
  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2338/2021  

                                                               Prezydenta Miasta Radomia  

                                                                                              z dnia 29 marca 2021 roku  

 

Lista przedmiotów i limity cen oraz osoby uprawnione do otrzymania dofinansowania w ramach 

likwidacji barier  w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

 

 
L.p 

 
Lista przedmiotów 

 
 

Maksymalna kwota 

dofinansowania  

do 95% wartości 

urządzenia, nie więcej 

niż nw. kwota w zł. 

Osoby uprawnione 
 

1 Dyktafon  1.235,00 

dofinansowanie przyznawane jest osobom 

posiadającym znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu 

wzroku lub głosu, mowy, słuchu albo orzeczenie 

równoważne oraz dzieciom od 6 do 16 roku życia 

posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności              

z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub głosu,   

                               mowy, słuchu                            

2 Telefon bezprzewodowy 380,00 

dofinansowanie przyznawane jest osobom 

posiadającym znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu 

ruchu, wzroku lub głosu, mowy, słuchu albo 

orzeczenie równoważne oraz dzieciom                

od 6 do 16 roku życia posiadającym orzeczenie                                     

o niepełnosprawności z powodu dysfunkcji 

narządu ruchu, wzroku lub głosu, mowy, słuchu             

3 Telefax 570,00 

dofinansowanie przyznawane jest osobom 

posiadającym znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu 

głosu, mowy, słuchu albo orzeczenie równoważne 

oraz dzieciom od 6  do 16 roku życia 

posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności                           

  z powodu dysfunkcji narządu głosu,                      

                          mowy, słuchu                                 

4 
Notes brajlowski z syntezatorem 

mowy 
3.800,00 

dofinansowanie przyznawane jest osobom 

posiadającym znaczny stopień 

niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu 

wzroku albo orzeczenie równoważne oraz 

dzieciom od 6 do 16 roku życia posiadającym 

orzeczenie o niepełnosprawności z powodu 

dysfunkcji narządu wzroku  

5 Maszyna do pisania Brajlem 3.800,00 j.w  

6 Urządzenie do rozpoznawania barw 1.900,00 j.w  

7 Urządzenia optyczne i elektrooptyczne 
Kwotę dofinansowania 

ustala się indywidualnie 

j.w  

8 
Zegarek z tarczą Brajla lub zegarek 

mówiący  
247,00 

dofinansowanie przyznawane jest osobom 

posiadającym znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu 

wzroku albo orzeczenie równoważne oraz 

dzieciom od 6 do 16 roku życia posiadającym 

orzeczenie o niepełnosprawności                                                         

z powodu dysfunkcji narządu wzroku 

9 Glukometr mówiący 380,00 j.w. 

10 Ciśnieniomierz mówiący 190,00 j.w 



11 

 

 

 

 

Komputer stacjonarny 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.850,00 

dofinansowanie przyznawane jest dzieciom 

niepełnosprawnym począwszy od 6 do 16 roku 

życia i osobom do 18 roku życia oraz osobom 

niepełnosprawnym w wieku aktywności 

zawodowej posiadającym orzeczenie o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności                      

z powodu dysfunkcji narządu głosu, mowy, 

słuchu lub wzroku oraz całościowych zaburzeń 

rozwojowych albo orzeczenie równoważne               

jak również  
dzieciom niepełnosprawnym począwszy od 6 do 

16 roku życia i osobom do 18 roku życia oraz 

osobom w wieku aktywności zawodowej 

posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności poruszającym się na 

wózkach inwalidzkich (potwierdzone aktualnym 

zaświadczeniem lekarskim) albo orzeczenie 

równoważne   

12 Komputer mobilny 

 

 

 

 

3.800,00 

13 Monitor 950,00 j.w. 

14 Drukarka/urządzenie wielofunkcyjne 570,00 j.w  

15 Tablet 950,00 j.w  

16 

Komputer stacjonarny - z systemem 

operacyjnym wyposażonym                   

w oprogramowanie mówiące 

lub  
Komputer mobilny - z systemem 

operacyjnym wyposażonym                                          

w oprogramowanie mówiące 

6.175,00 

dofinansowanie przyznawane jest dzieciom 

niepełnosprawnym począwszy od 6 do 16 roku 

życia i osobom do 18 roku życia oraz osobom            

w wieku aktywności zawodowej posiadającym 

orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu 

wzroku albo orzeczenie równoważne                      

17 Skaner/urządzenie wielofunkcyjne 950,00 j.w  

18 Programy udźwiękawiające 3.800,00 j.w 

19 
Urządzenie do odczytu plików 

audiobook 
1.425,00 

j.w. 

20 

 

Budzik wibracyjny z lampą 

błyskową 

380,00 

dofinansowanie przyznawane jest osobom 

posiadającym orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności                 

z powodu dysfunkcji narządu słuchu albo 

orzeczenie równoważne  

21 Nadajnik na płacz dziecka  760,00 j.w  

22 

Telefon komórkowy z systemem 

operacyjnym wyposażonym             

w oprogramowanie mówiące  

2.660,00 

dofinansowanie przyznawane jest osobom 

posiadającym znaczny stopień 

niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu 

wzroku albo orzeczenie równoważne oraz 

dzieciom uczącym się począwszy od 6 do 16 roku 

życia posiadającym orzeczenie                                      

o niepełnosprawności z  powodu dysfunkcji    

                     narządu wzroku                     

23 
Program do nawigacji GPS dla 

niewidomych 
1.425,00 j.w 

 

 

PREZYDENT MIASTA 

 

        (-) Radosław Witkowski 

 


