
Zał. Nr 1 do  „Zasady i kryteria przyznawania 
dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w zakresie 
 rehabilitacji społecznej  w powiecie braniewskim

SKALA PUNKTOWA DLA WNIOSKÓW 
O LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 

I. Rodzaj niepełnosprawności- według treści orzeczenia* i potwierdzony zaświadczeniem 
lekarskim.
· Osoby z dysfunkcją narządu ruchu poruszające się na wózkach inwalidzkich lub po amputacji kończyn 

dolnych, dłoni lub rąk :                                                                                      15 pkt
· Osoby z inną dysfunkcją narządu ruchu o stopniu niepełnosprawności:

 a) znacznym, poruszające się przy pomocy kul, balkoników, laski                                       8 pkt
 b) umiarkowanym                          4 pkt

II. Sytuacja zawodowa 
1) zatrudniony lub prowadzący działalność gospodarczą,                                                             8 pkt
2) młodzież od lat 18 do 24, ucząca się lub studiująca,                                                                 5 pkt
5) dzieci i młodzież do lat 18,                                                                                                        4 pkt
3) nie zatrudniony ( bezrobotny albo rencista) poszukujący pracy,                                               2 pkt
4) nie zatrudniony ( emeryt lub rencista) nie zainteresowany podjęciem prac,y                           1 pkt

III. Sytuacja mieszkaniowa
Warunki mieszkaniowe:

a) złe ( brak łazienki, podjazdu, schodołazu, krzesełka schodowego)                      3 pkt
b) przeciętne (istnieje konieczność dostosowanie łazienki, mieszkania)         2 pkt
c) mieszkanie , którego głównym lokatorem lub właścicielem jest osoba                       
    niepełnosprawna składająca wniosek   lub jego małżonek/ka,                                             1 pkt
d) bardzo dobre, mieszkanie dostosowane do niepełnosprawności         0 pkt

Wnioskodawca zamieszkuje:
1)  samotnie,         5 pkt
2)  z rodziną, z osobami niespokrewnionymi,         2 pkt
3) inne osoby niepełnosprawne zamieszkujące z Wnioskodawcą, posiadające                                                

dysfunkcję  narządu  ruchu, wzroku ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem
     niepełnosprawności.                                                                                                                  3 pkt

                      
IV. Dochód miesięczny na osobę:
LP. DOCHÓD NETTO NA              

1 OSOBĘ W 
GOSPODARSTWIE 
WIELOOSOBOWYM 

DOCHÓD NETTO                    
W GOSPODARSTWIE 
JEDNOOSOBOWYM 

Ilość pkt. 

1 do 600 zł do 900 zł 4
2 601 zł - 1.000 zł 901 zł - 1.300 zł 3 
3 1.001 zł - 1.500 zł 1.301 zł - 1.900 zł 2
4 1.501  zł  do  50%  przeciętnego

wynagrodzenia* 
1.901  zł  do  65%  przeciętnego
wynagrodzenia 

1

5 powyżej  50%  przeciętnego
wynagrodzenia*

powyżej  65%  przeciętnego
wynagrodzenia *

0 

VI.  Korzystanie  w latach ubiegłych z  dofinansowania ze  środków  PFRON na likwidację
barier architektonicznych:
a) nie korzystał                                                                                                                 2 pkt
b) korzystał                                                                                                                       0 pkt

Łączna suma pkt……………
*  przeciętne  wynagrodzenie  jest  aktualizowane  co  kwartał  po  ogłoszeniu  przez  prezesa  Głównego Urzędu  Statystycznego  (na
podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)  


