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Zasady udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i barier technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Zasady określają:
1. zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
zwanych dalej “barierami”,
2. warunki jakie muszą spełnić wnioskodawcy ubiegający się o udzielenie dofinansowania,
3. tryb rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania,
4. tryb ustalania wysokości i rozliczania przyznanego dofinansowania.
§2
Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
1. Wnioskodawcy - rozumie się przez to osobę niepełnosprawną występującą o przyznanie
środków PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, a w przypadku osoby
niepełnoletniej jej rodziców lub opiekunów prawnych, występujących o przyznanie
środków w jej imieniu,
2. PCPR lub Centrum - rozumie się przez to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Obornikach ul. 11 Listopada 2A
3. Funduszu lub PFRON - rozumie się przez to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
4. Zespół opiniujący – zespół ds. opiniowania wniosków w zakresie realizacji dofinansowań
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych tj. PCPR
i Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.
5. 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 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2004 Nr 39, poz. 353 z późn. zm.),
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6. Barierach –oznacza to bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne
7. Barierach architektonicznych – oznacza 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,
8. Barierach w komunikowaniu się – oznacza to ograniczenia uniemożliwiające lub
utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i /lub przekazywanie
informacji.
9. 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 .
§3
ZASADY DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER FUNKCJONALNYCH
1. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji w danym roku budżetowym oraz o wysokości
dofinansowania decyduje zespół opiniujący w ramach środków przeznaczonych na
rehabilitacje społeczną i określonych corocznie w uchwale Rady Powiatu Obornickiego.
2. Przyznanie dofinansowań likwidacji barier funkcjonalnych i ich wysokość
uzależniona jest od posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym
roku budżetowym.
3. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje
osobom niepełnosprawnym, które w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku
uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie z Funduszu.
4. W przypadku dofinansowania likwidacji barier architektonicznych nie jest możliwe
dofinansowanie powtórnie takiego samego zakresu prac, z wyjątkiem sytuacji
uzasadnionych zmianą stanu zdrowia i niefunkcjonalnością dotychczasowych rozwiązań.
5. Dofinansowanie likwidacji barier nie przysługuje osobom, które w ciągu trzech lat od daty
złożenia wniosku były stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej
z przyczyn leżących po stronie osoby niepełnosprawnej.
6. Dofinansowaniem ze środków Funduszu może być objęta likwidacja barier
architektonicznych w budynkach już istniejących - bariery muszą istnieć, aby mogły być
zlikwidowane.
7. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed
przyznaniem środków finansowych Funduszu i zawarciem umowy o dofinansowanie ze
środków Funduszu.
8. Realizacja zadania następuje w roku budżetowym, w którym przyznano dofinansowanie.
9. W przypadku śmierci Wnioskodawcy po podpisaniu umowy, umowa wygasa z dniem
zgonu, a wykonane usługi i zakupy urządzeń / sprzętów nie podlegają rozliczeniu.
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10. O przyznaniu bądź odmowie przyznania środków Funduszu Centrum powiadamia
Wnioskodawcę pisemnie. Od rozstrzygnięcia Centrum nie przysługuje odwołanie w myśl
kodeksu postępowania administracyjnego.
11. Dofinansowaniem ze środków Funduszu może być objęty zakup urządzeń, materiałów
budowlanych i usługi, zawarte w katalogu stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia
Dyrektora PCPR.
§4
WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WNIOSKODAWCY
1. 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 Wnioskodawcy
(w tym małoletni), którzy spełniają następujące warunki:
a) likwidacja barier architektonicznych – rodzaj niepełnosprawności wymaga
likwidacji w/w barier
Powyższe dotyczy osób:
- osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się z powodu dysfunkcji narządu
ruchu stanowiącej podstawę wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności z symbolem przyczyny
niepełnosprawności 05-R,
- osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się z powodu dysfunkcji narządu
ruchu nie stanowiącej podstawy wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, ale będącej konsekwencją ujętych
w orzeczeniu schorzeń np. o charakterze neurologicznym – symbol 10-N.
W przypadku osób niepełnoprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną
wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o niepełnosprawności lub
orzeczenia równoważnego - wymaga się zaświadczenia lekarza specjalisty potwierdzającego
trudności w poruszaniu się.
Zaświadczenie lekarskie ważne jest 3 miesiące od dnia wystawienia.
- osoby, których niepełnosprawność dotyczy dysfunkcji narządu wzroku, co powoduje
trudności w poruszaniu się tych osób,
b) likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych – rodzaj ich
niepełnosprawności wymaga likwidacji w.w. barier i jest określony
w orzeczeniu odpowiednim symbolem lub jeśli rodzaj niepełnosprawności nie
jest określony w orzeczeniu, wymagane jest zaświadczenie lekarskie od
lekarza specjalisty;
Powyższe dotyczy osób:
- osoby niepełnosprawne, mające trudności w komunikowaniu się których niepełnosprawność
w umiarkowanym lub znacznym stopniu dotyczy dysfunkcji narządu słuchu, mowy, wzroku
( zgodnie z zaznaczonym rodzajem niepełnosprawności w orzeczeniu lub w przypadku braku
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takiego symbolu z potwierdzoną w/w dysfunkcja przez lekarza specjalistę w zaświadczeniu ),
a także osoby niepełnosprawne ruchowo, których dysfunkcja przekłada się na możliwości
komunikowania się z otoczeniem , gdyż ogranicza uczestnictwo w środowisku i kontakty
z otoczeniem.
- osoby niepełnosprawne mające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
i trudności w poruszaniu się (dot. barier technicznych )
2. Wniosek w imieniu osoby, o której mowa w ust.1 może złożyć przedstawiciel ustawowy,
prawny opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony
notarialnie.
3. Wnioskodawca nie mogący czytać (niewidomy) składa oświadczenie woli ustnie
pracownikowi PCPR, który na dokumencie wpisze jego imię i nazwisko, umieszczając
swój podpis.
4. Wnioskodawca nie mogący pisać lecz umiejący czytać składa oświadczenie woli w formie
pisemnej poprzez:
– złożenie na dokumencie tuszowego odcisku palca, a obok tego
odcisku inna osoba wpisze jej imię i nazwisko umieszczając swój
podpis
– podpisanie dokumentu przez inną osobę, a jej podpis będzie
poświadczony przez notariusza lub właściwy organ administracji, z
zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać,
lecz mogącego czytać
§5
TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA
1. PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę, który złożył
wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w
terminie 30 dni. Nie usunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie
wniosku bez rozpatrzenia.
2. Podanie przez Wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, bez względu na to, czego
dotyczą, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
3. Wnioskodawcom, którym nie zostało przyznane dofinansowanie, z powodu
niewystarczającej wysokości środków przeznaczonych na likwidację barier w danym
roku kalendarzowym, może być ono przyznane w roku następnym, po złożeniu przez
zainteresowanych aktualizacji wniosku, o czym pisemnie informuje się wnioskodawcę.
§6
ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI I ROZLICZANIA PRZYZNANEGO
DOFINANSOWANIA
1. Szczegółowy koszt urządzeń, materiałów budowlanych, robót ustala się według średnich
cen rynkowych w sporządzonym kosztorysie przez współpracującego z PCPR inspektorem
budowlanym, w oparciu o proponowany przez wnioskodawcę zakres przedsięwzięcia oraz
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dokonaną przez pracowników PCPR wizję lokalną w miejscu zamieszkania osoby
niepełnosprawnej.
2. Do obowiązków wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń
wymaganych przepisami szczególnymi a także zapewnienia nadzoru inwestorskiego, jeśli
jest wymagany.
Koszty uzyskania pozwoleń, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, uzyskania niezbędnych
uzgodnień i opinii pokrywa wnioskodawca.
3. Przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w uznanym zestawieniu kosztów,
a także w przypadkach gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych
wymaganych przepisami , w tym techniczno- budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej, wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
4. Wnioskodawca zobowiązany jest, w zależności od rodzaju zadania, powierzyć
wykonanie budowy lub robót budowlanych wybranym przez siebie podmiotom i ponosi
pełną odpowiedzialność za działania wykonawcy.
5. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia PCPR w formie pisemnej pod
rygorem nieważności o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań
w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia.
§7
1. Przekazanie środków Funduszu na dofinansowanie następuje po:

a) dostarczeniu przez wnioskodawcę oryginałów faktur lub rachunków wystawionych na
wnioskodawcę przez wykonawcę, dostawców, bądź sprzedawców urządzeń lub sprzętu,
z terminem płatności nie krótszym niż 21 dni od daty ich wystawienia,
b) dostarczeniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia udziału własnego (faktura lub dowód
wpłaty KP),
c) sporządzeniu protokołu końcowego odbioru robót określającego zakres wykonanych robót,
podpisanego przez przedstawicieli PCPR, inspektora nadzoru budowlanego i wnioskodawcę,
opatrzonego zapisem „określony w kosztorysie zakres prac został wykonany”,
2. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze zadania przekazanie środków
finansowych następuje w ciągu 7 dni od dnia udokumentowania przez Wnioskodawcę
usunięcia wad.
3. PCPR opatruje dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt a, pieczątką o następującej
treści: „Opłacone ze środków PFRON w kwocie dofinansowania ....... zł”.
4. Przekazanie środków następuje w terminie do 14 dni od dnia złożenia wymaganego
kompletu dokumentów finansowych ( faktur, rachunków ) bezpośrednio przelewem na
wskazany w dokumencie rachunek bankowy sprzedawcy / wykonawcy, a w przypadku
pokrycia przez Wnioskodawcę 100% kosztów lub kosztów przekraczających obowiązkowy
wkład własny określony w umowie - na pisemną prośbę i konto wskazane przez
Wnioskodawcę.

