
Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr 46/21 

Zarządu Powiatu z dnia 22 kwietnia 2021 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu postępowania 

 przy udzielaniu dofinansowania ze środków  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 zadań  z zakresu rehabilitacji społecznej w 2021 roku. 

 

 

Zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dofinansowania do likwidacji 

barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON 

w 2021 r. 
 

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidacje barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby posiadające orzeczenia, 

o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573), 

zwanej dalej ,,ustawą”, lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem 

2. O dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w 

znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, 

codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się: 

1) na likwidację barier architektonicznych - osoby niepełnosprawne, które mają 

trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub 

użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela 

lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują; 

2) na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych - osoby niepełnosprawne, 

jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności 

2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania. 

3. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje 

osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały 

odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu. 

4. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się 

o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat 

przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, 

rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. 

5. Podstawę dofinansowania zadań ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez 

starostę z osobą niepełnosprawna lub jej przedstawicielem ustawowym. Dofinansowanie 

nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków 

finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 

6. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 

do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

7. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym czasie. 

8. Wniosek w imieniu Wnioskodawcy może być złożony przez przedstawiciela ustawowego, 

pełnomocnika, kuratora lub opiekuna prawnego, jeśli czynności tego rodzaju są objęte 

treścią takiego umocowania. 

9. W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. 

Należy przyjąć do rozpatrywania kolejny wniosek z listy. Jeżeli wniosek został rozparzony 

pozytywnie, a Wnioskodawca zmarł w trakcie jego realizacji, po podpisaniu umowy, lub 

przed jej ostatecznym rozliczeniem środki Funduszu nie podlegają wypłacie. 



10. Wnioski realizowane są według kolejności wpływu. 

11. Do wniosku dołącza się: 

1) kserokopię orzeczenia, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 573), zwanej dalej ,,ustawą”, lub orzeczenia traktowanego na 

równi z tym orzeczeniem, 

2) zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia opisujące rodzaj schorzenia oraz 

trudności w funkcjonowaniu. 

3) szkic - inwentaryzację stanu przed usunięciem barier, projekt obejmujący 

wnioskowany zakres robót ( w przypadku barier architektonicznych) 

4) udokumentowaną podstawę prawną zameldowania lub zajmowania lub 

zamieszkiwania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych. 

5) zgoda właściciela nieruchomości na przeprowadzenie likwidacji barier 

architektonicznych. 

6) aktualny wyciąg z księgi wieczystej (w przypadku barier architektonicznych) 

7) zaświadczenie o dochodach za kwartał poprzedzający miesiąc złożenie wniosku, 

wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, 

8) opracowany program rewalidacyjny do pracy z komputerem (w przypadku barier 

w komunikowaniu się) 

9) opinia od nauczyciela prowadzącego (w przypadku bariery w komunikowaniu się) 

10) orzeczenie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej potwierdzające konieczność 

indywidualnego nauczania(w przypadku barier w komunikowaniu się)  

11) dwie oferty wnioskowanego sprzętu ( bariery w komunikowaniu się i techniczne) 

12) oferty programów specjalistycznych do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym 

(w przypadku barier w komunikowaniu się) 

12. Powołana Zarządzeniem Starosty Powiatu Włoszczowskiego Komisja dokonuje wizji 

w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej celem sprawdzenia zasadności wniosku 

o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych. Przeprowadza także kontrolę 

wykonania prac objętych umową, przed jej rozliczeniem i przekazaniem wnioskodawcy 

dofinansowania ze środków Funduszu. 

13. Po zaakceptowaniu wniosku o likwidację barier architektonicznych do realizacji 

Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia kosztorysu.  

14. Koszt opracowania dokumentacji budowlanej dotyczącej likwidacji barier 

architektonicznych (kosztorys inwestorski i szkice mieszkania przed i po adaptacji) 

pokrywa w całości osoba ubiegająca  się o dofinansowanie. 

15. Złożone przez wnioskodawcę kosztorysy obejmujące prace planowane w ramach likwidacji 

barier architektonicznych podlegają weryfikacji w zakresie wysokości nośników kosztów 

(roboczogodzina, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), VAT-u oraz zakresu rzeczowego. 

Nie mogą być objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu prace remontowe 

(np. wymiana zużytych urządzeń sanitarnych, bojlerów itp. na nowe) lub poprawiające 

estetykę mieszkania (np. sufity podwieszone, zabudowa rur kanalizacyjnych, wymiana 

glazury, ułożenie posadzek z paneli). Zakwalifikowane do dofinansowania prace muszą 

mieć ścisły związek z niepełnosprawnością Wnioskodawcy.  

16. W przypadkach uzasadnionych szczególnie trudną sytuacją wynikającą ze stanu zdrowia 

osoby ubiegającej się o dofinansowanie do likwidacji barier, wniosek może zostać 

rozpatrzony poza kolejnością na podstawie złożonego podania, w którym wnioskodawca 

szczegółowo opisze swój indywidualny przypadek. Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie po uzyskaniu opinii pracownika merytorycznego oraz konsultanta osób 

niepełnosprawnych, może przyznać dofinansowanie z pominięciem kolejności wpływu 



wniosku. Dofinansowanie z pominięciem powyższych zasad, nie może przekroczyć 3% 

liczby wniosków o dofinansowanie likwidacji barier w zaokrągleniu w górę do jedności. 

17. Wysokość przyznanego dofinansowania, sposób wypłacenia oraz zasady rozliczania 

określa umowa.  

18. Inne informacje szczegółowe: 

1) przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca 

pokrywa ze środków własnych. 

2) Wnioskodawca pisemnie oświadcza: 

a) możliwość zaangażowania wymaganych środków własnych w ramach realizacji 

wnioskowanego zadania, 

b) znajomość zasad realizacji zadania z zakresu likwidacji barier 

architektonicznych. 

4) Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia centrum, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności umowy, o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego 

zobowiązań, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia. 

5) Przekazanie dofinansowania następuje po dostarczeniu przez wnioskodawcę: 

a) faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę przez wykonawców lub 

dostawców – o terminie nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia rachunku 

b) dowodu uiszczenia udziału własnego oraz sprawdzeniu przedłożonych przez 

wnioskodawcę dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, 

przelewem na wskazane konto, lub do rąk własnych w przypadku opłacenia 

gotówką 

6) Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, 

uzgodnionym kosztem oraz podpisaną umową. 

19. Dofinansowaniem ze środków finansowych Funduszu może być objęty zakup urządzeń 

(wraz z montażem) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych, 

zawartych w katalogu, który w szczególności obejmuje: 

1) Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu: 

a) udokumentowane koszty przeprowadzki do lokalu wymagającego małego 

przystosowania do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo, 

b) budowa pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom 

niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu, 

c) Zakup, dostawę i montaż: 

 podnośnika 

 platformy schodowej 

 transportera schodowego, 

 windy przyściennej, 

 innych urządzeń do transportu pionowego 

d) zakup, dostawę i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych 

e) zakup, dostawę i montaż poręczy i uchwytów w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych. 

f) roboty polegające na: 

 likwidacji progów, 

 likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi; 

g) przystosowanie drzwi: 

 zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości co najmniej 90 cm, 

pozostałych co najmniej 80 cm, 

 zakup i montaż drzwi przesuwnych, 

 zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi  (w tym balkonowych)  

przyciskiem (dla osoby o niesprawnych rękach), 



 zakup i montaż zabezpieczenia drzwi (do wysokości 40 cm od podłogi) przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie ościeżnicy stalowej 

(wyłącznie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim), 

 zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiających ich 

samodzielną obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, gdy 

montaż okuć jest możliwy ze względu na stan techniczny okien i drzwi 

balkonowych (w kuchni i jednym pokoju wybranym przez Wnioskodawcę), 

 zakup i wymiana okien i drzwi balkonowych w przypadkach, o których mowa 

wyżej tylko wtedy gdy montaż okuć nie jest możliwy, 

 zakup i montaż systemu automatycznego otwierania drzwi garażu – dla 

Wnioskodawców posiadających i prowadzących samodzielnie samochód oraz 

prowadzących działalność gospodarczą lub zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę na czas nieokreślony.   

h) wymiana wykładziny podłogowej oraz przystosowanie podłoża pod taką 

wykładzinę jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się. 

i) przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę 

niepełnosprawną , w tym: 

 obniżenie i obudowanie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów, 

umożliwiające dojazd wózkiem inwalidzkim, 

 zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych 

prowadnicach, 

 zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem 

większym niż 90 stopni (do 170 stopni), 

 zakup i montaż zatrzasków magnetycznych. 

j) przystosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb Wnioskodawcy, 

przy czym ustala się maksymalną kwotę bazową w wys. 8 000,00 zł.  . 

2) Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (mających trudności w poruszaniu się): 

a) zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów 

ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych. 

b) roboty polegające na: 

 - likwidacja progów, 

 - likwidacja zróżnicowania poziomu podłogi. 

c) wymiana wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem) jeżeli 

stwarza trudności w poruszaniu się. 

d) oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub 

fakturą.  

e) trwałe oznakowanie narożników budynku. 

20. Dofinansowaniem ze środków Funduszu może być objęty zakup urządzeń (wraz 

z montażem) z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, wskazanych przez 

Wnioskodawcę przy założeniu, że sprzęt ten ułatwi osobie niepełnosprawnej komunikację 

werbalną. 

21. O dofinansowanie do zakupu zestawu komputerowego/laptopa z dostępem do Internetu 

mogą ubiegać się: 

1) dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się mająca problemy z komunikacją 

werbalną w tym dzieci młodzież niepełnosprawna intelektualnie, które mają 

opracowany program rewalidacyjny do pracy z komputerem lub orzeczoną przez 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną konieczność długotrwałego, 

indywidualnego nauczania oraz przedstawią opinię ze szkoły i potwierdzoną rodzaj 

niepełnosprawności zaświadczeniem lekarza specjalisty 



2) dofinansowanie do zakupu komputera w ramach likwidacji barier w komunikowaniu 

się nie przysługuje osobom, którym komputer ma służyć jedynie do rehabilitacji 

i usprawniania funkcji organizmu, 

3) dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się, ze znacznym ograniczeniem 

możliwości samodzielnego poruszania i komunikowania się ze względu na 

długotrwałą chorobę – w takich przypadkach wniosek będzie rozpatrywany 

indywidualne i decyzje będzie podejmował dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie po uzyskaniu opinii pracownika merytorycznego oraz konsultanta osób 

niepełnosprawnych.  

22. Ustala się maksymalne kwoty bazowe zakupu: 

1) zestaw komputerowy/laptop - do wysokości 2 500,00 zł  

2) programy wspomagające rozwój, dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej – 

do wysokości 300,00zł 

od których będzie liczone dofinansowanie zgodnie z ust. 6. 

23. Wyklucza się możliwość uzyskania dofinansowania z środków Funduszu do sprzętu, na 

który można uzyskać dofinasowanie w ramach programu ,,Aktywny Samorząd” lub innych 

programów dedykowanych dla osób niepełnosprawnych. 

24. Dofinansowaniem ze środków Funduszu może być objęty zakup urządzeń lub montaż 

urządzeń z zakresu likwidacji barier technicznych, tj. barier, które stanowią przeszkodę 

wynikającą z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju 

niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń.  

25. W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie likwidacji barier, w zakresie który nie 

jest określony w niniejszych zasadach, a ich zakup lub montaż jest uzasadniony potrzebami 

wynikającymi z niepełnosprawności, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem lekarskim 

stwierdzającym zasadność ubiegania się o dofinansowanie, lub zaświadczeniem/ 

oświadczeniem potwierdzającym istnienie trudności w czynnościach dnia codziennego 

decyzję w zakresie przyznania dofinansowania będzie podejmował dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie po uzyskaniu opinii pracownika merytorycznego oraz 

konsultanta osób niepełnosprawnych. 

 


