
Zał. nr 1 do zarządzenia nr  16/2016 

Dyrektora PCPR w Chrzanowie z dnia  15 marca 2016 r. 

OGŁOSZENIE 
ZASADY DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓE PFRON W 2016 ROKU 

LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W ZWIĄZKU Z 

INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

1. Na potrzeby niniejszych zasad przyjmuje się do stosowania następującą 

definicje:  

bariery architektoniczne – to wszelkie utrudnienia występujące w 

budynku i jego najbliższym otoczeniu, które ze względu na rozwiązania 

techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania umożliwiają 

swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.  

2. Likwidacja barier architektonicznych umożliwi lub w znacznym stopniu 

ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, 

codziennych czynności. 

3. O dofinansowanie w ramach likwidacji barier architektonicznych mogą 

ubiegać się osoby niepełnosprawne, które  

 mają trudności w poruszaniu się,  potwierdzone orzeczeniem i 

aktualnym zaświadczeniem wydanym przez  lekarza specjalistę, (w 

zakresie dysfunkcji narządu ruchu) .  

 jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami 

wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela 

lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. 

4. Zakres likwidacji barier architektonicznych w zależności od rodzaju 

niepełnosprawności i stopnia samodzielności osoby niepełnosprawnej, 

zostanie ustalony po przeprowadzeniu wizji lokalnej przez pracowników 

PCPR wraz z inspektorem nadzoru budowlanego  w budynku, w którym 

ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych. 

5. Z wizji lokalnej zostaje sporządzona notatka służbowa, która zawiera w 

szczególności: 



 ogląd mieszkania (miejsca w którym ma nastąpić likwidacja 

bariery)- wykonanie opisu 

 opis charakteru i zakresu niepełnosprawności ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na ruchowy charakter niepełnosprawności oraz 

stopień samodzielności w codziennym funkcjonowaniu.  

 zestawienie dokumentów wymagających uzupełnienia przez osobę 

niepełnosprawną 

6. Po pozytywnym zakończeniu oceny  wniosku, osoba niepełnosprawna 

przedkłada do PCPR kosztorys ofertowy, który winien określać 

szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy przewidzianych do wykonania 

prac budowlanych obejmujący roboty wymienione w notatce służbowej 

oraz w piśmie. 

7. Kosztorys powinien zostać opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa wg Katalogu Nakładów Rzeczowych z zastosowaniem 

średnich cen.  

8. Podstawą sporządzenia umowy o dofinansowanie do likwidacji barier 

architektonicznych jest przedłożenie projektu (uproszczonego) i 

kosztorysu inwestorskiego. 

Koszt wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysu, które podlegają 

weryfikacji przez inspektora nadzoru budowlanego, obejmującej swym 

zakresem likwidacje barier architektonicznych ponosi w całości 

wnioskodawca. 

9.  Prace remontowo-budowlane mające na celu likwidację barier 

architektonicznych mogą być przeprowadzone w następujących 

pomieszczeniach: pomieszczenia sanitarno-higieniczne, kuchnia, pokój w 

którym przebywa osoba niepełnosprawna oraz pomieszczenia je łączące. 

10.   Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęta likwidacja 

barier architektonicznych w budynkach już istniejących (bariery muszą 

istnieć, aby mogły zostać zlikwidowane). Dofinansowanie nie dotyczy 



rozwiązań mających na celu podniesienie standardu lokalu mieszkalnego 

(jego remont), zakłada tylko i wyłącznie likwidację barier 

architektonicznych.  

11.  Dofinansowaniem ze środków PFRON nie może być objęte 

dostosowanie budynku nowo wybudowanego lub będącego w trakcie prac 

wykończeniowych.  

12.  Dofinasowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania  

poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem 

umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.  

13.  Do obowiązków osoby niepełnosprawnej należy uzyskanie, opinii i 

pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz pozwolenia na 

budowę, a także zapewnia nadzoru inwestorskiego – w koniecznych 

przypadkach. Koszt uzyskania pozwoleń oraz nadzoru inwestorskiego 

pokrywa osoba niepełnosprawna.  

14.  Na wysokość udzielonego dofinansowania wpływ mają n/w czynniki: 

 Stopień, rodzaj niepełnosprawności, oraz okres ważności orzeczenia 

 średni dochód na członka rodziny 

 sytuacja zawodowa wnioskodawcy 

 prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną 

 deklarowany udział własny 

 warunki mieszkaniowe 

 wysokość środków przyznanych przez Radę Powiatu na przedmiotowe 

zadanie 

 ilość złożonych wniosków 

15.  Wykaz maksymalnych cen brutto  niektórych urządzeń podlegających 

dofinansowaniu w ramach likwidacji barier architektonicznych tj. 

 Umywalka dla niepełnosprawnych – 250 zł 

 Płytki podłogowe antypoślizgowe – 49,00 m 
2
 

 Płytki ścienne (w miejscu natrysku)  - 38,00m
2
 



 Zasłonka +wspornik – 250,00 zł 

 Kompakt dla niepełnosprawnych 900,00 zł  

 Krzesełko uchylne – 400,00 zł  

 Uchwyt umywalkowy 250,00 zł  

 Drzwi 90
o
 – 600,00 zł 

 Robocizna 1h - 13,00 zł  

16.  Pozostałe warunki i wymogi nie zawarte w niniejszych zasadach określa : 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznym oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2011r. nr 127, poz.721 z późn. zm. )  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 

czerwca 2012 r. w sprawi określenia rodzajów zadań powiatu, które 

mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. 2015 poz. 962.  

 

 

 

 


