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Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier 

architektonicznych 

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie 

Powiatu Olkuskiego. 

I. PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. (DZ. U. z 2020 r., poz. 426 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 2015 r., poz. 926 z późn. zm.). 

II. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU 

Wnioski można składać w każdym czasie w ciągu całego roku kalendarzowego , jednakże z 

powodów organizacyjnych winny być składane do końca marca. 

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21, Zespół ds. Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, tel. 32 643 39 41, wew. 18 lub 19, email : pfron@pcpr.olkusz 

IV. ZASADY OGÓLNE 

1. O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby 

niepełnosprawne, jeżeli ich realizacja umożliwi  lub w znacznym stopniu ułatwi osobie 

niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z 

otoczeniem, które spełniają łącznie następujące warunki : 

 

1) posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

2) mają trudności w poruszaniu się, 

3) są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo 

posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale 

zamieszkują. 
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2. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna 

ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była ona, w ciągu trzech 

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

rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie. 

 

3. W przypadku śmierci Wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu. Jeżeli 

wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a Wnioskodawca zmarł, środki finansowe nie mogą 

zostać wypłacone, gdyż jest to świadczenie własne Wnioskodawcy. 

 

4. Dofinansowaniem ze środków Funduszu może być objęta likwidacja barier architektonicznych 

w budynkach już istniejących. Dofinansowaniem nie może być objęte dostosowanie budynku 

nowo budowanego lub będącego w trakcie prac wykończeniowych. 

 

5. Do obowiązków Wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi. 

 

6. Koszty uzyskania pozwolenia, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, uzyskania niezbędnych 

uzgodnień i opinii pokrywa Wnioskodawca. 

 

7. W przypadku powierzenia przez Wnioskodawcę wykonania budowy lub robót budowlanych 

wybranym przez siebie podmiotom, wymagane jest aby wykonawca udzielił gwarancji na 

wykonane prace oraz wykonał je z zachowaniem terminu określonego w umowie o 

dofinansowanie ze środków PFRON. 

 

8. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonawcy. 

 

9. Wnioskodawca jest zobowiązany powiadomić PCPR, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności , o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań wynikających z 

umowy o dofinansowanie. 

 

10. Wysokość przyznanego dofinansowania, sposób wypłacenia oraz zasady rozliczenia określa 

umowa zawarta pomiędzy Powiatem a Wnioskodawcą. 

 

11. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej 

ilości środków PFRON przeznaczonych na likwidację barier w danym roku, może wystąpić 

ponownie o dofinansowanie w roku następnym. 

 

12. Przy rozpatrywaniu wniosków stosuję się : Kartę kwalifikacji wniosku dotyczącą likwidacji barier 

architektonicznych (załącznik nr 2 do regulaminu), która zawiera : 

 

1) stopień i rodzaj niepełnosprawności, 
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2) ocenę sprawności ruchowej, 

3) rodzaj bariery, o jaką ubiega się osoba niepełnosprawna, 

4) sytuację zawodową, 

5) zdolność zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych, 

6) sytuację rodzinną, 

7) średni dochód na osobę w rodzinie, 

8) korzystanie przez Wnioskodawcę w ostatnich 10 latach przed złożeniem wniosku ze 

środków PFRON na likwidację barier architektonicznych. 

 

13. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania będą miały wnioski, które osiągnęły najwyższą 

ilość punktów. W przypadku jednakowej ilości punktów pierwszeństwo ma osoba 

niepełnosprawna posiadająca niższy dochód. 

 

14. O wysokości dofinansowania ostatecznie decyduje udzielający dofinansowania (PCPR) kierując 

się listą wniosków i limitem środków przeznaczonych na zadanie. 

 

15. Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez Wnioskodawcę udziału własnego 

w kwocie nie niższej niż 5 % kosztów realizowanego przedsięwzięcia.  

 

16. Wysokość dofinansowania ustala się do wysokości 95 % zakwalifikowanych prac, nie więcej 

jednak niż : 

 

1) do przystosowania łazienki dla osoby niepełnosprawnej – 10 000 zł. 

2) do przystosowania kuchni dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim – 12 000 zł. 

3) do dostawy, zakupu i montażu : platformy schodowej – 20 000 zł.; windy przyściennej – 

35 000 zł 

4) budowy pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego Wnioskodawcy 

samodzielny dostęp do lokalu mieszkalnego – 20 000 zł. 

5) wymiany pieca centralnego ogrzewania – 10 000 zł. 

6) do pozostałych - 5 000 zł. 

 

17. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed 

przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków 

Funduszu miedzy Wnioskodawcą a Powiatem. 

 

18. W przypadku przekroczenia kosztów robót dotyczących likwidacji barier architektonicznych w 

miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ponad wysokość przyznanego dofinansowania, 

Wnioskodawca pokrywa je ze środków własnych. 

 

19. Samo pozwolenie na budowę nie może być podstawą do otrzymania dofinansowania do 

likwidacji barier architektonicznych. 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 673/56/VI/2020 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30.12.2020r. w 
sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania dofinansowania do zadań powiatu, które mogą być 
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   

 

20. Dofinansowaniu nie podlegają również prace o charakterze remontowo – wykończeniowym, 

które nie wpływają na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. 

V. WYMAGANE DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY PRZY ZŁOŻENIU 

WNIOSKU 

1. Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu). 

 

2. Kopia orzeczenia / wydanego przez ZUS, Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności 

lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym 

wydanego przed 1 stycznia 1998, tj. KRUS. 

 

3. Zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające utrudnienia w poruszaniu się, wypisanego w 

języku polskim, ważnego trzy miesiące (załącznik nr 1 do wniosku). 

 

4. Kopie aktualnych dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić 

likwidacja barier architektonicznych (akt notarialny, aktualny odpis z ksiąg wieczystych, lub 

umowa najmu na czas nieokreślony). 

 

5. Zaświadczenie o stałym miejscu zamieszkania / zameldowania.  

 

6. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby wspólnie zamieszkującej będącej 

również osobą niepełnosprawną (jeżeli dotyczy). 

 

7. Pisemna zgoda właściciela / właściciela budynku / lokalu / na wykonanie robót we 

wnioskowanym zakresie. 

 

8. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w 

przypadku, gdy sobą niepełnosprawna działa przez pełnomocnika, opiekuna prawnego, 

kuratora. 

 

9. Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2 do wniosku). 

 

10. Zaświadczenie o pobieraniu nauki od 18 – 24 lat (jeżeli dotyczy); zaświadczenie o zatrudnieniu 

(jeżeli dotyczy). 
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VI. FORMA ZAŁATWIENIA 

Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, 

pisemna informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku – wymienione pismo nie jest decyzją 

administracyjną w związku z tym nie ma trybu odwoławczego. 

VII. TERMIN ZAŁATWIENIA 

Zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 

czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie wcześniej jednak niż po 

otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz podjęciu przez Radę Powiatu w 

Olkuszu uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON 

przypadających w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Olkuskim. 

VIII. ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW 

1. Wniosek podlega weryfikacji pod kątem formalnym, W przypadku stwierdzenia braków / 

uchybień w złożonym wniosku, w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku informuje się 

pisemnie Wnioskodawcę o stwierdzonych brakach / uchybieniach i wzywa do ich usunięcia. 

 

2. Po zakwalifikowaniu wniosku pod względem formalnym przeprowadza się wizję lokalną w 

miejscu zamieszkania Wnioskodawcy; dokonuje szczegółowej weryfikacji zakresu 

wnioskowanych robót zgodnie z obowiązującymi zasadami przyznawania dofinansowania w 

danym roku kalendarzowym oraz indywidualnymi potrzebami Wnioskodawcy; sporządza 

notatkę służbową z przeprowadzonej wizji. 

 

3. Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o zakwalifikowaniu do dofinansowania i zostaje 

zobowiązany do dostarczenia kosztorysu ofertowego sporządzonego tylko i wyłącznie na objęte 

dofinansowaniem prace. 

 

4. Po dostarczeniu w. w. kosztorysu i jego pozytywnej weryfikacji następuje podpisanie umowy 

na dofinansowanie prac ze środków PFRON. 

 

5. Po zakończeniu prac Wnioskodawca informuje pisemnie o tym fakcie PCPR w celu wykonania 

drugiej wizji lokalnej i odbioru przez komisję oraz zobowiązuje się Wnioskodawcę do 

dostarczenia kosztorysu powykonawczego. 
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6. Po podpisaniu protokołu odbioru i akceptacji kosztorysu powykonawczego dokonuje się 

wypłaty dofinansowania i rozliczenia umowy. 

IX. PRZYKŁADOWY ZAKRES LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 

Wszystkie prace budowlane prowadzone przez Wnioskodawcę winny być realizowane zgodnie z 

wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U 2020, poz. 1333 z późn. zm.) 

oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.). 

 

1. Budowa pochylni do dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego Wnioskodawcy 

samodzielny dostęp do lokalu mieszkalnego. 

 

2. Dostawa, zakup i montaż : platformy schodowej, windy przyściennej. 

 

3. Zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających 

Wnioskodawcy korzystanie z urządzeń higieniczno – sanitarnych. 

 

4. Roboty polegające na : likwidacji progów, ułożeniu posadzki z materiałów antypoślizgowych w 

pomieszczeniach oraz likwidacja zróżnicowania poziomów podłóg.  

 

5. Uzupełnienie glazury w miejscach po zdemontowanych urządzeniach sanitarnych, ułożenie 

glazury na całej wysokości i szerokości kabiny prysznicowej. 

 

6. Obniżenie wyłączników i gniazd wtyczkowych do poziomu umożliwiającego ich obsługę przez 

osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

 

7. Zakup i montaż muszli kompaktowej, umywalki, baterii uchylnych prysznicowej i umywalkowej. 

 

8. Przystosowanie drzwi : zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co 

najmniej 90 cm, zakup i zamontowanie systemu okien i drzwi balkonowych w celu 

umożliwienia ich samodzielnej obsługi przez Wnioskodawców poruszających się na wózku 

inwalidzkim -  gdy montaż okuć ze względu na stan obsługi okien i drzwi balkonowych oraz w 

kuchni i w jednym pokoju, wybranym przez Wnioskodawcę nie jest możliwy ; zakup i montaż 

drzwi przesuwnych. 

 

9. Wymiana posadzki na antypoślizgową w łazience i w – c. 

 

10. Adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno – sanitarne poprzez dostosowanie do 

indywidualnych potrzeb Wnioskodawcy lub przystosowanie pomieszczeń higieniczno – 

sanitarnych do indywidualnych potrzeb Wnioskodawcy. 
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11. Przystosowanie wyposażenia kuchni dla Wnioskodawców poruszających się na wózku 

inwalidzkim w tym : obniżenie i obudowanie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów 

bez zabudowy z szafek stojących, umożliwiających dojazd wózkiem inwalidzkim. 

 

12. Wymiana pieca węglowego co na piec gazowy, elektryczny wraz z montażem i konieczną 

przeróbka, jeżeli osoba niepełnosprawna mieszka samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną. 

 

13. Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku – wykonanie dodatkowego oświetlenia w kuchni, 

przedpokoju i łazience oraz w jednym pokoju wybranym przez Wnioskodawcę lub zmiana 

sposobu oświetlenia, oznakowanie wyposażenia lokalu mieszkalnego i ciągów komunikacyjnych 

równym kolorem lub fakturą. 

 


