
 
I N F O R M A C J A 

Moduł I Obszar B – Zadanie 1  

POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGI LUB JEGO ELEMENTÓW 

 

Termin przyjmowania wniosków   od 03.06.2019 r. do 31.08.2019 r.  
 

Miejsce składania wniosków : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach                    

ul. św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice (pok. nr 16 lub sekretariat). Dotyczy wnioskodawców 

zamieszkujących na terenie Powiatu Polkowickiego. 

WARUNKI UCZESTNICTWA :  

• znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie 

o niepełnosprawności; 

• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie; 

• dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku. 

WARUNKI WYKLUCZAJĄCE UCZESTNICTWO W PROGRAMIE: 

• wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu. 

DOFINANSOWANIE: maksymalna kwota dofinansowania:  

• dla osoby niewidomej - 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł; 

• dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł; 

• dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł.    

UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 5 lat, licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym udzielono pomocy. 

   

ZAKRES POJĘĆ 

DYSFUNKCJA NARZĄDU WZROKU – należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku 

stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w 

przypadku:  

a) gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie 

wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której 

dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku ( w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 

i /lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni, 

b) osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia – gdy wnioskodawca przedłoży 

zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba 

niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku ( w korekcji) w oku 

lepszym równą lub poniżej 0,1 i /lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni, 

przy czym osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje  narządu wzroku wymienione 

w lit.a i lit.b, są traktowane jako osoby niewidome. 

DYSFUNKCJA OBU KOŃCZYN GÓRNYCH – należy przez to rozumieć stan potwierdzony 

zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej 

w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną 

sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym 

korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii 

( m.in. porażenie mózgowe, choroby neuromięśniowe). 

 



 
 

OSOBA GŁUCHONIEWIDOMA – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną, która na 

skutek równoczesnego uszkodzenia narządu słuch i wzroku napotyka bardzo duże trudności w 

wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, stan ten musi być potwierdzony w 

odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim. 

 

SPRZĘT ELEKTRONICZNY LUB JEGO ELEMENTY LUB OPROGRAMOWANIE – 

należy przez to rozumieć komputer ( stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim 

urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczenie skutków rodzaju i 

stopnia niepełnosprawności ( z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich), głównym 

kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego 

rodzaju dysfunkcji – potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego 

beneficjenta. 

URZĄDZENIA BRAJLOWSKIE – należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenia, zdolne 

tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwą do odczytania przy pomocy zmysłu 

dotyku.   

WIEK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby, które 

nie osiągnęły wieku emerytalnego. 

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA – należy przez to rozumieć a) zatrudnienie lub b) rejestrację w 

urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub c) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca 

pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.  

Okresy aktywności zawodowej w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w 

okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres aktywności.  

ZATRUDNIENIE – należy przez to rozumieć : 

a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub 

określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące, 

b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy 

o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas 

określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące, 

c) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zabezpieczeniu 

społecznym rolników ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 z późn.zm), 

d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców ( Dz.U. z 2018 r. poz. 646, z późn.zm), 

e) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 

miesięcy ( okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się), 

f) staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn.zm.).  

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie 

w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia. 

WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA należy przez to rozumieć  

a) w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym – wszystkie bezsporne 

zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani 

przedawnione ani umorzone, 

b) w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających z decyzji 

administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów k.p.a. – zobowiązania: 

- wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z 

upływem dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – w przypadku decyzji, w których 

nie wskazano terminu płatności, 



 
 

- wynikające z decyzji ostatecznych , których wykonanie nie zostało wstrzymane z 

upływem terminu płatności oznaczonego w decyzji – w przypadku decyzji z oznaczonym 

terminem płatności, 

- wynikające z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego 

( art.25 KC) miejscowość , w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca 

ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe 

(cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje 

jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć 

skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno 

miejsce zamieszkania.  

 

 

 


