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   Załącznik do uchwały Nr  50/263/2016 

Zarządu Powiatu w Lubaczowie 

               z dnia 15 grudnia 2016 r. 

 

Zasady dofinansowania 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji 

barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

 w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 
 

  

Podstawa prawna: 

 

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 4 i pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r.  Nr 127, 

poz. 721, z późn. zm.), rozporządzenia 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 (t. j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 926). 

 

§ 1 

 

Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o: 

 

1) Funduszu - oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

 

2) osobie niepełnosprawnej - oznacza to osobę posiadającą orzeczenie o zakwalifikowaniu 

przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie                    

o całkowitej lub częściowej niezdolności  do pracy, lub orzeczenie o niepełnosprawności, 

wydane przed ukończeniem 16 roku życia;  

 

3) rozporządzeniu - oznacza to 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  

(t. j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 926); 

 

4) barierach - oznacza to bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne; 

 

5) Centrum - oznacza to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie; 

 

6) barierach architektonicznych - oznacza to wszelkie utrudnienia występujące w budynku 

lub jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub 

warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom 

niepełnosprawnym; 

 

7) barierach w komunikowaniu się - oznacza to ograniczenia uniemożliwiające lub 

utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie 

informacji; 

 

8) barierach technicznych - oznacza to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie 

niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować 

sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu 

codziennym; 
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9) przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie                            

w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca 

po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu                       

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,, Monitor  Polski ”, na podstawie art. 

20 pkt ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 887).  

 

§ 2 

 

Niniejsze zasady określają: 

 

1) warunki, jakie muszą spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie; 

 

2) tryb składania i zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie; 

 

3) zasady przekazywania i rozliczania przyznanego dofinansowania; 

 

4) zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu. 

 

§ 3 

 

1. Dofinansowanie ze środków Funduszu likwidacji barier mogą ubiegać się osoby 

niepełnosprawne, jeżeli ta likwidacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie 

niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów  

z otoczeniem, z tym, że:  

 

 1)  na likwidację barier architektonicznych:  
 

 osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się (w pierwszej kolejności 

 osoby poruszające się na wózku inwalidzkim), 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 i zostało to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim właściwego 

 lekarza specjalisty i/lub zaświadczeniem innego specjalisty – psychologa, pedagoga, 

 logopedy. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 
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§ 4 

 

1. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w każdym czasie. 

 

2. Wniosek o udzielenie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 

się i technicznych należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Lubaczowie, na właściwych wnioskach wraz z kompletem wymaganych załączników. 

 

3. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek osobiście bądź przez ustanowionego notarialnie 

pełnomocnika lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli, zgodnie z treścią wpisu  

w rejestrze sądowym. W imieniu małoletnich osób niepełnosprawnych wniosek składa 

przedstawiciel ustawowy.  

 

4. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Starosta występuję do osoby niepełnosprawnej 

o jego uzupełnienie lub złożenie dodatkowych dokumentów w przypadku, gdy złożone 

dokumenty nie w pełni potwierdzają konieczność dofinansowania likwidacji określonej bariery. 

Nieuzupełnienie wniosku w ciągu 30 dni powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

 

5. Dofinansowania do likwidacji barier przyznawane będą aż do wyczerpania środków 

finansowych. 

 

6. Jeżeli Wnioskodawca zmarł przed rozpatrzeniem wniosku, nie podlega on dalszemu 

rozpatrywaniu. Jeżeli Wnioskodawca zmarł po podpisaniu umowy a przed jej zakończeniem, 

dofinansowanie może być wypłacone tylko za usługi wykonane i urządzenia zakupione przed 

zgonem Wnioskodawcy. 

 

7. Wnioski  rozpatrzone negatywnie z powodu wyczerpania środków finansowych  Funduszu                  

nie przechodzą na rok następny.  

 

§ 5 

 

1. Wysokość dofinansowania likwidacji barier może wynosić do 95 % kosztów przedsięwzięcia, 

 nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

 

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

przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania. 

 

3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów likwidacji barier poniesionych przed przyznaniem 

środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 

 

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

w budynkach już istniejących (bariery muszą istnieć, aby mogły zostać zlikwidowane). 

Dofinansowaniem ze środków Funduszu nie może być objęte dostosowanie budynku nowo 

wybudowanego lub będącego w trakcie prac wykończeniowych. Nie przyznaje  

się dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w przypadku, gdy np. łazienka 

urządzona jest na parterze, a Wnioskodawca chce ją urządzić na piętrze. 

 

5. Podstawą dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu  

się i technicznych ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta pomiędzy Starostą a osobą 

niepełnosprawną, pełnomocnikiem lub jej przedstawicielem ustawowym. 
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6. Umowy na dofinansowanie likwidacji barier zawierane będą w okresie roku budżetowego,  

w którym uchwalono środki na powyższe dofinansowanie zgodnie z uchwałą Rady Powiatu 

w Lubaczowie w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Funduszu. 

 

7. Dofinansowaniem ze środków Funduszu nie mogą być objęte przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze objęte refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia i wymienione w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych 

wydawanych na zlecenie.  (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1565, z późn. zm.). 

 

8. Jeżeli Wnioskodawca nie określi we wniosku zakresu likwidacji barier-zakres dofinansowania, 

w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności  Wnioskodawcy, ustala w porozumieniu                         

z tą osobą Starosta (Centrum). 

 

§ 6 

 

1. Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą 

być objęte dofinansowaniem w ramach likwidacji barier architektonicznych w szczególności 

obejmuje: 

 

1) dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z koniecznością poruszania się na wózku 

inwalidzkim oraz osób z dysfunkcją narządu ruchu - potwierdzonych orzeczeniem  

i aktualnym zaświadczeniem lekarskim: 

 

a) budowę pochylni (podjazdu) i dojścia umożliwiającego samodzielny dostęp do budynku 

mieszkalnego dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, 

b) dostawę, zakup i montaż urządzenia do transportu pionowego jak podnośnik lub winda 

do wysokości 50% kosztów całkowitych, jednak nie więcej niż do wysokości                        

15 000,00 zł), 

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

ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno - sanitarnych, 

d) likwidację progów i zróżnicowania poziomu podłogi, wymiana podłoża na 

antypoślizgowe, 

e) przystosowanie drzwi zewnętrznych  i wewnętrznych w przypadku osób poruszających 

się na wózkach inwalidzkich (drzwi zewnętrzne - szerokość w świetle ościeżnicy                      

co najmniej   90 cm, drzwi wewnętrzne - szerokość w świetle ościeżnicy co najmniej      

80 cm), 

f) zakup i montaż drzwi przesuwnych w przypadku osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, 

g) modernizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z przystosowaniem dla osoby 

niepełnosprawnej:  

 

- wymiana wanny na wannę niskodenną z dnem antypoślizgowym na kabinę 

prysznicową bez brodzika lub z obniżonym brodzikiem, 

- zakup i montaż kompaktu wc przystosowanego dla osoby niepełnosprawnej, 

- zakup i montaż umywalki przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej, 

- obłożenie ścian płytkami ceramicznymi w obrębie kabiny natryskowej i urządzeń 

sanitarnych (do 6m
2
 ),  

- ułożenie posadzki z materiału antypoślizgowego, 

- zakup i montaż krzesełka prysznicowego, podnośnika wannowego lub innego 

urządzenia ułatwiającego osobie niepełnosprawnej korzystanie z wanny lub 

prysznica, 

- wykonanie lub wymiana niezbędnych wewnętrznych instalacji wodociągowych                                  

i kanalizacyjnych do urządzeń sanitarnych,  
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- tynkowanie, wykonanie podkładów pod licowanie ścian płytkami, malowanie 

tynków, ścian  i sufitów, jeśli jest to związane z adaptacją pomieszczeń albo                            

z przystosowaniem pomieszczeń już istniejących; 

 

h) przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę 

niepełnosprawną w tym: 

 

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

umożliwiających 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
o  

(170
o
); 

   

i) koszty wykonania robót budowlanych i materiałów budowlanych związanych z robotami 

wymienionymi w pkt. od a) do h); 

 

2) dla osób z dysfunkcją narządu wzroku: 

 

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

uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, 

b) roboty polegające na: likwidacji progów i zróżnicowania poziomów podłogi, wymiana 

 na podłoże antypoślizgowe, 

c) trwałe oznakowanie narożników budynku, 

d) wprowadzenie oznakowania kolorystycznego fakturowego elementów pionowych  

i poziomych małej architektury oraz ograniczenia krawężnikami lub opaskami                           

o odmiennej fakturowo lub kolorystycznie nawierzchni, 

e) modernizację pomieszczeń higieniczno - sanitarnych z przystosowaniem dla osoby 

niepełnosprawnej: 

 

- wymiana wanny na wannę niskodenną z dnem antypoślizgowym na kabinę 

prysznicową bez brodzika lub z obniżonym brodzikiem, 

- zakup i montaż kompaktu wc przystosowanego dla osoby niepełnosprawnej, 

- zakup i montaż umywalki przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej, 

- obłożenie ścian płytkami ceramicznymi w obrębie kabiny natryskowej i urządzeń 

sanitarnych (do 6m
2
 ), ułożenie posadzki z materiału antypoślizgowego, 

- zakup i montaż krzesełka prysznicowego, podnośnika wannowego lub innego 

urządzenia ułatwiającego osobie niepełnosprawnej korzystanie z wanny lub 

prysznica, 

- wykonanie lub wymiana niezbędnych wewnętrznych instalacji wodociągowych                                  

i kanalizacyjnych do urządzeń sanitarnych,  

- tynkowanie, wykonanie podkładów pod licowanie ścian płytkami, malowanie 

tynków, ścian  i sufitów, jeśli jest to związane z adaptacją pomieszczeń albo                     

z przystosowaniem pomieszczeń już istniejących; 

 

f) koszty wykonania robót budowlanych i materiałów budowlanych związanych z robotami 

wymienionymi w pkt od a) do e). 

 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem likwidacji barier      

architektonicznych, ze środków Funduszu mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz                           

z montażem),   materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, niewymienione                     

w ust. 1, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji opiniującej wnioski.  
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§ 7 

 

  1.  Katalog rzeczowy urządzeń, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte w ramach  

     dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się, w szczególności obejmuje: 

 

1)  dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z koniecznością poruszania się na wózku 

inwalidzkim oraz osób z dysfunkcją narządu ruchu - potwierdzonych orzeczeniem  

i aktualnym zaświadczeniem lekarskim: 

 

a) zakup i montaż aparatu telefonicznego bezprzewodowego,  

b) zakup fax., 

c) zakup i montaż urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu;  

 

      2)  dla osób z dysfunkcją narządu wzroku: 

 

a) zakup maszyny do pisania pismem Braille’a, 

b) zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych (lupy elektroniczne, okulary, 

monookulary, okulary lornetkowe, powiększalniki telewizyjne, lupy monitorowe, itp.), 

c) zakup programu do skanera rozpoznającego pismo Braille’a, 

d) zakup urządzeń i materiałów do sporządzania napisów brajlowskich, 

e) urządzenia czytające, 

f) notatniki i organizatory dla osób niewidomych, 

g) zakup i montaż aparatów telefonicznych (z klawiaturą brajlowską), 

h) zakup magnetofonu, radiomagnetofonu, dyktafonu; 

 

3) dla osób z dysfunkcją narządu słuchu: 

 

a) zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej: 

 

- wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną, 

- wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną, 

- sygnalizatory optyczne do aparatów telefonicznych, tekstfonów, telefaksów,  

    i wideofonów, 

- inne sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk; 

 

b) zakup i montaż faksu, telefaksu, tekstfonu, wideofonu lub pagera, 

c) zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego, 

d) zakup laryngophonu, 

e) zakup i montaż systemu wideo domofonowego, 

f) zakup i montaż aparatów telefonicznych (z cewką indukcyjną w słuchawce  

i wzmacniaczem),  

g) zakup komunikatorów dla osób niemówiących, 

h) zakup kamery do komputera do porozumiewania się językiem migowym, 

i) zakup i montaż urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu;  

 

4) dla osób z dysfunkcją narządu mowy, potwierdzonym orzeczeniem i aktualnym 

zaświadczeniem lekarskim: 

  

a) zakup i montaż faksu lub telefaksu, 

b) zakup syntezatora mowy, 

c) zakup i montaż urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu zakup laryngofonu; 

 

5) dofinansowanie do zakupu zestawu komputerowego z dostępem do Internetu: 
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a) dofinansowanie takiego sprzętu musi być ściśle związane z indywidualnymi 

potrzebami osoby niepełnosprawnej, potwierdzone przez lekarza specjalistę, 

b) o dofinansowanie mogą ubiegać się: 

 

-   dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się; głuchoniema i niedosłysząca, mająca 

problemy z mową, poruszająca się na wózku inwalidzkim, 

-   dzieci i młodzież z innymi rodzajami niepełnosprawności ograniczającymi bądź 

uniemożliwiającymi kontakt z otoczeniem, które mają opracowany program 

rewalidacyjny do pracy z komputerem lub orzeczoną przez poradnię 

psychologiczno - pedagogiczną konieczność indywidualnego nauczania, 

specjalnego nauczania, dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią                     

i inne schorzenia niewymienione, które ograniczają lub uniemożliwiają kontakt                          

z otoczeniem, potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty, opinią ze szkoły,  

-   osoby niepełnosprawne dorosłe z co najmniej umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności: głuchonieme i niedosłyszące, poruszające się na wózku 

inwalidzkim, a także z innymi schorzeniami ograniczającymi lub 

uniemożliwiającymi kontakt z otoczeniem, pozostające w zatrudnieniu, 

-    osoby niepełnosprawne dorosłe z w/w schorzeniami z co najmniej umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowane                  

w powiatowym urzędzie pracy, jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy 

(okres zarejestrowania 6 miesięcy), którym zakup komputera umożliwi 

podniesienie kwalifikacji zawodowych i ewentualne podjęcie pracy; 

 

c) dofinansowanie sprzętu komputerowego przysługuje raz na 3 lata od momentu wypłaty 

poprzedniego dofinansowania z wyłączeniem modernizacji posiadanego sprzętu,  

d) dofinansowanie do zakupu zestawu komputerowego nie przysługuje osobom, które 

korzystały  z dofinansowania ze środków Funduszu na zakup sprzętu komputerowego  

w ramach programu pilotażowego ,,Aktywny samorząd” lub innego programu  w ciągu 

3 lat poprzedzających złożenie wniosku, 

e) dofinansowanie do zakupu zestawu komputerowego wynosi do 95 % kosztów 

przedsięwzięcia, nie więcej niż 1 500 zł. 

 

2. W  szczególnie  uzasadnionych   przypadkach    dofinansowaniem  likwidacji   barier                    

w komunikowaniu się, ze środków Funduszu mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz                           

z montażem), lub innych czynności, niewymienione w ust.1 po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Komisji opiniującej wnioski. 

 

3. Dofinansowanie do zakupu zestawu komputerowego i laptopa z dostępem do Internetu                       

oraz telefonu komórkowego zostaje zawieszone.  
 

§ 8 

 

1.   Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą  

      być  objęte  w  ramach  dofinansowania  likwidacji  barier  technicznych  w szczególności   

      obejmuje: 

 

      1) dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z koniecznością poruszania się na wózku  

 inwalidzkim oraz osób z dysfunkcją narządu ruchu - potwierdzonych orzeczeniem  

 i aktualnym zaświadczeniem lekarskim: 

 

a) łóżko rehabilitacyjne (do wysokości 1 500 zł), 

b) krzesło prysznicowe lub taboret prysznicowy, 
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c) siedzisko wannowe, 

d) leżak kąpielowy, 

e) krzesło toaletowe, 

f) podnośnik wannowy, 

g) nadstawka sedesowa, 

h) zakup i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno – 

sanitarnych, 

i) zakup urządzenia wspomagającego SAM, 

j) rower trójkołowy; 

 

      2)  dla osób z dysfunkcją narządu wzroku: 

 

a) aparat lub urządzenie do wykrywania przeszkód, 

b) czasomierz ( brajlowski, mówiący, z wyświetlaczem lub dużymi cyframi), 

c) aparat lub urządzenie do wykrywania przeszkód, 

d) termometr ( brajlowski, mówiący lub o podwyższonym polu odczytu), 

e) zakup kuchni mikrofalowej oraz zakup i montaż kuchni elektrycznej w przypadku 

wyposażenia lokalu w kuchnię węglową lub gazową w lokalu lub budynku mieszkalnym 

osoby niepełnosprawnej  posiadającej znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności. 

  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem likwidacji barier    technicznych, 

ze środków Funduszu mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz z montażem)  lub innych 

czynności, niewymienionych w ust.1. po uzyskaniu pozytywnej opinii   Komisji opiniującej 

wnioski. 

 

3. Dofinansowanie do sprzętu AGD (pralka, lodówka, kuchenka mikrofalowa                                  

i elektryczna) i do roweru trójkołowego zostaje zawieszone. 

 

§ 9 

 

1. Rozpatrywanie wniosku osoby niepełnosprawnej obejmuje:  

 

1) ocenę zasadności wniosku; 

 

2) sprawdzenie, czy wniosek jest prawidłowo wypełniony i posiada wymagane załączniki; 

 

3) sprawdzenie wiarygodności podanych we wniosku informacji;   

 

4) dokonanie wizji lokalnej (w przypadku barier architektonicznych); 

 

5) dokonanie oceny wniosku według karty oceny wniosku; 

 

6) sporządzenie listy wniosków według uzyskanej liczby punków (od najwyższej do 

najniższej).  

 

2. Przy rozpatrywaniu wniosku osoby niepełnosprawnej bierze się pod uwagę: 

 

1) stopień i rodzaj niepełnosprawności; 

 

2) ważność orzeczenia; 

 

3) sytuację  rodzinną  -  prowadzenie   gospodarstwa   domowego:  samotnie,   z osobami                   
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           niespokrewnionymi, z rodziną;   

                                

4) warunki mieszkaniowe (dotyczy barier architektonicznych); 

 

5) sytuację zawodową; 

 

6) liczbę osób niepełnosprawnych zamieszkałych wspólnie z Wnioskodawcą; 

 

7) średni dochód na członka rodziny; 

 

8) wcześniejsze korzystanie przez osobę niepełnosprawną ze środków Funduszu; 

 

9) wcześniejsze ubieganie się o dofinansowanie; 

 

10) przedmiot dofinansowania; 

 

11) kwotę wnioskowaną;  

 

12) deklarowany udział własny ponad wymagany 5%. 

 

3. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób:                            

 

1) poruszających się na wózkach inwalidzkich; 

 

2) leżących; 

 

3) po amputacji kończyn dolnych lub górnych; 

 

4) niewidomych i poruszających się przy pomocy urządzeń pomocniczych; 

 

5) ze znaczną dysfunkcją narządu słuchu, mowy (tylko w przypadku barier  

w komunikowaniu się); 

 

6) z innymi dysfunkcjami stwarzającymi trudności w poruszaniu się. 

 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. trudna sytuacja życiowa, losowa, lub 

wielokrotna odmowa  przyznania dofinansowania z powodu wyczerpania środków 

finansowych) Komisja może przyznać dofinansowanie osobie niepełnosprawnej, która nie 

otrzymała dostatecznej liczby punktów kwalifikujących ją do otrzymania dofinansowania.  

 

5. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych (nie dotyczy podnośników 

i wind) ustalana jest w zależności od miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

wspólnego gospodarstwa domowego oraz osoby samotnej i wynosi: 

 

 Wysokość dochodu osoby 

samotnej 

Wysokość dochodu na 

członka rodziny 

Procent 

dofinansowania 

 

 

Dochód 

do 750 zł do 550 zł  do 95 % 

od 751 zł do 950 zł od 551 zł do 750 zł  do 85 % 

od 951 zł do 1 150 zł od 751 zł do 950 zł  do 75 % 

          od 1 151 zł do 1 350 zł od 951 zł do 1 150 zł  do 65 % 

          od 1 351 zł do 1 550 zł           od 1 151 zł do 1 350 zł        do 55 % 

               Powyżej     1 550 zł Powyżej 1 350 zł         do 45 % 
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§ 10 

 

1. Dofinansowaniem likwidacji barier nie mogą być objęte prace związane z budową lub 

rozbudową w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest podnajemcą od pomiotów trzecich  

w budynkach lub ich częściach. 

 

2. W przypadku złych warunków technicznych lokalu (np. budynków starych, grożących 

zawaleniem, nie spełniających norm budowlanych) i braku możliwości zrealizowania w takim 

lokalu likwidacji barier architektonicznych wniosek rozpatrzony zostanie negatywnie. 

 

3. Szczegółowy koszt urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności ustala 

się w oparciu o średnie ceny publikowane w wydawnictwie kwartalnym SEKOCENBUD-u. 

 

4. Do obowiązków osoby niepełnosprawnej należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi oraz pozwolenia na budowę, a także zapewnienia 

nadzoru inwestorskiego - w koniecznych przypadkach. Koszty uzyskania pozwoleń oraz 

nadzoru inwestorskiego pokrywa osoba niepełnosprawna. 

 

5. Obowiązkiem osoby niepełnosprawnej jest również przedstawienie kosztorysu ofertowego. 

 

6. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest, w zależności od rodzaju zadania, powierzyć 

wykonanie budowy lub robót budowlanych wybranym przez siebie podmiotom z zastrzeżeniem 

zawarcia umowy o roboty budowlane z wykonawcą, udzielenia gwarancji na wykonanie prac 

oraz z zachowaniem terminu ich wykonania określonego w umowie ze Starostą. W każdym 

przypadku osoba niepełnosprawna ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonawcy. 

 

7. Zweryfikowany kosztorys ofertowy określa zakres rzeczowy i finansowy robót budowlanych  

 

8. Przekroczenie kosztów ponad   wysokość  określoną   w   kosztorysie,  stanowiącym  załącznik 

do umowy i przyjętej do dofinansowania kwoty, także w przypadkach, gdy niezbędne było 

wykonanie dodatkowych robót budowlanych wymaganych przepisami, w tym techniczno-

budowlanych, obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej osoba 

niepełnosprawna pokrywa ze środków własnych. 

 

9. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do powiadomienia Centrum w formie pisemnej, pod 

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

wynikających z umowy, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia. 

 

§ 11 

 

1. Przekazanie środków finansowych, następuje w formie przelewu, na wskazany rachunek 

bankowy sprzedawcy - dostawcy urządzeń - wykonawcy robót po dostarczeniu przez osobę 

niepełnosprawną oryginałów: 

 

1) faktur VAT lub rachunków wystawionych na osobę niepełnosprawną przez wykonawców 

lub dostawców o terminie płatności nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia; 

  

2) dowodu wpłaty, potwierdzającego uiszczenie udziału własnego w kosztach realizacji 

zadania;  

 

3) podstawy ustalenia robót, w formie kosztorysu powykonawczego; 
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4) rozliczenia zużycia materiałów wg pozycji kosztorysu, w przypadku rozliczania materiałów 

rachunkami; 

 

5) oświadczenia Wnioskodawcy o wykonaniu zadania i braku zastrzeżeń, co do zakresu  

i jakości wykonanych prac określonych w umowie. 

 

2. Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji przez Centrum pod względem zgodności  

z wnioskiem, uzgodnionym kosztorysem i zakresem robót oraz podpisaną umową. Centrum 

zastrzega sobie prawo przekazania środków finansowych do wysokości zweryfikowanych kwot. 

 

3. Warunkiem przekazania przez Centrum środków jest: 

 

1) podpisanie przez osobę niepełnosprawną, inspektora nadzoru (jeżeli jego powołanie 

wynikało z treści pozwolenia na budowę) i przedstawicieli Centrum protokołu końcowego 

odbioru robót, określającego zakres wykonanych robót; 

 

2) przedłożenie przez osobę niepełnosprawną do Centrum dokumentów rozliczeniowych                     

w terminie 14 dni od daty ich wystawienia.  

  

4. W razie doręczenia przez osobę niepełnosprawną faktur VAT lub rachunków po upływie 

terminu płatności, naliczone przez wykonawcę odsetki pokrywa osoba niepełnosprawna. 

 

5. W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych, a także podatków od towarów 

i usług w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest płatnikiem podatku VAT. 

 

6. Przekazanie środków finansowych nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wymaganego 

kompletu dokumentów, bezpośrednio przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy 

z zastrzeżeniem ust. 1 i 3. 

 

7. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze zadania przekazanie środków finansowych 

zostanie wstrzymane do czasu udokumentowania przez osobę niepełnosprawną usunięcia wad. 

 

8. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do: 

 

1) użytkowania zakupionych urządzeń zgodnie z przeznaczeniem; 

 

2) dokonywania na własny koszt konserwacji i napraw zamontowanych urządzeń; 

 

3) umożliwienia pracownikom Centrum przeprowadzenia kontroli w okresie 3 lat w zakresie 

przedmiotu umowy. 

 

9. W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 8 pkt. 3 braku urządzeń                         

i sprzętu, na który osoba niepełnosprawna otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu 

zobowiązana ona jest do dokonania zwrotu tych środków wraz z ustawowymi odsetkami licząc 

od daty otrzymania dofinansowania.  

 

§ 12 

 

Pozostałe warunki i wymogi niezawarte w niniejszych zasadach określa: ustawa z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

(t. j.  Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą 
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być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                     

(t. j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 926).  


