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PROCEDURA UDZIELANIA DOFINANSOWANIA 
 ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH,  
W ZWIĄZKU Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
I OSOBY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU 
1. O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych może 
ubiegać się osoba niepełnosprawna: 

a) posiadająca ważne orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 
1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 
ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie 
rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r., 

b) mieszkająca na terenie powiatu żnińskiego, 
c) jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a realizacja zadania, 

którego ma dotyczyć dofinansowanie umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie 
niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z 
otoczeniem, 

d) mająca trudności w poruszaniu się (wyłącznie w przypadku barier architektonicznych),  
e) będące właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo 

posiadająca zgodę właściciela budynku lub budynku mieszkalnego w którym stale zamieszkują 
(wyłącznie w przypadku barier architektonicznych). 

2. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o 
dofinansowanie ma zaległość wobec PFRON lub podmiot ten, był w ciągu trzech lat przed złożeniem 
wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po 
stronie tego podmiotu. 
3. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom 
niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele 
dofinansowanie ze środków PFRON. 
II ETAPY SKŁADANIA WNIOSKU 
1. Złożenie aktualnie obowiązującego druku wniosku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) 
w Żninie wraz z załącznikami: 

a) kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopią wypisu z treści orzeczenia, o którym 
mowa w pkt. I.1 procedury,  

b) aktualnym zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia (druk PCPR), 
c) zgodą właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, jeżeli osoba niepełnosprawna nie jest 

właścicielem lokalu lub budynku, a w którym stale zamieszkuje (druk PCPR, wyłącznie w 
przypadku barier architektonicznych), 

d) kopią aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić 
likwidacja barier architektonicznych, tj. wypis z księgi wieczystej, a w przypadku jej braku – 
przedłożenie kopii dokumentu (oryginał do wglądu) w zakresie niezbędnym do potwierdzenia 
wyżej wymienionego tytułu prawnego do nieruchomości, 

e) jeżeli realizacja zadania objętego dofinansowaniem wymaga dopełnienia szczególnych 
obowiązków np.: uzyskanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia realizacji prac odpowiedniemu 
organowi należy do wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie tychże 
obowiązków. 

2. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna, która spełnia wymagania umożliwiające ubieganie się o 
uzyskanie dofinansowania nie jest pełnoletnia lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych 
wniosek w przedmiocie dofinansowania wypełnia jej przedstawiciel ustawowy lub ustanowiony 
opiekun prawny. W przypadku działania przez opiekuna prawnego do wniosku o dofinansowanie 
należy załączyć kopię postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego. 
3. W przypadku podpisania wniosku lub umowy należy pamiętać, że: 
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a) Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego  przedstawicielem ustawowym jest osoba 
uprawniona do działania w cudzym imieniu na podstawie przepisów ustawy. Źródłem 
umocowania do przedstawicielstwa ustawowego może być również orzeczenie sądowe (art. 
96 Kodeks Cywilny), 

b) Osoba niemogąca pisać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej w ten sposób, że 
uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona 
wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis, albo w ten sposób, że zamiast składającego 
oświadczenie podpisze się osoba przez niego upoważniona, a jej podpis będzie poświadczony 
przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa 
z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie osoby niemogącej pisać (art. 79 Kodeks Cywilny), 

c) Jeżeli osoba biorąca udział w czynnościach takich jak np. podpisanie umowy cywilno prawnej, 
jest osobą która nie potrafi czytać (np. osoba niewidoma), pracownik PCPR winien pouczyć ją 
o możliwości przywołania do danej czynności wskazaną przez daną osobę – osobę zaufaną. 
Osoba zaufana będzie to osoba biorąca udział jako doradca w konstruowaniu umowy, będzie 
wnosiła również uwagi wcześniej konsultowane z osobą niepełnosprawną. Osoba zaufana 
musi być obecna w trakcie czynności. Obowiązkiem pracownika PCPR jest podjęcie działań 
mających na celu uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka pokrzywdzenia osoby niepełnosprawnej. O 
przebiegu czynności należy sporządzić odpowiednie oświadczenie, która stanowi podstawowy 
dowód zachowania powyżej opisanej procedury. Jeżeli osoba niepełnosprawna nie potrafi 
pisać, to wystarczające jest uczynienie przez zainteresowanego tuszowego odcisku palca na 
dokumencie, podczas gdy inna osoba wypisze imię i nazwisko autora oświadczenia, składając 
równocześnie swój podpis. Także i w takim przypadku należy dokonać wzmianki z ogólnym 
wskazaniem powodów takiej sytuacji. 

d) Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów 
znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie 
woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, 
chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych (art. 82 Kodeks Cywilny). 

4. W przypadku, gdy PCPR poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie 
danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, 
wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. 
5. Realizacja zadania następuje po podjęciu przez Radę Powiatu Żnińskiego uchwały w sprawie podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dany rok kalendarzowy, aż 
do momentu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ten cel (w danym roku 
kalendarzowym). 
6. Uznanie zasadności dofinansowania z zakresu likwidacji barier należy do podejmującego decyzję                   
o przyznaniu dofinansowania. Przy rozpatrywaniu wniosków dyrektor PCPR posiłkuje się tzw. Komisją 
ds. rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych oraz Zespołem opiniującym, w skład którego 
wchodzą przedstawiciele z każdej gminy, z obrębu granic administracyjnych Powiatu Żnińskiego. 
III SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKU 
1. Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym 
czasie. 
2. PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we 
wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w 
wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 
3. PCPR informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni od dnia 
rozpatrzenia kompletnego wniosku. 
4. Każdorazowo przy rozpatrywaniu wniosku bada się cel, jakiemu ma służyć realizacja przedsięwzięcia 
w kontekście sprawniejszego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. 
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5. Dofinansowanie może obejmować koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych, robót 
budowlanych oraz budowy lub innych usług z zakresu likwidacji barier, zakupionych lub wykonanych 
po zawarciu umowy o dofinansowanie. 
6. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych służy likwidowaniu istniejących barier w 
najbliższym otoczeniu wnioskodawcy, nie zaś wyposażeniu nowych lub będących w trakcie budowy 
domów i mieszkań. 
7. Dofinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowo-wykończeniowym, które nie 
wpływają na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej a służą podniesieniu estetyki 
pomieszczeń. 
8. Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą 
niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym ustanowionym 
postanowieniem Sądu lub pełnomocnikiem ustanowionym notarialnie.   
9. PCPR przeprowadza w miejscu realizacji zadania:  
- wizję lokalną przed przyznaniem dofinansowania, w celu oceny stanu faktycznego, (tj.: barier 
architektoniczne; w niektórych przypadkach bariery techniczne i w komunikowaniu się), 
- możliwość kontroli po przyznaniu dofinansowania, w celu oceny stanu faktycznego, (tj.: bariery 
techniczne i w komunikowaniu się), 
- odbiór prac remontowo – budowlanych, w celu oceny stanu faktycznego, (tj.: bariery 
architektoniczne). 
10. O wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych we wniosku oraz dołączonej do niego 
dokumentacji wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Żninie. 
11. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności musi być ważne na dzień złożenia wniosku, jego 
rozpatrzenia i na dzień jego rozliczenia. 
IV WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
1. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 
wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego 
przeciętnego wynagrodzenia.1 
2. Różnicę między kosztem przedsięwzięcia a kwotą dofinansowania pokrywa wnioskodawca. 
3. Udział środków własnych nie może wynosić mniej niż 5% kosztu przedsięwzięcia. 
4. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie. 
  

UWAGA 
1. Zadania jakie są objęte dofinansowaniem ze środków PFRON zostały określone w 

katalogu rzeczowym urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności 
jakie mogą być objęte dofinansowaniem na wniosek osoby niepełnosprawnej. W/w 
katalog zawiera wzór wstępnego kosztorysu wraz z przykładowymi urządzeniami i 
materiałami, który stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie z zakresu likwidacji 
barier architektonicznych. Ponadto zostały w nim określone podstawowe założenia 
przy późniejszym rozliczaniu faktur bądź rachunków.  

2. Wnioski nie rozpatrzone w roku bieżącym nie są przenoszone na rok następny. 

                                                           
1 Przeciętne wynagrodzenie – oznacza przeciętne 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. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. 
2018, poz. 1270). 


