
 

Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się finansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

Rodzaje zadań, które mogą być finansowane w części lub w całości ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały określone w rozporządzeniu 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 ze zm.). 

 Adresaci dofinansowania 

             O likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby                                                   

z niepełnosprawnością, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. 

Realizacja w/w zadań ma umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie z niepełnosprawnością 

wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. 

Wysokość dofinansowania 

Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi  

do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia.  

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych w związku  

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy 

rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, w przypadku 

mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. 

Powiatowe centrum pomocy rodzinie rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia 

kompletnego wniosku i informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni od 

dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny wnioskodawca 

w terminie 10 dni od dnia  złożenia wniosku zostaje poinformowany o występujących we wniosku 

uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Ich nieusunięcie spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Jeżeli jednostka rozpatrująca wniosek poweźmie wątpliwość 

odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie danych mających wpływ na przyznanie 

dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, 

licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. 

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje? 

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się  

o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub wnioskodawca był w ciągu trzech lat przed 



złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn 

leżących po stronie wnioskodawcy. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania 

poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie  

ze środków PFRON. 

Podstawa dofinansowania 

Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez Starostę z osobą 

z niepełnosprawnością lub jej przedstawicielem ustawowym. 

Szczegółowe informacje dotyczące likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych 

Szczegółowe informacje dotyczące likwidacji barier w komunikowaniu się  

i technicznych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego zostały określone w Procedurach i zasadach 

przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, 

materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które stanowią załącznik do uchwały 

nr 99/181/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 

procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, 

urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez 

Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Adresaci i przedmiot dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się 

1. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się osób z dysfunkcją narządu słuchu 

lub mowy w stopniu znacznym lub umiarkowanym niebędących w wieku aktywności zawodowej lub 

zatrudnionych są rozpatrywane indywidulanie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób                                         

z niepełnosprawnościami wynikającymi z niepełnosprawności. 

2. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się osób z dysfunkcją narządu wzroku 

o stopniu znacznym lub umiarkowanym niebędących w wieku aktywności zawodowej lub 

zatrudnionych będą rozpatrywane indywidualnie, zgodnie  z indywidualnymi potrzebami osób                                     

z niepełnosprawnościami wynikającymi z niepełnosprawności. 

3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu lub mowy w stopniu znacznym lub umiarkowanym  

w wieku aktywności zawodowej albo zatrudnione oraz posiadające orzeczenie o zaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier  

w komunikowaniu się w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 

4. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym w wieku aktywności 

zawodowej albo zatrudnione oraz posiadające orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 

mogą ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się w ramach pilotażowego 

programu „Aktywny samorząd”. 

W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób z innymi rodzajami niepełnosprawności 

może być dofinansowany: 

1) zakup zestawu komputerowego (tj. jednostki centralnej, monitora, myszy, klawiatury), tabletu lub 

laptopa dla: 



a) dzieci w wieku od 6 do 16 lat z orzeczoną niepełnosprawnością spowodowaną schorzeniami 

narządu ruchu, schorzeniami neurologicznymi, dzieci autystycznych, dzieci z zespołem Downa,                            

z niepełnosprawnością intelektualną, z chorobą psychiczną, 

b) uczącej się młodzieży w wieku od 16 do 24 lat z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności ze względu na dysfunkcję narządu ruchu, schorzenia 

neurologiczne, młodzieży z autyzmem, zespołem Downa, z niepełnosprawnością intelektualną, 

z chorobą psychiczną, 

c) osób z niepełnosprawnością ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze 

względu na choroby psychiczne lub dysfunkcję narządu ruchu lub schorzenia neurologiczne oraz 

ze względu na choroby nowotworowe; 

2) zakup drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego oraz głośników przy zakupie sprzętu,                            

o którym mowa w pkt 1 (z wyłączeniem tabletu); 

3) zakup specjalistycznego oprogramowania lub oprogramowania wspomagającego edukację, rozwój 

i rehabilitację dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat przy zakupie sprzętu, o którym mowa  

w pkt 1; 

4) zakup komunikatora - dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności                             

z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci zaliczonych do osób niepełnosprawnych  

z niepełnosprawnością intelektualną. 

 

Adresaci i przedmiot dofinansowania likwidacji barier technicznych 

W ramach likwidacji barier technicznych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu  

w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz posiadających orzeczenie o zaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych może być dofinansowany: 

1) zakup i instalacja systemu automatycznego otwierania drzwi do garażu  

i bramy wjazdowej – w przypadku osoby z niepełnosprawnością z dysfunkcją narządu ruchu 

poruszającej się na wózku inwalidzkim uczącej się lub aktywnej zawodowo lub samotnej; 

2) zakup podnośnika wannowego, podnośnika kąpielowo-transportowego; 

3) zakup schodołazu; 

4) zakup krzesła prysznicowego; 

5) zakup krzesła toaletowego; 

6) zakup taboretu prysznicowego; 

7) zakup siedziska do wanny; 

8) zakup nadstawki sedesowej; 

9) zakup ramp, najazdów i szyn; 

10) zakup i montaż oporęczowania. 

 

Stosowanie się do przepisów prawa na każdym etapie rozpatrywania i realizacji wniosku   

o dofinansowanie ma także zastosowanie w czasie żywiołu lub w sytuacjach kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej także w przypadku wprowadzonego   

w 2020 roku stanu epidemii w Polsce z powodu zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

 

 


