
 
 

AS – Aktywny Samorząd  2020 rok 

 

MODUŁ  I 
 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 

 

ZADANIE 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym  

 

(dofinansowanie wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu 
umowy dofinansowania  

lub refundacja – wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu 
umowy dofinansowania tylko w przypadku transakcji 
na odległość  (zakupy w sieci, sprzedaż internetowa 
itp.) 

Adresaci:  

1) znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności 
2) wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej  (pełnoletnie osoby, które nie 

osiągnęły wieku emerytalnego) lub zatrudnienie  
3) zatrudnienie lub nauka lub zlecenie lub potwierdzone opinią eksperta 

PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku 
wsparcia uzyskanego w programie, 

4) dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą 
wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym – należy przez to rozumieć 
sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji 
narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie się przy 
pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego; brak takiej możliwości powinien 
wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością 
ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten może 
wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, 
choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, 
oceniając zasadność dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym należy brać pod uwagę czy:  
a) korzystanie z wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym jest wskazane 

z punktu widzenia procesu rehabilitacji (nie spowoduje wstrzymania lub 
pogorszenia tego procesu),  



 
 

b) korzystanie z przedmiotu dofinansowania nie wpłynie niekorzystnie na 
sprawność kończyn,  

c) istnieją przeciwwskazania do korzystania z wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym (np. utraty przytomności, epilepsja),  

d) zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym 
funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej, 

 

Wykluczenia: 

- posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu  
- z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy, którzy po otrzymaniu 

dofinans. ze śr. PFRON naruszyli warunki umowy i nie doprowadzili do usunięcia 
uchybień do dnia złożenia wniosku  

 
 
Częstotliwość udzielania pomocy: 

- pomoc może  być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po 
roku, w którym udzielono pomocy   

– samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania                                
z pominięciem tego okresu z powodu: 
 pogorszenia stanu zdrowia lub zmian w stanie fizycznym,  
 zdarzeń losowych (utrata lub zniszczenie uniemożliwiające użytkowanie                     

i naprawę) – potwierdzone  
 może dotyczyć także osób uczących się, nie wcześniej niż po uzyskaniu 

promocji do 6 klasy szkoły podstawowej  
 
 

Maksymalna kwota dofinansowania  -  10 000,00 zł  -  z możliwością 
zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez 
eksperta PFRON, jednak nie więcej niż  25 000,00 zł 
 
 
Maksymalna kwota dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta 
programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu 
eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu –                               
w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200,00 zł 
 
 

Udział własny wnioskodawcy   -   10% ceny brutto zakupu/usługi 

 


