
 Załącznik nr 1 do Załącznika nr 4  do Zarządzenia nr 2/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Ciechanowie z dnia 30 marca 2022 roku 

 

 

 SKALA PUNKTOWA DLA WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ OSOBY  

FIZYCZNE  

 1. Stopień niepełnosprawności 

 

1) znaczny 10 pkt 

2) umiarkowany 5 pkt 

3) lekki 1 pkt 

  

2. Rodzaj niepełnosprawności 

 

1) osoby niepełnosprawne poruszające się z konieczności wyłącznie na wózku 

inwalidzkim lub przemieszczane na wózku inwalidzkim, posiadające znaczny 

stopień niepełnosprawności, z powodu narządu ruchu 

10 pkt 

2) osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu lub wzroku, stanowiącą 

podstawę wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu , 

legitymujące się orzeczeniem z symbolem 05-R lub 04-O 

5 pkt 

3) osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, u których dysfunkcja narządu ruchu lub wzroku nie jest 

określona w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, a problemy w 

poruszaniu się udokumentowane są w zaświadczeniu lekarskim 

3 pkt 

 

3. Sytuacja zawodowa 

 

1) osoba zatrudniona lub prowadząca działalność gospodarczą 5 pkt 

2) dzieci i młodzież do 24 roku życia, ucząca się  5 pkt 

3) osoba zarejestrowana w urzędzie pracy 3 pkt 

4) rencista lub emeryt niezainteresowany podjęciem pracy 1 pkt 

 

4. Warunki mieszkaniowe 

 

1) złe 5 pkt 

2) przeciętne 3 pkt 

3) dobre 1 pkt 

 

       5. Sytuacja rodzinna 

  

1) osoba zamieszkująca samotnie lub wyłącznie z inną osobą niepełnosprawną o 

znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

5 pkt 

2)  z rodziną 3 pkt 

     



      6. Lokalizacja mieszkania, mająca wpływa na kompleksową rehabilitację społeczną 

   

1) parter lub mieszkanie z windą 5 pkt 

2) 1 piętro bez windy 3 pkt 

 

      7. Sytuacja dochodowa  

         

1) średni miesięczny dochód na jedną osobę lub jednego członka wspólnego 

gospodarstwa domowego poniżej 1.000,00 zł 

5 pkt 

2) średni miesięczny dochód na jedną osobę lub jednego członka wspólnego 

gospodarstwa domowego 1.001,00 zł – 2.000,00 zł 

3 pkt 

3) średni miesięczny dochód na jedną osobę lub jednego członka wspólnego 

gospodarstwa domowego powyżej 2.000,00 zł 

1 pkt 

                                              

       8. Korzystanie ze środków PFRON 

            

1) osoba nie korzystała z dofinansowania na likwidację barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych 

5 pkt 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           

  


