
 

 

 

 
MODUŁ  I 

Obszar B – likwidacja barier w dost ępie do uczestnictwa                                
w społecze ństwie informacyjnym 

ZADANIE 1  - pomoc w zakupie sprz ętu elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogramowania   

Adresaci:  

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

osiągnęły wieku emerytalnego) lub zatrudnienie  
3) dysfunkcja obu ko ńczyn górnych (potwierdzony zaświadczeniem 

lekarskim , wrodzony brak lub amputacja obu kończyn górnych – co najmniej        
w obrębie przedramienia, a także dysfunkcja charakteryzująca się znacznie 
obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu 
wykluczającym lub znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego 
sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii – m.in. 
porażenie mózgowe, choroby neuromięśniowe) lub narządu wzroku 
(dysfunkcję wzroku stanowiąca 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 
 

Wykluczenia: 

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

dofinansowania ze środków PFRON naruszyli warunki umowy i nie doprowadzili do 
usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku  

 



 

Częstotliwo ść udzielania pomocy: 

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

 

Maksymalna kwota dofinansowania: 

� dla osoby niewidomej  – 20.000,00 zł, z czego na urz ądzenia  brajlowskie 
12.000,00 zł  

� dla pozostałych osób z dysfunkcj ą narządu wzroku  – 8.000,00 zł  
� dla osoby z dysfunkcj ą obu ko ńczyn górnych – 5.000,00 zł 

 

Udział własny wnioskodawcy   -   10% ceny brutto za kupu/usługi 

 


