkiej. Lepszą komunikację uzyskuje się za pomocą odbioru wzrokowego
i odczytywania mowy z ust. Dziecko z tym uszkodzeniem słuchu potrzebuje wczesnej
rewalidacji oraz kształcenia specjalnego w placówkach dla dzieci głuchych.
4) Uszkodzenie słuchu w stopniu głębokim (ubytek słuchu powyżej 90dB). Nawet przy
korzystaniu z aparatów słuchowych osoby z tym uszkodzeniem nie są
w stanie rozumieć mowy. Istotną rolę odgrywa tu odczytywanie mowy z ust. Dzieci muszą być
objęte „wczesną interwencją medyczną i logopedyczną”, wymagają także specjalnego
kształcenia w placówkach dla dzieci głuchych. Osoby z tym ubytkiem słuchu porozumiewają
się za pomocą języka migowego.
3. Zasady dofinansowania:
1) Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON
do zakupu sprzętu komputerowego w ramach programów celowych PFRON w ciągu ostatnich
trzech lat, poprzedzających złożenie wniosku do PCPR w Krośnie.

2) Osoby, które korzystały ze środków PFRON w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia
wniosku, mogą ubiegać się o dofinansowanie, z tym, że należy przedłożyć opinię serwisu
komputerowego, stwierdzającego jednoznacznie, że stan techniczny wnioskowanego sprzętu
komputerowego uniemożliwia dalsze użytkowanie go.
3) Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie obejmuje kosztów poniesionych
przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem ze środków PFRON mogą być
objęte zakupy urządzeń niewymienione w powyższym katalogu, zgodnie z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych.
5) Dofinansowanie mogą otrzymać osoby z innym rodzajem niepełnosprawności, niż zawarty
w powyższym katalogu i innym, niż znaczny stopień niepełnosprawności, w przypadku, gdy
udowodnią, że ich niepełnosprawność powoduje znaczne problemy w komunikowaniu,
a zabezpieczone już będą potrzeby osób niepełnosprawnych, które kwalifikowały się do
otrzymania dofinansowania zgodnie z zatwierdzonym katalogiem i pozostaną środki na to
zadanie.
6) Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się powinny być dokonane
w sposób celowy i oszczędny.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 573/2014
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 17 marca 2014 r.
TEKST JEDNOLITY UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁĄ W 2016 R.
Katalog rzeczowy urządzeń i usług jakie mogą być objęte dofinansowaniem
na likwidację barier technicznych
Dla osób z niepełnosprawnością wynikającą z dysfunkcji narządu ruchu:
1. siedzenie wannowe, prysznicowe, toaletowe,
2. leżak kąpielowy,
3. taboret prysznicowy, toaletowy,
4. wózek toaletowy, sedesowy, prysznicowy,
5. mata antypoślizgowa,
6. zakup uchwytów, oporęczowania,
7. zakup podnośnika wannowego,
8. zakup podnośnika sufitowego,
9. zakup nadstawki sedesowej,
10. przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną
poruszająca się na wózku inwalidzkim, w tym:
- obniżenie i obudowanie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów, umożliwiające
dojazd wózkiem inwalidzkim,
- zakup montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach,
- zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym niż
90° (do 170 °),
- zakup i montaż zatrzasków magnetycznych,
11. zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania drzwi garażu w przypadku osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu ruchu ( poruszającej się na wózku
inwalidzkim) uczącej się lub aktywnej zawodowo i prowadzącej samodzielne gospodarstwo,
12. zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania na paliwo stałe (drewno, węgiel) na piec na
paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym
stanowiącym własność wnioskodawcy, zamieszkiwanym przez osoby samotne lub wyłącznie
osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim lub korzystające ze stałej opieki
drugiej osoby oraz osoby z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym,
13. zakup automatu piorącego dla osób dorosłych na wózkach inwalidzkich, poruszających się przy
pomocy kul i osób z amputacją jednej lub obu kończyn górnych lub ze znacznym niedowładem
obu kończyn górnych. Również dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności i schorzeniem reumatoidalnego zapalenia stawów zamieszkałych samotnie
lub z drugą osobą niepełnoprawną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności oraz dla kobiet po mastektomii,
14. zakup odkurzacza wodnego dla osób ze schorzeniem alergii,
15. zakup urządzeń mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych, które posiadają interfejs
dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki, w tym min.:
- aparat lub urządzenie do wykrywania przeszkód,
- czasomierz ( brajlowski, mówiący z wyświetlaczem lub dużymi cyframi)
- termometr ( brajlowski, mówiący lub o podwyższonym polu odczytu).
16. łóżko rehabilitacyjne umożliwiające obsługę osoby niepełnosprawnej, dotkniętej dysfunkcją
narządu ruchu z różnych powodów, wymagającej stałego przebywania w łóżku.

