
 

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH 

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 

niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. 

Realizacja w/w zadań ma umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej 

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. 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 zostanie poinformowany o występujących we wniosku uchybieniach, które 

powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpatrzenia zgodnie z § 12 ust. 3 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  

poz. 926 z późn. zm.). 



Kiedy dofinansowanie nie przysługuje ? 

Zgodnie z § 9 ust. 1 i 3 oraz § 9 ust. 4 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 (tekst jednolity Dz. U.  

z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.) 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. 

 

 

 

 


