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Uchwała nr 79/90/04 
Zarządu Powiatu w Wieliczce  

z dnia 29 lipca 2004r.  
z późn. zm. 

 
 
 W sprawie: ustalenia zasad udzielania dofinansowania do likwidacji 
barier w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ze środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
Na podstawie: art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 
1997r. nr 123, poz.776 z późn. zm.), §2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które 
mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2002 roku nr 96 poz. 861 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały 
nr XV/95/04 Rady Powiatu w Wieliczce z dnia 23 marca 2004r. w sprawie zadań Powiatu 
Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te 
zadania w roku 2004. 
 
 

Zarząd Powiatu w Wieliczce  
uchwala co następuje: 

 
§1  
 

Przyjmuje się zasady udzielania dofinansowania do likwidacji barier w miejscu 
zamieszkania osoby niepełnosprawnej ze środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące załączniki nr 
1,2,3,4,5,6 do niniejszej uchwały. 
 

§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.  
 

§3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
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Załącznik Nr 1 

Do Uchwały Nr 79/90/04 
Zarządu Powiatu Wielickiego 

Z dnia 29.07.2004r. 
 

Zasady udzielania dofinansowania do likwidacji barier w miejscu zamieszkania 
osoby niepełnosprawnej, ze środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 
I. Ogólne zasady dofinansowania likwidacji barier: 

 
 

1. Osoba niepełnosprawna moŜe otrzymać dofinansowanie do likwidacji barier 
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się do wysokości 80 % kosztów 
przedsięwzięcia nie więcej jednak niŜ do wysokości 15-to krotnego przeciętnego 
wynagrodzenia. Wysokość dofinansowania uzaleŜniona jest od dochodów 
wnioskodawcy. Procent dofinansowania określa tabela VI w załączniku nr 5 do 
uchwały. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu moŜe zwiększyć 
dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w 
komunikowaniu się do 80 %, niezaleŜnie od wysokości średniego miesięcznego 
dochodu przypadającego na członka rodziny wnioskodawcy.  

2. W przypadku niewystarczającej ilości środków finansowych przeznaczonych na 
likwidację barier w danym roku kalendarzowym, Starosta Powiatu Wielickiego moŜe 
określić maksymalną kwotę w/w dofinansowania. 

3. W pierwszej kolejności dofinansowanie do likwidacji barier otrzymują 
wnioskodawcy, którzy starają się o dofinansowanie do likwidacji barier po raz 
pierwszy. 

4. Komisja liczące minimum trzy osoby powołana przez Starostę, rozpatrzy wnioski w 
terminie do 60 dni od dnia podjęcia przez Radę Powiatu Uchwały dotyczącej podziału 
środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych w danym roku kalendarzowym. 

5. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie, z powodu 
niewystarczającej ilości środków finansowych przeznaczonych na likwidację barier w 
danym roku kalendarzowym, moŜe ponownie wystąpić o dofinansowanie bez 
konieczności składania nowego wniosku, po dokonaniu aktualizacji danych zawartych 
we wniosku. 

6. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w punkcie 1 ustala się na dzień 
rozpatrzenia wniosku stosownie do punktu 4. 

 
II. Warunki jakie musz ą spełniać wnioskodawcy : 
 

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, w tym małoletnie jeŜeli: 

1. Posiadają orzeczenie, o którym mowa w art. 1 pkt 1-3 lub art. 62 ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych. 
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2. Rodzaj niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych, 
technicznych i w komunikowaniu się, potwierdzony zaświadczeniem od lekarza 
specjalisty. 

3. Są właścicielami nieruchomości lub uŜytkownikami wieczystymi nieruchomości albo 
posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale 
zamieszkują, na likwidację barier architektonicznych. 

4. W ciągu trzech lat przed złoŜeniem wniosku nie uzyskały na ten cel dofinansowania 
ze środków Funduszu. 

5. Nie były stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leŜących po 
stronie wnioskodawcy i nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu. 

 
III.           Szczegółowe zasady dofinansowania likwidacji barier:  
 
 

1. barier architektonicznych oraz technicznych: 
- Osoba niepełnosprawna mająca trudności w poruszaniu się moŜe 

otrzymać dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, 
natomiast na likwidację barier technicznych moŜe otrzymać 
dofinansowanie osoba niepełnosprawna jeŜeli jest to uzasadnione 
potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, w wysokości do 80 
% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niŜ do wysokości 15-to 
krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

2. Barier w komunikowaniu się: 
- Osoba niepełnosprawna mająca trudności w porozumiewaniu się 

(obejmuje to dysfunkcje narządu wzroku, słuchu, mowy i ruchu) 
moŜe otrzymać dofinansowanie do likwidacji barier w 
komunikowaniu się w wysokości do 80% kosztów przedsięwzięcia 
nie więcej jednak niŜ do wysokości 15-to krotnego przeciętnego 
wynagrodzenia. 

3. Dofinansowaniem ze środków finansowych PFRON mogą być objęte zadania: 
wykonanie usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w 
komunikowaniu się, zawartych w odpowiednich katalogach(załączniki Nr 2, 3, 4 do 
Uchwały Nr 79/90/04 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 29.07.2004r.) 

 

 

Zasady dotyczące rozpatrywania wniosków o dofinansowanie na 
likwidacj ę barier: 
ETAP PIERWSZY      

1. Sprawdzenie czy wniosek posiada wymagane załączniki. 
2. PCPR dokonuje wstępnej wizji lokalnej, w celu weryfikacji zasadności 

zaproponowanego przez wnioskodawcę zakresu zadania i w porozumieniu z 
wnioskodawcą lub opiekunem osoby niepełnosprawnej określa zakres dofinansowania 
w zaleŜności od rodzaju niepełnosprawności i stopnia samodzielności wnioskodawcy 
w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną oraz zgodnie z odpowiednimi katalogami 
będącymi załącznikami nr 2, 3 do Uchwały Nr 79/90/04 Zarządu Powiatu Wielickiego 
z dni 29.07.2004r. * 
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3. W trakcie wizji lokalnej zostaje określony stopień samodzielności oraz ocena stanu 
psychofizycznego wnioskodawcy, na podstawie załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 
79/90/04 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 29.07.2004r. * 

4. PCPR dokonuje punktowej oceny wniosku zgodnie ze skalą punktową stanowiącą 
załącznik nr 5 do Uchwały Nr 79/90/04 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 
29.07.2004r. 

5. PCPR określa % dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych 
i w komunikowaniu się w zaleŜności od wysokości średniego miesięcznego dochodu 
przypadającego na członka rodziny zgodnie z oświadczeniem osoby niepełnosprawnej. 

6. PCPR sporządza listę wniosków wg uzyskanej punktacji od najwyŜszej do najniŜszej. 
7. Podanie przez wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, bez względu na to 

czego dotyczą eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania. 
8. JeŜeli wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. NaleŜy 

przyjąć do rozpatrzenia kolejny wniosek, który otrzymał najwyŜszą ocenę punktową. 
9. Nie podlegają rozpatrywaniu wnioski:  

- niekompletne, 
- osób, które po otrzymaniu dofinansowania ze środków finansowych 

PFRON nie dotrzymały warunków umowy. 
10. Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie określonym przez PCPR. 

Nie uzupełnienie wniosków w wyznaczonym terminie wyklucza wniosek z realizacji w 
danym roku kalendarzowym. 

 

ETAP DRUGI 

1. Zawarcie umowy z wnioskodawcą o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
technicznych i w komunikowaniu się następuje jeŜeli: 

- wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez komisje, o której mowa w punkcie 1 
podpunkt 4 i ze względu na ilość uzyskanych punktów zakwalifikowany został do 
dofinansowania w danym roku, 

- wnioskodawca przedłoŜył kosztorys ofertowy, opracowany w oparciu o Katalog 
Nakładów Rzeczowych lub ofertę cenową (dot. barier architektonicznych 
technicznych i w komunikowaniu się) 

- złoŜył oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na pokrycie udziału 
własnego. 

 

ETAP TRZECI  

1. Inspektor nadzoru sprawdza poprawność rozwiązań technicznych i ich zgodności z 
zakresem rzeczowym, ustalonym w pierwszym etapie. 

2. Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi kontrolę nad prawidłowością realizacji 
zadania, wydatkowania i rozliczania środków finansowych PFRON oraz czy 
wszystkie prace budowlane wykonane są zgodnie z wymogami i obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego. *  

3. Odbiór prac następuje podczas wizji lokalnej i potwierdzony jest protokołem odbioru 
końcowego.* 

4. Po spełnieniu przez wnioskodawcę wszystkich warunków określonych w umowie i 
zasadach przyznawania dofinansowania, następuje rozliczenie zadania.  

 

*Dotyczy barier architektonicznych i technicznych 
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Załącznik Nr 2 
Do Uchwały Nr 79/90/04 

Zarządu Powiatu Wielickiego 
Z dnia 29.07.2004r. 

 
 
 
 

 
 

KATALOG 
SPRZĘTU I PRAC REMONTOWO-ADAPTACYJNYCH FINANSOWANYCH 

CZĘŚCIOWO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W RAMACH LIKWIDZCJI BARIER 
ARCHITEKTONOICZNYCH NA TERENIE POWIATU WIELICKIEGO  
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LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 
RODZAJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

RODZAJ PRAC REMONTOWO ADAPTACYJNYCH 

Dysfunkcja narządu ruchu 
- osoby niepełnosprawne poruszające się 
wyłącznie na wózku inwalidzkim 

1. Udokumentowane koszty przeprowadzki do lokalu przystosowanego do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej, 

2. Likwidacja progów, przystosowanie podłoŜa, (jeŜeli sprawia trudności w poruszaniu się) pod 
wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułoŜenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach 
komunikacyjnych, likwidacja zróŜnicowania poziomu podłogi, 

3. Budowa pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobie 
niepełnosprawnej samodzielny dostęp do lokalu, 

4. Zakup i montaŜ drzwi wejściowych, a w miarę potrzeby w pokoju, kuchni oraz łazience, 
5. Zakup i montaŜ drzwi przesuwanych, 
6. Zakup i montaŜ systemu otwieranych drzwi, w tym balkonowych, przyciskiem (dla 

wnioskodawcy o niepełnosprawnych rękach), 
7. Zakup i montaŜ zabezpieczenia drzwi (do wysokości 40 cm Od podłogi) przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i zainstalowanie ościeŜnicy stalowej (wyłącznie dla wnioskodawcy 
poruszającego się na wózku inwalidzkim), 

8. Zakup i montaŜ okuć do drzwi balkonowych i okien, umoŜliwiające ich samodzielną obsługę 
przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, (gdy montaŜ okuć, ze względu na stan 
techniczny drzwi balkonowych i okien jest moŜliwy) w kuchni i jednym pokoju wybranym 
przez wnioskodawcę, 

9. Zakup i wymiana okien i drzwi balkonowych w przypadkach, o których mowa wyŜej, gdy 
montaŜ okuć nie jest moŜliwy, 

10. Budowa przyłączy i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (od sieci zewnętrznych), 
11. Dostosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub adaptacja pomieszczeń na 

pomieszczenia higieniczno-sanitarne – w przypadkach, gdy ze względów technicznych 
korzystne jest ich takie usytuowanie:  

- Wymiana:  
- Wanny na brodzik,  
- Standardowej muszli ustępowej na muszle dostosowaną do potrzeb osoby 

niepełnosprawnej,  
- Standardowej umywalki na umywalkę dostosowaną do potrzeb osoby niepełnosprawnej, 
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- Zakup i montaŜ poręczy i uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-
sanitarnych, 

-  połoŜenie płytek antypoślizgowych i ceramicznych do wysokości 2 m, 
12. Przystosowanie wyposaŜenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną w 

tym: 
- ObniŜenie i obudowanie zlewozmywaka  
- Zakup i montaŜ niskich blatów, umoŜliwiających dojazd wózkiem inwalidzkim, 
- Zakup i montaŜ ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach, 
- Zakup i montaŜ zawiasów umoŜliwiających otwieranie drzwiczek pod kontem 

większym niŜ 90 stopni  
- Zakup i montaŜ zatrzasków magnetycznych. 

13. Zakup i montaŜ: 
- Platformy schodowej, 
- Windy przyściennej, 
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- osoby niepełnosprawne ruchowo 
poruszające się samodzielnie, o kulach, 
lub z balkonikiem 

1. Budowa pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobie niepełnosprawnej 
samodzielny dostęp do lokalu, 

2. Likwidacja progów, przystosowanie podłoŜa, (jeŜeli sprawia trudności w poruszaniu się) pod 
wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułoŜenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach 
komunikacyjnych, likwidacja zróŜnicowania poziomu podłogi, 

3. Budowa przyłączy i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (od sieci zewnętrznych), 
4. Częściowe dostosowanie łazienki w miarę potrzeb wynikających ze schorzenia osoby 

niepełnosprawnej: 
- Zakup i montaŜ poręczy i uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-

sanitarnych, 
- Zakup i połoŜenie płytek antypoślizgowych, 
- Zakup i wymiana wanny na brodzik, 

 

Dysfunkcja narządu wzroku 

1. Zakup i montaŜ poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz poręczy i uchwytów 
ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, 

2. Likwidacja progów i zróŜnicowania poziomu podłogi, 
3. Wymiana wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłoŜem ), jeŜeli stwarza trudności 

w poruszaniu się, 
4. Oznakowanie wyposaŜenia lokalu i ciągów komunikacyjnych róŜnym kolorem lub fakturą,  
5. Wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu oświetlenia dla 

wnioskodawców o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,  
6. Trwałe oznakowanie naroŜników budynku.     

 
UWAGA : 

1. W uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem moŜe być objęty zakup urządzeń i robót budowlanych nie ujętych w powyŜszym 
katalogu. 
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Załącznik Nr 3 
Do Uchwały Nr 79/90/04  

Zarządu Powiatu Wielickiego 
Z dnia 29.07.2004r. 

 
 
 
 
 
 

KATALOG 
RZECZOWY URZ ĄDZEŃ OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWN YCH W RAMACH 

LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH 
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LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH 

RODZAJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

RODZAJ SPRZĘTU 

Dysfunkcja narządu ruchu 1. zakup siedzenia wannowego, 
2. zakup i montaŜ podnośnika wannowego, 
3. zakup leŜaka kąpielowego, 
4. zakup taboretu prysznicowego, 
5. zakup krzesła toaletowego, 
6. zakup schodołazu lub scalamobilu, 

Dysfunkcja narządu ruchu  
- poraŜenie czterokończynowe 

1. zakup urządzenia wspomagającego SAM  
2. zakup łóŜka ułatwiającego obsługę niepełnosprawnego  

Dysfunkcja narządu ruchu 
- dla kobiet po mastektomii 

1. zakup klinu pod rękę, 
2. zakup rękawa elastyczno-przeciwobrzękowego 

Dysfunkcja narządu wzroku 1. aparat lub urządzenie do wykrywania przeszkód, 
2. zakup kuchenki mikrofalowej, 
3. zakup i montaŜ kuchni elektrycznej, 
4. zakup elektronicznego testera kolorów wyłącznie dla osób niewidomych, 
5. zakup glukometru. 

 
UWAGA: 

1. W uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem moŜe być objęty zakup urządzeń nie ujęty w powyŜszym katalogu. 
2. Zakupem w ramach tego programu nie mogą być dofinansowane przedmioty, które są objęte dofinansowaniem w innych programach 
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Załącznik Nr 4 
Do Uchwały Nr 79/90/04 

Zarządu Powiatu Wielickiego 
Z dnia 29.07.2004r. 

 
 
 
 

KATALOG 
 RZECZOWY SPRZĘTU OBJĘTEGO CZĘŚCIOWYM DOFINANSOWANIEM ZE 

ŚRODKÓW FINANSOWYCH PA ŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH LIKWIDACJI BARIER W 

KOMUNIKOWANIU SI Ę 
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LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SI Ę 
RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI RODZAJ SPRZĘTU 
1. Dysfunkcja narządu wzroku, mowy, 
słuchu i ruchu 

1. zakup i montaŜ specjalistycznej sygnalizacji świetlnej: 
- wyposaŜenie dzwonka do drzwi w sygnalizacje świetlną, 
- wyposaŜenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną, 
- sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk np.: do aparatów telefonicznych, 

telefaksów, 
2. zakup budzików świetlnych i wibracyjnych, 
3. zakup i montaŜ : faksów, telefaksów, tekstofonu, 
4. zakup i montaŜ wzmacniacz do aparatu telefonicznego, 
5. zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora (przewodowych 

i bezprzewodowych), 
6. zakup i instalacja modemu, faksmodemu, telefonicznego łącza ISDN, umoŜliwiającego 

dostęp do łączności wizualnej oraz zestawu urządzeń umoŜliwiających taką łączność za 
pośrednictwem komputerów i sieci telefonicznej, 

7. usługi tłumacz języka migowego, 
8. usługi lektorów i przewodników dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, 
9. zakup komputera, programów edukacyjnych, oprzyrządowania do komputera 

skorelowanego z konkretną niepełnosprawnością (jeŜeli zakup komputera nie jest objęty 
dofinansowaniem w ramach innego programu), 

10. usługi dostępu do Internetu, 
11. zakup i montaŜ aparatów telefonicznych (w tym z cewką indukcyjną w słuchawce, 

z wzmacniaczem lub klawiaturą brajlowską), 
12. zakup maszyny brajlowskiej, 
13. zakup materiałów elektrooptycznych (powiększalniki telewizyjne, lupy monitorowe), 
14. zakup radiomagnetofonu, dyktafonu, magnetofonu, telefonu komórkowego, 
15. zakup kaset do dyktafonów (dla dzieci i młodzieŜy uczącej się i niepracującej), 
16. zakup urządzeń i materiałów do sporządzania napisów brajlowskich. 

UWAGA : 
1. W uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem moŜe być objęty zakup urządzeń nie ujętych w powyŜszym katalogu 
2. Zakupem w ramach tego programu nie mogą być dofinansowane przedmioty, które są objęte dofinansowaniem w innych programach. 
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                                                                                                                              Załącznik Nr 5 
 do Uchwały Nr 79/90/04  

 Zarządu Powiatu Wielickiego 
Z dnia 29.07.2004r. 

 

Skala punktowa dla wniosków składanych przez osoby fizyczne w sprawie 
dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych, technicznych 
i w komunikowaniu się. 

 
 

I. Rodzaj niepełnosprawności: 
 
L.p. Rodzaj niepełnosprawności Punktacja 

1. 
Osoba z dysfunkcją narządów ruchu z koniecznością poruszania 
się na wózku inwalidzkim 

10 pkt 

2. Inna dysfunkcja narządów ruchu 5 pkt 
3. Dysfunkcja narządu wzroku 4 pkt 
4. Dysfunkcja narządu słuchu i mowy 3 pkt 
5. Niepełnosprawność z ogólnego stanu zdrowia 1 pkt 

 
 
II. Stopień niepełnosprawności 

 

L.p. Stopień niepełnosprawności Punktacja  

1. Znaczny (inwalida pierwszej grupy) 6 pkt 
2. Umiarkowany (inwalida drugiej grupy) 4 pkt 
3. Lekki (inwalida trzeciej grupy)  2 pkt 
4. Orzeczenie niepełnosprawność w przypadku dzieci do 16-go r.Ŝ. 6 pkt 

 
 
III. Stopień samodzielności: 
 
Określenie stopnia samodzielności następuje na podstawie ankiety 
pt. „Ocena stanu psychofizycznego osoby ubiegającej się 
o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i technicznych 
w miejscu zamieszkania”, stanowiącej załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 
79/90/04  Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 29.07.2004 r.     
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IV. Sytuacja mieszkaniowa: 
 

L.p. Sytuacja mieszkaniowa – warunki mieszkaniowe Punktacja 
1. Złe  6 pkt 
2. Przeciętne 3 pkt 
3. Dobre 1 pkt 
4. Bardzo dobre 0 pkt 

 
V.     Zamieszkuje: 
 
L.p. Zamieszkuje Punktacja  

1. Samotnie 5 pkt 
2. Z rodziną 0 pkt 
3. Z osobami nie spokrewnionymi 0 pkt 

 
VI.    Średni dochód w rodzinie: 

 
Średni dochód na osobę w rodzinie w gospodarstwie domowym wnioskodawcy:   

L.p. Średni dochód w 
zł. 

Wysokość dofinansowania w % Punktacja 

1.  do 702,00   80 % dofinansowania  10 pkt. 

2.  703,00 – 1 404,00  70 % dofinansowania   5 pkt. 

3.  od  1 405,00    60 % dofinansowania  0 pkt. 
 
 
      Średni dochód dla osoby samotnie gospodarującej:   

L.p. Średni dochód w 
zł. 

Wysokość dofinansowania w % Punktacja 

1.  do 954,00   80 % dofinansowania  10 pkt. 

2.  955,00 – 1 908,00  70 % dofinansowania   5 pkt. 

3.  od  1 909,00    60 % dofinansowania  0 pkt. 

 
VII.   Korzystanie ze środków finansowych PFRON: 
 
L.p. Korzystanie ze środków finansowych PFRON Punktacja 

1. Nie korzystał (w ogóle) 5 pkt 
2. Korzystał na dofinansowanie do likwidacji barier  0 pkt 
3. Korzystał na inne cele ustawowe 1 pkt 
4. Korzystał na inne cele ustawowe i nie rozliczył się 0 pkt 
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Uwaga : 

W przypadku kilku osób niepełnosprawnych, zameldowanych na pobyt 
stały i zamieszkałych we wspólnym mieszkaniu, sumuje się punkty za 
rodzaje niepełnosprawności pozostałych członków rodziny, w przypadku 
gdy nie złoŜyli oni odrębnych wniosków, a zakres zadania obejmuje 
likwidacje barier dla wszystkich niepełnosprawnych członków rodziny 
głównego wnioskodawcy. 

W przypadku występowania u wnioskodawcy róŜnych rodzajów 
niepełnosprawności, utrudniaj ących poruszanie się ustalonych na 
podstawie orzeczenia, ilość punktów z tytułu tych niepełnosprawności 
ulega sumowaniu. 
JeŜeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu 
o niepełnosprawności, rodzaj niepełnosprawności naleŜy udokumentować 
zaświadczeniem od lekarza specjalisty. 
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Załącznik Nr 6 
Do Uchwały Nr 79/90/04 

Zarządu Powiatu Wielickiego 
Z dnia 29.07.2004r. 

 
OCENA STANU PSYCHOFIZYCZNEGO OSOBY UBIEGAJ ĄCEJ SIĘ O 

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER 
ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA 

 
 

Imi ę i Nazwisko ..................................................................................................... 

Data Urodzenia .............................................................. 

 
1. Ocena sprawności ruchowej:  

a) leŜąca, nie jest w stanie poruszać się na wózku inwalidzkim nawet 
przy pomocy osób drugich,                                                                                   

 
b) porusza się na wózku inwalidzkim tylko przy pomocy opiekuna,                

 
c) porusza się na wózku inwalidzkim, balkoniku samodzielnie                        

 
d) porusza się wyłącznie przy pomocy kul                                                        

 
e) porusza się samodzielnie                                                                               

 
2. Zdolność do komunikowania się z innym: 

a) całkowita,                                                                                                       
 

b) ograniczona,                                                                                                   
 

c) brak zdolności                                                                                                
 

3. Zdolność zaspakajania podstawowych potrzeb Ŝyciowych (takich jak: 
spoŜywanie posiłków, toaleta, ubiór): 

a) samodzielnie,                                                                                                  
 

b) z pomocą osoby drugiej,                                                                                 
 

c) wymaga całkowitej obsługi i pielęgnacji osób drugich.                                 
 

 
 
                                                                                                    ................................................... 
                                                                                                                pracownik PCPR 
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SKALA PUNKTOWA DO OCENY STANU PSYCHOFIZYCZNEGO 

OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ DO LIKWIDACJI BARIER 
ARCHTEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA 

 
 
 

1. Ocena sprawności ruchowej: 
a) leŜąca, nie jest w stanie poruszać się na wózku inwalidzkim nawet 

przy pomocy osób drugich,                                                    
                                                                                                  10 pkt 

b) porusza się na wózku inwalidzkim tylko przy pomocy opiekuna, 
                                                                                                    8 pkt 

c) porusza się na wózku inwalidzkim, balkoniku, samodzielnie, 
5 pkt 

d) porusza się wyłącznie przy pomocy kul, 
3 pkt 

e) porusza się samodzielnie. 
0 pkt 

 
 
 

2. Zdolność do komunikowania się z innymi: 
a) całkowita, 

0 pkt 
b) ograniczona, 

3 pkt 
c) brak zdolności. 

5 pkt 
 
 
 

3. Zdolność zaspakajania podstawowych potrzeb Ŝyciowych (takich jak: 
spoŜywanie posiłków, toaleta, ubiór): 

a) samodzielnie, 
0 pkt 

b) z pomocą osoby drugiej, 
3 pkt 

c) wymaga całkowitej obsługi i pielęgnacji osób drugich. 
5 pkt 

 
 


