
 

 

                                              Załącznik nr 4 

                 do Uchwały Nr 57/2015  

Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim  

                 z dnia 18 maja 2015 roku 

 

 

PROCEDURY DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI  

BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych                        

z dnia 27 sierpnia 1997 roku tj. z dnia 11 maja 2011 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 721 z późn. 

zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie 

określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1190 z późn 

zm.) 

 

 

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższym 

otoczeniu, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki                                 

użytkowania, uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych ma służyć pomocy w likwidowaniu 

istniejących barier w najbliższym otoczeniu wnioskodawcy, nie zaś  wyposażeniu nowych lub 

będących w trakcie budowy mieszkań oraz domów. 

I. Warunki uzyskania dofinansowania 

1. O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba 

niepełnosprawna, tj. osoba posiadająca ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (np. orzeczenie     

o grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy wydane przez ZUS oraz KRUS, MON                                          

i MSWiA wystawione przed 01.01.1998 r.) lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane do 16 roku 

życia, mająca trudności w poruszaniu się. 

2. W przypadku małoletnich osób niepełnosprawnych (tj. do 18 roku życia), wniosek składa                            

przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny, natomiast w przypadku osób ubezwłasnowolnionych 

częściowo lub całkowicie wniosek składa kurator bądź odpowiednio opiekun prawny osoby 

niepełnosprawnej. 

3. Wnioskodawca złoży w PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej wniosek wraz                          

z wymaganymi załącznikami, przy czym PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej będzie 

właściwy, jeśli wnioskodawca posiada na terenie powiatu opolskiego miejsce zamieszkania.  

4.  Dofinansowanie jest uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. 

5.  Wnioskodawca nie ma zaległości wobec Funduszu. 

6. Wnioskodawca w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku nie był stroną umowy                                   

o dofinansowanie ze środków funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego 

stronie. 
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7. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem dofinansowania              

i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie 

materiałów i robót związanych bezpośrednio z likwidacją barier, zakwalifikowanych do realizacji.  

8. O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna będąca właścicielem nieruchomości 

lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiadająca zgodę właściciela lokalu lub 

budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje, na wykonanie robót we wnioskowanym 

zakresie. 

II. Wymagane dokumenty 

1. W celu uzyskania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych należy złożyć: 

Do I etapu: 

1) wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem o konieczności likwidacji barier architektonicznych 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury oraz: 

a. aktualne zaświadczenie lekarskie (wystawione nie później niż na 3 m-ce przed dniem złożenia 

wniosku), wypełnione czytelnie i w języku polskim, zawierające wyraźne informacje o rodzaju 

posiadanych schorzeń utrudniających  poruszanie się; 

b. kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego);  jeśli 

we wspólnym gospodarstwie domowym jest więcej osób niepełnosprawnych – kserokopie 

orzeczeń tych osób; 

c. pełnomocnictwo w przypadku wnioskodawcy występującego przez pełnomocnika, 

ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, natomiast                              

w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – wymagana jest kserokopia postanowienia sądu 

opiekuńczego o ustanowieniu opiekuna prawnego (kuratora dla ubezwłasnowolnionego 

częściowo); 

d. udokumentowany tytuł prawny do  lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier 

architektonicznych, np. akt własności, umowa najmu, przydział lokalu (jeśli lokal nie stanowi 

własności wnioskodawcy – również pisemna zgoda właściciela lokalu na wykonanie robót). 

e. zaświadczenie o zameldowaniu; 

f. inne dokumenty niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy. 

Do II etapu:  

a. szkic mieszkania/pomieszczeń, których dotyczy likwidacja barier architektonicznych; 

b. projekt i kosztorys/szczegółowa kalkulacja kosztów (oferta cenowa – zamówienie lub faktura 

pro forma), pozwolenie na budowę (w razie konieczności jego posiadania zgodnie                        

z obowiązującym prawem); 

c. zgoda właściciela budynku (w przypadku konieczności jej posiadania); 

d. przyjęte pełnomocnictwo inwestora zastępczego. 

III. Wysokość dofinansowania 

1. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów 

przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, 

natomiast pozostały koszt stanowi udział własny wnioskodawcy. 
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IV. Zasady przyznawania dofinansowania z zakresu likwidacji barier architektonicznych 

1. Rozpatrywanie wniosków następuje komisyjnie według kolejności ustalonej na liście rankingowej 

sporządzonej zgodnie z Kartą oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 

2. Dofinansowaniem może zostać objęty zakup urządzeń, materiałów budowlanych lub innych usług 

z zakresu likwidacji barier, zgodnych z katalogiem rzeczowym stanowiącym załącznik nr 3                           

do niniejszej procedury. 

3. Dofinansowanie obejmuje koszt urządzeń, materiałów budowlanych, robót budowlanych lub 

innych usług z zakresu likwidacji barier, zakupionych lub wykonywanych po przyznaniu środków 

finansowych i zawarciu umowy o dofinansowanie. 

4. Zakres rzeczowy i finansowy budowy lub robót budowlanych określa projekt budowlany, wyciąg         

z projektu budowlanego lub kosztorys na określone zadanie lub szczegółowa kalkulacja kosztów 

(oferta cenowa – zamówienie lub faktura pro forma). Kosztorys winien zawierać ilościowy wykaz 

koniecznych do likwidacji bariery materiałów i urządzeń wraz z kosztem ich zakupu oraz wykonania 

zadania. 

5. Do obowiązków wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi (jeżeli zakres prac tego wymaga) oraz pozwolenia na budowę,                         

a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego – w koniecznych przypadkach. Koszty uzyskania 

pozwolenia, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii pokrywa 

wnioskodawca. 

6. Przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w umowie, także w przypadkach, gdy niezbędne 

było wykonanie dodatkowych robót budowlanych wymaganych przepisami, w tym techniczno – 

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, wnioskodawca 

pokrywa ze środków własnych. 

7. Przekazanie środków Funduszu następuje na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy lub 

wystawcy faktury po udokumentowaniu rachunkami lub fakturami poniesienia wkładu własnego lub 

po uzyskaniu oświadczenia od wnioskodawcy o przekazaniu udziału własnego wykonawcy oraz od 

wykonawcy o otrzymaniu udziału własnego od wnioskodawcy, po odbiorze robót budowlanych oraz 

po dostarczeniu rachunków lub faktur VAT wystawionych na wnioskodawcę przez wykonawców lub 

sprzedawców i po sprawdzeniu ich pod względem merytorycznym. 

8. Przekazanie środków finansowych Funduszu następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wymaganego do rozliczenia kompletu dokumentów oraz ich weryfikacji, bezpośrednio przelewem na 

wskazany rachunek bankowy. Przekazanie środków finansowych może nastąpić do wysokości  

zweryfikowanych kwot. 

9. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze zadania, przekazanie środków finansowych 

nastąpi w terminie 7 dni po usunięciu usterek, co wnioskodawca udokumentuje stosownymi 

dokumentami. 
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V. Tryb postępowania 

1.  Zasady ogólne  

1) Pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za realizację poszczególnych etapów procesu 

rozpatrywania i realizacji wniosku: 

a. są niezależni co do treści swoich opinii, zobowiązani są spełniać swoje funkcje zgodnie                          

z prawem i obowiązującymi zasadami, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie, 

b. zobowiązani są do wyłączenia się od rozpatrywania sprawy, która dotyczy ich osobiście, ich 

małżonków, wstępnych albo zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii albo 

stopniu, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także                        

w każdym innym przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do 

ich bezstronności, 

c. zobowiązani są do ochrony danych osobowych przekazanych przez wnioskodawców. 

2)  Dokumenty dostarczane do PCPR przez wnioskodawcę, muszą być rejestrowane w dzienniku 

korespondencyjnym. 

3)  Prawidłowo zaadresowana korespondencja do wnioskodawcy, która pomimo dwukrotnego 

awizowania nie zostanie odebrana, uznawana jest za doręczoną. 

4)  Podstawą rozpatrzenia wniosku osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych jest kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami. 

5)  Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej dofinansowania są 

informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków wnioskodawców 

zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych – w tym przypadku podstawą podjęcia decyzji                     

w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku. 

6) Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do PCPR informacje o wszelkich 

zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku oraz mających wpływ na realizację umowy         

np. o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania, utracie przedmiotu dofinansowania, itp. 

7)  Wnioskodawca jest zobowiązany do: 

a. wykorzystania dofinansowania ze środków PFRON zgodnie z przeznaczeniem, 

b. przekazywania na każde wezwanie PCPR informacji dotyczących efektów udzielonego 

wsparcia. 

c. umożliwienia pracownikom PCPR przeprowadzenia kontroli, 

2. Tryb rozpatrywania wniosków 
 

1)      Rejestracja wniosku przez pracownika PCPR w dzienniku korespondencyjnym. 

2)      Rejestracja wniosku przez pracownika merytorycznego PCPR. 

3)      Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

4)      Ocena formalna wniosku: 
 

a. pracownik merytoryczny sprawdza:  
 

 czy wniosek został złożony we właściwej instytucji, 

 czy wniosek został sporządzony na obowiązującym formularzu,  
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 czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, 

 czy wniosek jest kompletny, 

 czy wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagane załączniki, 

 

i w terminie  10 dni informuje wnioskodawcę na piśmie o występujących we wniosku uchybieniach, 

b. w przypadku wystąpienia uchybień we wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest je usunąć                        

w terminie 30 dni od daty wezwania do ich usunięcia. Nieusunięcie w wyznaczonym terminie 

powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

c. w przypadku gdy pracownik merytoryczny poweźmie wątpliwość co do danych we wniosku                

o dofinansowanie, które mają wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do 

złożenia wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów w szczególności co do 

wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. PCPR                                      

w wezwaniu określa termin złożenia wyjaśnień. 

5)      Ocena merytoryczna wniosku: 

a. wnioski kompletne, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, zostają poddane dalszej ocenie                  

w trakcie wizji lokalnej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, dokonywanej przez 

pracownika merytorycznego PCPR oraz specjalisty z zakresu prawa budowlanego, tj. inspektora 

budowlanego, w celu:  

 sprawdzenia wiarygodności podanych we wniosku informacji, 

 sprawdzenia czy wnioskowany zakres prac nie został wykonany,  

 zasadności dofinansowania do likwidacji barier, tj. oceny  w jaki sposób likwidacja barier 

przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania osoby niepełnosprawnej i wpłynie na jej 

samodzielność, 

 rzetelności koniecznego zakresu prac, w szczególności czy wszystkie przewidywane wydatki 

są niezbędne dla osiągnięcia zakładanych rezultatów, czy zakładane koszty są racjonalne                          

i nie zostały nienaturalnie zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi. 

b. z wizji lokalnej sporządzana jest notatka służbowa, 

c. po zakończeniu wizji lokalnych pracownik merytoryczny przeprowadza ocenę merytoryczną 

wniosków oraz sporządza listę rankingową według uzyskanej punktacji.  

d. po dokonaniu oceny merytorycznej oraz uzyskaniu listy rankingowej wnioski przedkładane                           

są do zaopiniowania na komisję do spraw rozpatrywania wniosków, powołaną zarządzaniem 

Dyrektora. 

e. komisja z każdego posiedzenia sporządza protokół. 

6) PCPR informuje wnioskodawcę na piśmie o sposobie rozparzenia wniosku w terminie 7 dni                                           

od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku. 

7) Wnioskodawca, którego wniosek rozpatrzono pozytywnie i zakwalifikowano do II etapu realizacji, 

otrzymuje pisemną informację o wysokości przyznanego dofinansowania wraz z zatwierdzonym                    

do realizacji zakresem prac, a także informację o konieczności złożenia dokumentów do II etapu 

realizacji.          
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8) Po weryfikacji dokumentów przedłożonych do II etapu realizacji oraz zatwierdzeniu przez 

inspektora budowlanego zostaje sporządzona umowa dofinansowania. Wnioskodawca lub osoba 

upoważniona do reprezentowania zostaje powiadomiona na piśmie o terminie podpisania umowy.  

9) Po podpisaniu umowy dofinansowania wnioskodawca może przystąpić do realizacji prac, które 

zostały objęte ww. umową.  

10) Po otrzymaniu informacji od wnioskodawcy o zakończeniu prac, pracownik merytoryczny  wraz                 

z inspektorem budowlanym dokonuje odbioru zadania, sporządzając protokół odbioru robót. 

11) Pracownik merytoryczny dokonuje rozliczenia zadania na podstawie przedstawionych przez 

wnioskodawcę oraz zatwierdzonych przez inspektora budowlanego dokumentów rozliczeniowych,                           

tj. faktur, rachunków. 

12) Pracownik merytoryczny przedkłada dyspozycję przelewu do wydziału finansowo-księgowego 

celem wypłaty dofinansowania, natomiast zrealizowane faktury VAT bądź inne dowody księgowe 

zostają zwrócone wnioskodawcy po opieczętowaniu pieczątką „opłacono ze środków PFRON                          

w kwocie dofinansowania … zł” z podaniem kwoty przyznanego dofinansowania oraz informuje 

wnioskodawcę o sposobie rozliczenia. 

VI. Informacje dodatkowe 

1. Druki wniosków o dofinansowanie można pobrać w siedzibie PCPR, jak również ze strony 

internetowej www.pcpropolelub.eurzad.eu. 

2. Wnioski należy składać w godzinach urzędowania PCPR w każdym czasie. 

3. Wnioski są rozpatrywane wg kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków finansowych 

PFRON. 

4. Wnioski są rozpatrywane po otrzymaniu limitu środków finansowych PFRON przyznanych                            

na dany rok oraz po dokonaniu ich podziału na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji 

społecznej przez Radę Powiatu. 

5. Jeśli wnioskodawca zrezygnował z przyznanego dofinansowania, należy przyjąć do rozpatrzenia 

kolejny wniosek, który otrzymał najwyższą ocenę punktową według rankingu.  

6. Jeśli wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. Należy przyjąć do 

rozpatrzenia kolejny wniosek, który otrzymał najwyższą ocenę punktową według rankingu.  

7. Wnioski niezrealizowane z powodu braku środków finansowych Funduszu nie przechodzą do 

realizacji na rok następny.  

 

 

http://www.pcpropolelub.eurzad.eu/

