
 

 

Procedury udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w miejscu 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych obowiązujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Hrubieszowie. 

   

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej 

okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania 

uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.   

 

W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób samotnych oraz osób 

niepełnosprawnych ruchowo z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim. 

 

Szczegółowe warunki przyznawania dofinansowania określa: 

1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721                

z późn. zm.), 

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.                  

w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane                        

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U.                                 

z 2013 r., poz. 1190 z późn. zm.). 

 

 

I. Warunki ogólne. 

 

1. Wzór wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych stanowi Załącznik 

Nr 1 do niniejszych „Procedur”. 

 

2. Wnioski przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego. 

 

3. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć przedstawiciel ustawowy, 

opiekun prawny ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik ustanowiony 

notarialnie. 

 

4. O dofinansowanie można ubiegać się raz w roku. 

 

5. Za ostateczną datę złożenia wniosku przyjmuje się datę złożenia w PCPR  wszystkich 

wymaganych dokumentów. 

 

6. Podstawowe urządzenia lub usługi z zakresu likwidacji barier architektonicznych określa 

Załącznik Nr 2. Katalog ma charakter otwarty, tzn. w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach wynikających z niepełnosprawności Wnioskodawcy potwierdzonej 

zaświadczeniem lekarskim, oraz posiadaniu wystarczających środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą zostać dofinansowane 

inne urządzenia lub prace nie ujęte w katalogu. 

 

II. Zasady ustalania wysokości dofinansowania na likwidacje barier 

architektonicznych. 

 



 

7. Wysokość dofinansowania dla osoby niepełnosprawnej wynosi nie więcej niż 10 000,00 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być zwiększone jednak 

nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego 

przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt. 3 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach  

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 162 poz. 1118 z późn. zm.). 

 

9. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z przygotowaniem wniosku. 

 

10. Zakres rzeczowy i finansowy zadania określa kosztorys opracowany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz ustalony według średnich cen publikowanych  

w regionalnych informatorach, a w przypadku ich braku średnich cen rynkowych. 

 

11. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, także  

w przypadkach gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych 

wymaganych przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych. 

 

12. Do obowiązków Wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi, a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego –  

w obowiązkowych przypadkach. Koszty uzyskania pozwolenia, zapewnienie nadzoru 

inwestorskiego, uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii pokrywa Wnioskodawca. 

 

13. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed 

przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie likwidacji barier 

ze środków Funduszu.  

 

14. Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku gdy: 

a) wniosek jest niekompletny i nie uzupełniony w zakreślonym terminie, 

b) dane zawarte we wnioskach lub załącznikach są niezgodne z prawdą. 

 

III. Zasady rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania. 
 

15. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę: 

a) wiek Wnioskodawcy – który jest okolicznością mogącą wpływać na ocenę zasadności 

wnioskowanego sposobu likwidacji barier (umiejętność korzystania z przedmiotu 

dofinansowania), 

b) stopień i rodzaj niepełnosprawności, 

c) sytuacje zawodową, 

d) uczęszczanie do szkoły (w tym wyższej), 

e)  całkowity koszt zadania, 

f)  średni dochód netto na członka rodziny, 

g) deklarowany udział własny ponad wymagane 5%, 

h) wspólne zamieszkiwanie z inną osobą niepełnosprawną, 

i)  zamieszkiwanie samotne, 

j)  warunki mieszkaniowe, 

k) wcześniejsze korzystanie przez Wnioskodawcę ze środków Funduszu na likwidację barier 

w komunikowaniu się bądź technicznych lub inne zadania z zakresu rehabilitacji 

społecznej. 



 

 

16. Rozpatrywanie wniosku obejmuje: 

a) sprawdzenie, czy wniosek posiada wymagane załączniki, 

b) ocenę zasadności wniosku, 

c) sprawdzenie wiarygodności podanych we wniosku informacji, 

d) dokonanie wizji lokalnej w celu weryfikacji zasadności  zaproponowanego przez 

Wnioskodawcę zakresu zadania i dokonania dokumentacji fotograficznej oraz weryfikację 

przewidywanego kosztu. 

e) sprawdzenie możliwości realizacji zadania pod względem konstrukcyjnym  

i technicznym, 

f) w przypadku ograniczonych środków finansowych na realizację zadania, zarządzeniem 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie może zostać powołana Komisja 

dotycząca opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, składającą się 

z przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu i przedstawiciela 

Centrum lub organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych i przedstawiciela Centrum, 

która zaopiniuje złożony wniosek, 

g) weryfikację kosztorysu opracowanego w przypadku przyznania dofinansowania 

(załączonego w terminie określonym przez centrum),w oparciu o ceny rynku lokalnego 

oraz Katalogi Nakładów Rzeczowych dotyczącego wykonania zadania,  oraz zakresu 

rzeczowo-finansowego budowy lub robót budowlanych określonego w projekcie 

budowlanym (wyciągu z projektu budowlanego lub szkicu mieszkania). 

 

17. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania ze środków  PFRON              

nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 

Zasady przekazania dofinansowania. 
 

18. Realizacja zadania następuje w okresie roku budżetowego, w którym przewidziano 

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków Funduszu. 

 

19. Wnioskodawca obowiązany jest do zawarcia umowy cywilno-prawnej dotyczącej 

realizacji zadania (druk umowy otrzymuje z Centrum) z wybranym przez siebie podmiotem,  

z zastrzeżeniem udzielenia gwarancji na wykonane prace oraz z zachowaniem terminu ich 

wykonania określonego w umowie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych. 

 

20. O zawartej umowie, o której mowa w pkt. 19 Wnioskodawca powiadamia PCPR  

w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność                    

za działania wykonawcy.  

 

21. Środki finansowe przekazywane są zgodnie z warunkami określonymi w umowie                      

na dofinansowanie zakupu urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności  

z zakresu likwidacji barier architektonicznych, zawartej pomiędzy Centrum a Wnioskodawcą.  

Przekazanie środków Funduszu zostanie dokonane po przeprowadzeniu odbioru wykonanych 

prac przez pracownika Centrum i osobę uprawnioną  do nadzoru inwestorskiego nad 

wykonaniem likwidacji barier po dostarczeniu przez Wnioskodawcę następujących 

dokumentów: 

a) oświadczenia o zakończeniu prac – likwidacja barier architektonicznych, 



 

b) kosztorysu powykonawczego zaakceptowanego przez inspektora nadzoru  

i Wnioskodawcę, 

c) faktur lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę przez wykonawców lub 

dostawców o terminie płatności nie krótszym niż 21 dni od daty ich wystawienia, 

d) dowodu uiszczenia udziału własnego w kosztach zadania, jako podstawę do wypłacenia 

kwoty określonej w umowie  o dofinansowanie. 

 

22. Zakup sprzętu specjalistycznego ujętego w kosztorysie ofertowym i zamontowanego  

w związku z likwidacją barier architektonicznych w mieszkaniu Wnioskodawcy musi zostać 

potwierdzony fakturą zakupu. 

  

23. Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji przez pracownika PCPR pod względem 

zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem robót oraz podpisaną umową. 

 

24. W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych. 

 

25. Przekazanie dofinansowania ze środków finansowych Funduszu następuje                         

po końcowym odbiorze prac bez zbędnej zwłoki, bezpośrednio przelewem na konto wskazane 

przez Wnioskodawcę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2 

  

Katalog podstawowych urządzeń i usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych 

w  miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

 

 

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby o umiarkowanym i znacznym stopniu 

niepełnosprawności oraz w zależności od potrzeb osoby do lat 16 z orzeczeniem  

o niepełnosprawności. 

 

I. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z koniecznością poruszania się na wózku 

inwalidzkim lub przy pomocy innych urządzeń oraz osób z dysfunkcją ruchu 

potwierdzoną orzeczeniem w zależności od stopnia niepełnosprawności i od stopnia 

samodzielności wnioskodawcy w poruszaniu się: 

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

niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu, 

2)  wyrównanie nawierzchni chodnika w pobliżu wjazdu na pochylnie oraz dojścia  do 

budynku, 

3) zakup i montaż platformy schodowej, windy przyściennej innych urządzeń                            

do transportu pionowego, 

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

ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, 

5)  prace polegające na likwidacji progów oraz likwidacja zróżnicowania poziomu podłogi, 

jeżeli od strony technicznej i konstrukcyjnej istnieje możliwość ich przeprowadzenia, 

6)  przystosowanie drzwi: 

- zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej  90 cm, 

pozostałych wewnętrznych co najmniej 80 cm, 

- zakup i montaż drzwi przesuwnych, 

- zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi, w tym balkonowych, przyciskiem (dla 

osób o niesprawnych rękach), 

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

uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie ościeżnicy stalowej – wyłącznie 

wnioskodawcom  poruszającym się na wózkach inwalidzkich, 

- zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien umożliwiających ich samodzielną 

obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim – gdy montaż okuć  ze względu 

na stan techniczny okien i drzwi balkonowych jest możliwy – w kuchni i w jednym pokoju 

użytkowanym przez Wnioskodawcę. 

 

7) wymiana wykładziny podłogowej (w razie konieczności z podłożem) na podłoże  

antypoślizgowe, jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się, 

8) przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę  

niepełnosprawną w tym: 

- obniżenie i obudowanie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów, 

umożliwiających dojazd wózkiem inwalidzkim, 

- zakup i montaż ruchomych półek pojemników na specjalnych prowadnicach, 

zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym niż 

90° (do 170°), 

- zakup i montaż zatrzasków magnetycznych. 

9) przystosowanie wyposażenia łazienki do samodzielnej obsługi przez osobę    

niepełnosprawną w tym: 



 

- zakup i montaż brodzika bezprogowego lub dostosowanego do niepełnosprawności wraz 

z glazurą bezpośrednio przy nim, 

- zakup i montaż zasłony prysznicowej, 

- zakup i montaż terakoty antypoślizgowej (w razie konieczności z wymianą podłoża), 

- zakup i montaż niezbędnego oporęczowania, 

- zakup i montaż umywalki dostosowanej, 

- zakup i montaż sedesu dostosowanego, 

- zakup i montaż krzesła prysznicowego składanego, 

- zakup i montaż armatury dostosowanej. 

10)  inne, uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. 

 

II.  Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku: 

1) dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz   

uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno- sanitarnych, 

2) likwidacja progów oraz zróżnicowania poziomu podłogi, jeżeli od strony technicznej  

i konstrukcyjnej istnieje możliwość ich przeprowadzenia, 

3) wymiana wykładziny podłogowej (w razie konieczności z podłożem) jeżeli stwarza 

trudności w poruszaniu się, 

4)  oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub fakturą, 

5) wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu oświetlenia 

wnioskodawcom o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności , 

6)   inne uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. 

 

III. Dla osób z innymi rodzajami niepełnosprawności lub osób z niepełnosprawnością 

sprzężoną dofinansowanie przysługuje w zależności od stopnia niepełnosprawności i od 

stopnia samodzielności wnioskodawcy w poruszaniu się. 

1) zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych, 

2) prace polegające na likwidacji progów oraz likwidacja zróżnicowania poziomu podłogi, 

jeżeli od strony technicznej i konstrukcyjnej istnieje możliwość ich przeprowadzenia, 

3) wymiana wykładziny podłogowej (w razie konieczności z podłożem) na podłoże  

antypoślizgowe,  

4) przystosowanie wyposażenia łazienki do samodzielnej obsługi przez osobę    

niepełnosprawną w tym: 

- zakup i montaż brodzika bezprogowego lub dostosowanego do niepełnosprawności wraz 

z glazurą bezpośrednio przy nim, 

- zakup i montaż zasłony prysznicowej, 

- zakup i montaż terakoty antypoślizgowej (w razie konieczności z wymianą podłoża), 

- zakup i montaż niezbędnego oporęczowania, 

- zakup i montaż umywalki dostosowanej, 

- zakup i montaż sedesu dostosowanego, 

- zakup i montaż krzesła prysznicowego składanego, 

- zakup i montaż armatury dostosowanej. 

5) inne, uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. 

 

 

                                                                                                                 


