
ZARZĄDZENIE   NR 6/2018
STAROSTY POWIATU  LIPSKIEGO 

z dnia 28.02.2018 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i wysokości  dofinansowania ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach

rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
w Powiecie Lipskim w 2018 roku.

Na  podstawie  art.  34  ust.  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.,  o  samorządzie  powiatowym  
(Dz. U. 2017.1868 z późn. zm.), art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji
zawodowej i  społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.,  poz.  2046  
z późn. zm.),  §2 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 (t.j.  Dz.  U.  z  2015 r.,  poz.  926)  
i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r., w sprawie turnusów
rehabilitacyjnych  (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§1
W związku z niedoborem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowań stosuje się kryteria i wysokość 
dofinansowań ze środków PFRON zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Dofinansowanie przyznawane jest w pierwszej kolejności dla osób  z najwyższą skalą punktowa  
wg. Załączników nr. 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3
Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie
w Lipsku.

§4
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.



Załącznik Nr 1 
Do Zarządzenia  Nr ………….

Starosty Powiatu Lipskiego
z dnia …………. 2018r.

Kryteria i wysokości  dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych  do turnusach rehabilitacyjnych; sportu, kultury,   rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych;  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny; przedmioty ortopedyczne i środki

pomocnicze; likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,  
w Powiecie Lipskim w 2018 roku. 

Zasady podziału środków były konsultowane ze Społeczną  Radą Do Spraw Osób
Niepełnosprawnych.

Rozdział 1 
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych.

§1
1. Z powodu ograniczonych środków PFRON w 2018 roku, w ramach zadania dofinansowanie

do turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i  ich opiekunów, dofinansowaniem
objęte  zostaną,   raz  w  roku,  dzieci  niepełnosprawne  posiadające  orzeczenie  o
niepełnosprawności do 16 roku życia lub osoby w wieku do 24 lat, uczące się i niepracujące
bez względu na stopień niepełnosprawności.

2. Dofinansowanie  dla  osób  dorosłych:  ze  znacznym  i  umiarkowanym  stopniem
niepełnosprawności, przysługuje raz na dwa lata.

3. Osobom  z  lekkim  stopniem  niepełnosprawności  lub  równoznacznym  orzeczeniem  
o niepełnosprawności, w 2018 roku, dofinansowania  nie przyznaje się.

§2
W 2018 roku,  wnioski  o  dofinansowanie  ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych wyjazdu na turnusie rehabilitacyjnym rozpatrywane będą według kolejności ich
złożenia

Rozdział 2
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i  turystyki osób niepełnosprawnych

§3
W  2018  roku  w  ramach  zadania  organizacji  sportu,  kultury,  rekreacji  i   turystyki  osób  
niepełnosprawnych  dofinansowanie  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  
Niepełnosprawnych  wynosi  do  50  %   kosztów  przedsięwzięcia,  ale nie  więcej  jednak  niż  

  do kwoty  5.500 zł.



Rozdział 3
Dofinansowanie  zaopatrzenia  w sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty  ortopedyczne  i  środki
pomocnicze.

§4
1.  Wysokość dofinansowania  dla osoby dorosłej do zakupu przedmiotów ortopedycznych wynosić

będzie :
a. do  100% udziału  własnego  osoby  niepełnosprawnej  w  limicie  ceny  ustalonym  na

podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
b. do 80%  kwoty limitu  wyznaczonego przez  Ministra  Zdrowia,  jeżeli  cena zakupu jest

wyższa niż ustalony limit.
c. zakup 1 szt. aparatu słuchowego,  będzie wynosił do kwoty  1.000 zł.
d. do  zakupu  pieluchomajtek,  zamiennych  pieluch  anatomicznych,  zamiennych  majtek

chłonnych,  zamiennych  podkładów,  zamiennych  wkładów  anatomicznych,
dofinansowanie   będzie wynosiło do kwoty 50 zł , za 60 sztuk miesięcznie.

2. Wysokość dofinansowania dla dziecka niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie do 16 roku
życia  albo  osoby  w wieku  do  26  lat,  uczącej  się  i  niepracującej do  zakupu  przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych wynosić będzie:

a. do  100% udziału  własnego  osoby  niepełnosprawnej  w  limicie  ceny  ustalonym  na
podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

b. do 100% kwoty limitu wyznaczonego przez Ministra Zdrowia, jeżeli  cena zakupu jest
wyższa niż ustalony limit.

c. zakup 1 szt. aparatu słuchowego będzie,  wynosił do kwoty 2.000 zł.
d. do  zakupu  pieluchomajtek,  zamiennych  pieluch  anatomicznych,  zamiennych  majtek

chłonnych,  zamiennych  podkładów,  zamiennych  wkładów  anatomicznych,
dofinansowanie   będzie wynosiło do kwoty 80 zł , za 60 sztuk miesięcznie.

§5
1.  O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się niepełnosprawne dzieci

do 16 roku życia, młodzieży i osoby dorosłe niepełnosprawne, posiadające znaczny lub 
umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, gdy zachodzi potrzeba 
prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

2.  Dofinansowanie będzie wynosiło do 80 % kosztów zakupu tego sprzętu, nie więcej jednak niż do 
kwoty 3000 zł.

3.  Maksymalne dofinansowanie do zakupu: rowerka rehabilitacyjnego,  rotora rehabilitacyjnego, 
orbitreka rehabilitacyjnego będzie wynosiło  do kwoty 1000 zł. 

§6
Zakupione przedmioty  ortopedyczne  i  środki  pomocnicze  w 2017  roku nie  będą  dofinansowane
w 2018 roku.

Rozdział 4
Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,  technicznych i w komunikowaniu się.

§7
Dofinansowanie  ze  środków  PFRON  do  likwidacji barier  architektonicznych,  wynosić  będzie
do  wysokości 90% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego
przeciętnego  wynagrodzenia  i  przyznawane  będzie:  dzieciom  do  16  roku  życia,  młodzieży
niepełnosprawnej  do  18  roku  życia  oraz dorosłym  osobom  niepełnosprawnym  w  wieku
aktywności  zawodowej,  z  orzeczonym  znacznym stopniem  niepełnosprawności  na  stałe lub
orzeczeniem  równoznacznym, poruszającym  się  na   wózku  inwalidzkim,  mającym  trwałe
trudności w poruszaniu się (poruszającym się przy pomocy kul, balkoniku, trójnogu, laski)  lub
całkowicie niewidomym.



§8
Wysokość  dofinansowania  do  likwidacji  barier w  pomieszczeniach   higieniczno-sanitarnych
wynosić będzie do 90% wartości kosztorysowej robót,  nie więcej jednak niż do kwoty 5.000 zł.

Wyjątek  stanowi  wniosek   nr  PCPR.RSON.533.21.2017  złożony  w  2017roku,  na  likwidacje
barier  architektonicznych,  tj.,  na  modernizację  łazienki,  przyznana  kwota  dofinansowania  
w wysokości 1500 zł., utrzymuje ważność i niedokończona inwestycja będzie realizowana w 2018
roku.

§9
1. Dofinansowanie  zakupu  urządzeń  służących  do  likwidacji  barier  w  komunikowaniu  się,

przyznawane będzie: dzieciom do 16 roku życia, młodzieży  niepełnosprawnej oraz dorosłym
osobom  niepełnosprawnym  posiadającym  znaczny  lub  umiarkowany  stopień
niepełnosprawności,  lub  orzeczenie  równoznaczne,  mającym  znacznie  ograniczoną  zdolność  
w komunikacji,  ze względu na:

a. wzrok, słuch, mowę.  
b. osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

2.  Wysokość  dofinansowania  w przypadku  zakupu  komputera  z  niezbędnym oprzyrządowaniem  
i  oprogramowaniem oraz urządzeń pochodnych wynosić  będzie  do 90% wartości,  nie  więcej
jednak niż do 1.000 złotych.

3.  Wyklucza się w 2018 roku możliwość dofinansowania ze środków PFRON, zakupu sprzętu RTV 
w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się.

§10
1. Dofinansowania do likwidacji  barier technicznych przyznawane będzie:  dzieciom do 16 roku

życia, młodzieży  niepełnosprawnej oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym posiadającym
znaczny  lub  umiarkowany  stopień  niepełnosprawności,  lub  orzeczenie  równoznaczne,  
w wysokości do 90% wartości sprzętu nie więcej jednak niż do kwoty 9.000 złotych. 

2. W  przypadku  zakupu  windy/podnośnika  bez  konieczności  przebudowy  architektonicznej,
dofinansowanie będzie wynosiło do 90% kwoty zakupu,  nie więcej jednak niż do wysokości
piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

3. Dofinansowanie  do  zakupu  pralki  przysługiwać  będzie  osobie  mieszkającej  samodzielnie,  
ze znacznych stopniem niepełnosprawności – z niedowładem kończyn górnych i dolnych. 



Załącznik Nr 2 
Do Zarządzenia  Nr ………….

Starosty Powiatu Lipskiego
z dnia …………. 2018r.

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 

WNIOSKU nr ………………………….…..   z dnia ……………… 

 ………………………………………………………………

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH i TECHNICZNYCH

Lp KRYTERIA OCENY WNIOSKU Liczba 
punktów

Maksymalna
liczba 
punktów

Uzyskana
liczba 
punktów

Uwagi

1. STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE  / 
ZAKRES NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

a) 1) Orzeczenie o 
niepełnosprawności 
(dzieci w wieku do 
16 r.ż.),
2) znaczny stopień 
niepełnosprawności

osoba poruszająca się na wózku 
inwalidzkim, z jedną lub             
z dwiema protezami kończyn 
dolnych,  lub osoba  niewidoma 

20

20

osoba  poruszająca się o 
balkoniku, trójnogu,  kuli, lasce,
lub  osoba głęboko 
niedowidząca

15

b) 1) stopień 
umiarkowany

osoba poruszająca się na wózku 
inwalidzkim, 
z jedną lub dwiema protezami 
kończyn dolnych,
 lub os. głęboko niewidząca

10

osoba  poruszająca się o  
balkoniku,trójnogu,   kuli, lasce

5

2. ORZECZENIE 
a) Na stałe 10

10
b) Na czas określony 5
3. DOCHODY –przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym
a) do 600 zł 30

30
b) powyżej 600zł do 1000 zł 20

c) powyżej 1000 zł do 1500 zł 10

d) powyżej 1500 zł 5

4. WIEK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 

a) dzieci w wieku do 16 r. ż  20

20b)
Osoba w wieku aktywności zawodowej - ucząca się, 
zatrudniona lub zarejestrowana  w Urzędzie Pracy

15

c) osoba w wieku aktywności zawodowej 10

d) pozostałe osoby 5

5.
CZY WNIOSKODAWCA KORZYSTAŁ JUŻ Z DOFINANSOWANIA NA ZADANIE 
O KTÓRE UBIEGA SIĘ WE WNIOSKU? 

a) tak 0
10

b) nie 10

6.
INNA OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA POSIADAJĄCA ORZECZENIE 
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI,  ZAMIESZKUJĄCA WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM Z
WNIOSKODAWCĄ

a) 1 osoba 5
10

b) 2 i więcej osób 10

        Maksymalna liczba pkt.                      100
                             Razem ocena wniosku



Załącznik Nr 3 
Do Zarządzenia  Nr ………….

Starosty Powiatu Lipskiego
z dnia …………. 2018r.

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 
WNIOSKU nr ………………………….…..   z dnia ……………… 

 ………………………………………………………………
LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Lp KRYTERIA OCENY WNIOSKU Liczba 
punktów

Maksymaln
a liczba 
punktów

Uzyskana 
liczba 
punktów

Uwagi

1. STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE  / 
ZAKRES NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

a) 1) Orzeczenie o 
niepełnosprawności 
(dzieci w wieku do 
16 r.ż.),
2) znaczny stopień 
niepełnosprawności

osoba poruszająca się 
na wózku inwalidzkim, 
głuchoniema

20

20

osoba mająca problem 
w komunikowaniu się 
ze względu na wzrok, 
słuch, mowa 

15

b) 1) stopień 
umiarkowany

osoba poruszająca się 
na wózku inwalidzkim, 
lub głuchoniema

10

osoba mająca problem 
w komunikowaniu się 
ze względu na wzrok, 
słuch, mowa

5

2. ORZECZENIE 
a) Na stałe 10

10
b) Na czas określony 5
3. DOCHODY –przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym

a) do 600 zł 30

30
b) powyżej 600 zł do 1000 zł 20

c) powyżej 1000 zł do 1500 zł 10

d) powyżej 1500 zł 5

4.
OPINIA PORADNI  PSYCHOLOGICZNO - 
PEDAGOGICZNEJ

10
10

5. WIEK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 

a) dzieci w wieku do 16 r. ż  20

20b)
Osoba w wieku aktywności zawodowej - ucząca 
się, zatrudniona lub zarejestrowana  w Urzędzie 
Pracy (dokument potwierdzający)

15

c) osoba w wieku aktywności zawodowej 10

d) pozostałe osoby 5

6.
CZY WNIOSKODAWCA KORZYSTAŁ JUŻ Z DOFINANSOWANIA NA ZADANIE O KTÓRE 
UBIEGA SIĘ WE WNIOSKU ? 

a) tak 0
10

b) nie 10

7.
INNA OSOBA POSIADAJĄCA ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI,  ZAMIESZKUJĄCA 
WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM Z WNIOSKODAWCĄ

a) 1 osoba 5
10

b) 2 i więcej osób 10

        Maksymalna liczba pkt.                      110
                             Razem ocena wniosku


