Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych
2021-12-20

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego elementach
zewnętrznych, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki
użytkowania uniemożliwiają lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ma na
celu umożliwienie jej, lub w znacznym stopniu ułatwienie, wykonywania podstawowych,
codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się
osoba niepełnosprawna, mająca trudności w poruszaniu się, jeżeli jest właścicielem
nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, albo posiada zgodę właściciela
lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje na wykonanie robót we
wnioskowanym zakresie.

Dla niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa wnioski o dofinansowanie ze środków
PFRON likwidacji barier architektonicznych realizuje:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Dział Rehabilitacji
ul. Józefińska 14
30-529 Kraków
parter, pok. 010
tel. 012 616 54 08

Kolejność postępowania

Z Działu Rehabilitacji pobieramy do wypełnienia druk Wniosku o dofinansowanie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier
architektonicznych na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy

Miejskiej Kraków. Druk wraz z obowiązującą procedurą, dostępny jest również na stronie
internetowej www.mops.krakow.pl.
Wniosek o dofinansowanie składamy w Dziale Rehabilitacji wraz z następującymi załącznikami:
1. Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku stanowi załącznik do procedury MOPS37).
2. Kopia orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu)
Wnioskodawcy w zakresie dysfunkcji narządu ruchu (należy przez to rozumieć
dysfunkcję stanowiącą podstawę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). W przypadku osób niepełnosprawnych z
dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dotyczącego
niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń o charakterze
neurologicznym – symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych –
symbol orzeczenia: 12-C oraz z dysfunkcją wzroku – symbol orzeczenia: 04-O, wnioski
mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że
Wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż
następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu
ruchu. W przypadku orzeczeń wydanych przez inny organ (np. ZUS), zaświadczenie
lekarskie winno być wystawione przez lekarza specjalistę (ortopedę, reumatologa,
neurologa, chirurga) potwierdzającego schorzenia powodujące utrudnienia w poruszaniu
się.
3. Aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę o specjalizacji
adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, której wniosek dotyczy wystawione
czytelnie i w języku polskim, zawierające informację o rodzaju posiadanych schorzeń
utrudniających poruszanie się zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku (o którym mowa
w pkt. 1) z uwzględnieniem pkt. 2.
4. Kopie orzeczeń o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) osób mieszkających wspólnie
z wnioskodawcą.
5. Kopie (oryginał do wglądu) aktualnych dokumentów potwierdzających tytuł prawny do
lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych: akt notarialny lub
umowa najmu na czas nieokreślony.
6. Kopia (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego stałe zameldowanie w miejscu
realizacji przedsięwzięcia.
7. Pisemna zgoda właściciela/właścicieli budynku/lokalu na wykonanie robót we
wnioskowanym zakresie (ze szczególnym uwzględnieniem wyrażenia zgody na wolną
przestrzeń kąpielową z odpływem liniowym oraz wspornikiem kotary z kotarą).
8. Szkic pomieszczeń, których dotyczy likwidacja barier architektonicznych (z podaniem ich
wymiarów, obecnego i projektowanego układu funkcjonalnego).
9. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego
(oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez
pełnomocnika lub opiekuna prawnego.

ZASADY DOFINANSOWANIA

1. O dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych mogą
ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli:
rodzaj niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych ze względu na
występujące trudności w poruszaniu się, poświadczone orzeczeniem o
niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, w przypadku
orzeczenia ZUS stosownym zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza
specjalistę,
udokumentują zameldowanie w lokalu, w którym stale zamieszkują,
są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi albo uzyskają zgodę
właściciela budynku mieszkalnego na planowany zakres prac.
2. Wysokość dofinansowania ustala się na poziomie do 95% zakwalifikowanych prac.
3. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać kwoty całkowicie zakwalifikowanych
prac.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW.

1. Pracownik merytoryczny prowadzący sprawę dokonuje weryfikacji wniosku pod kątem
formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/uchybień w złożonym wniosku, w
terminie 10 dni od daty złożenia wniosku informuje pisemnie Wnioskodawcę o
stwierdzonych brakach/uchybieniach i wzywa do ich usunięcia. Nie usunięcie
stwierdzonych braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez
rozpatrzenia.
2. Po zakwalifikowaniu wniosku pod względem formalnym pracownicy MOPS:
przeprowadzają wizję lokalną w miejscu zamieszkania,
dokonują szczegółowej weryfikacji zakresu wnioskowanych robót zgodnie z
obowiązującymi zasadami przyznawania dofinansowania w danym roku budżetowym
oraz indywidualnymi potrzebami Wnioskodawcy
dokonują obmiaru pomieszczeń i wykonują dokumentację przebiegu wizji (m.in.
sporządzenie nagrań, fotografii lub filmów),
sporządzają protokół z przeprowadzonej wizji.
3. Na podstawie złożonego wniosku oraz protokołu z wizji lokalnej pracownik merytoryczny
opracowuje kalkulację kosztorysową sporządzoną przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego zgodnie z katalogiem nakładów rzeczowych, kwalifikuje zakres prac
objętych dofinansowaniem w zakresie, o którym mowa w pkt. 3 z wyłączeniem ppkt. a,
b, d w części dotyczącej okna oraz ppkt. e. W pozostałych przypadkach (dotyczy ppkt. a,
b, d w części dotyczącej okna oraz ppkt. e) Wnioskodawca przedstawia fakturę
proforma lub kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z Katalogiem Nakładów

Rzeczowych (KRN), który zostanie zweryfikowany przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego.
4. Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o zakwalifikowanym zakresie rzeczowym
prac i wysokości dofinansowania. Wnioskodawca zostanie zobowiązany do udzielenia
pisemnej informacji w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma, między innymi w
zakresie:
oświadczenia woli o akceptacji przedstawionego zakresu prac oraz kwoty
dofinansowania, terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,
oświadczenia, że będzie osobiście zlecać i nadzorować roboty lub przedłożenia
pełnomocnictwa inwestora zastępczego lub inspektora nadzoru budowlanego.
5. Po dostarczeniu ww. dokumentów i ich weryfikacji następuje podpisanie umowy na
dofinansowanie prac.
6. Przekazanie dofinansowania następuje po wykonaniu prac i przeprowadzeniu kontroli
przez pracowników MOPS oraz dostarczeniu przez Wnioskodawcę:
umowy z wykonawcą posiadającym uprawnienia w zakresie robót remontowobudowlanych,
dowodu uiszczenia kwoty udziału własnego w formie stosownej adnotacji wykonawcy na
fakturze lub dowodu wpłaty,
protokołu bezusterkowego odbioru końcowego zleconych robót, podpisanego przez
Wnioskodawcę i wykonawcę robót, opatrzonego przez Wnioskodawcę klauzulą „Prace w
zakresie finansowanym ze środków PFRON zostały w całości wykonane. Nie wnoszę
zastrzeżeń co do ilości i jakości wykonywanych robót”,
rachunku/faktury wystawionej na Wnioskodawcę przez wykonawcę robót, z terminem
płatności nie krótszym niż 30 dni od daty jej wystawienia. Wyżej wymienioną
dokumentację Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć nie później niż w terminie 14
dni od dnia zakończenia prac.
7. MOPS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez wykonawcę robót. W szczególności z tytułu ich wad i za powstałe w
związku z tym szkody, opóźnienia oraz wykonanie prac niezgodnie z wymogami
określonymi w przepisach ustawy prawo budowlane.
8. W przypadku przekroczenia kosztów robót remontowo-budowlanych ponad wysokość
przyznanego dofinansowania, Wnioskodawca pokrywa je ze środków własnych.

Proponowany katalog rzeczowy urządzeń, robót lub innych czynności, jakie mogą być
objęte dofinansowaniem na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna:

Wszystkie prace budowlane prowadzone przez wnioskodawcę winny być realizowane zgodnie z

wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r.
poz. 1422).

1. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo umożliwiająca samodzielne
poruszanie się, w przypadku gdy zastosowanie innych rozwiązań z uwagi na warunki
techniczne jest nie możliwe.
2. Zakup i montaż podnośników, platform schodowych, wind przyściennych i innych
urządzeń do transportu pionowego, w przypadku, gdy zastosowanie urządzeń
alternatywnych ze względu na wysokie koszty lub warunki techniczne nie jest możliwe.
W przypadku platformy przyschodowej, wind przyściennych i innych urządzeń do
transportu, sprzęt musi bezpośrednio wychodzić z miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
3. Dostosowanie elementów poszczególnych pomieszczeń w celu samodzielnego
funkcjonowania w następującym zakresie:
zakup i montaż umywalki wraz z baterią umywalkową o szerokości nie mniejszej niż 60
cm (pod umywalką obowiązuje wolna przestrzeń),
wymiana wanny na wolną przestrzeń kąpielową z profilowaną powierzchnią najazdową
zapewniającą przestrzeń manewrową z panelem prysznicowym – jej wymiary nie mogą
być mniejsze niż 100 x 110 cm, ze spadkiem 1-2 % w kierunku odpływu,
zakup i montaż wspornika kotary z kotarą (przy montażu należy zachować obszar
powierzchni manewrowej nie mniejszy niż powierzchnia wolnej przestrzeni kąpielowej
czyli 100x110 cm),
ułożenie okładziny ściennej z płytek ceramicznych w niezbędnym zakresie,
bezpośrednio związanym z likwidacją barier architektonicznych, dotyczy wyłącznie
miejsc sanitarnych, tj. powierzchni kąpielowej, powierzchni umywalkowej – łączna
powierzchnia właściwa oraz buforowa okładziny ściennej,
likwidacja progu i przygotowanie podłoża oraz ułożenie posadzki z materiałów
antypoślizgowych – płytki ceramiczne nie szkliwione. Antypoślizgowość to zdolność
posadzki do przeciwdziałania poślizgowi na określonej powierzchni. Klasa
antypoślizgowości wyrażana jest symbolem R (od R11 do R 13). Im większa wartość
tego parametru, tym płytka jest bardziej antypoślizgowa. Podczas kontroli należy
przedłożyć dokument, potwierdzający użycie materiałów antypoślizgowych,
potwierdzony w punkcie zakupu materiałów,
likwidacja progu i przygotowanie podłoża oraz ułożenie posadzki z materiałów
antypoślizgowych – panele antypoślizgowe. Antypoślizgowość to zdolność posadzki do
przeciwdziałania poślizgowi na określonej powierzchni. Podczas kontroli należy
przedłożyć atesty i certyfikaty, potwierdzające użycie materiałów antypoślizgowych.
Atest powinien zawierać informację o klasie twardości – dopuszczalna klasa twardości od
AC3 oraz informacje, że panele zostały pokryte warstwą antypoślizgową lub lakierem
matowym antypoślizgowym,
likwidacja progu i przygotowanie podłoża oraz ułożenie posadzki z materiałów
antypoślizgowych - wykładzina antypoślizgowa. Antypoślizgowość to zdolność posadzki
do przeciwdziałania poślizgowi na określonej powierzchni. Podczas kontroli należy

przedłożyć atesty i certyfikaty, potwierdzające użycie materiałów antypoślizgowych.
zakup i montaż poręczy zakup i montaż poręczy (pochwyt prosty 30 cm, pochwyt prosty
60 cm; pochwyt kątowy 30x60 cm; pochwyt łukowy stały 60 cm; pochwyt łukowy
składany 60 cm),
zakup i montaż siedziska prysznicowego – dostosowanego i zamontowanego
indywidualnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
zakup siedziska wannowego regulowanego – dostosowanego indywidualnie do potrzeb
osoby niepełnosprawnej,
zakup i montaż miski ustępowej (podwieszanej lub stawianej – dostosowanej i
zamontowanej indywidualnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej, - zakup i montaż deski
sedesowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych (deska ma być twarda i stabilna o
kształcie owalnym lub w kształcie litery „U”).

4. W przypadku osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego:
poszerzenie otworu drzwiowego oraz montaż drzwi wewnętrznych; drzwi do łazienki
powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej szerokość 0,8 m i
wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza,
montaż drzwi zewnętrznych, drzwi powinny mieć szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w
świetle ościeżnicy,
poszerzenie otworu drzwiowego – otwór drzwiowy w świetle ościeżnicy powinny mieć
szerokość 0,9 m i wysokość 2 m,
dostosowanie stolarki okiennej i drzwi balkonowych z obniżonymi okuciami
(maksymalna wysokość klamek od poziomu posadzki 120 cm; w przypadku drzwi
balkonowych dodatkowo zabezpieczenie drzwi przed uderzeniem podstopnicą wózka do
wysokości nie mniejszej niż 40 cm od poziomu posadzki, w przypadku montażu szyby
hartowanej należy przedłożyć certyfikat),
obniżenie gniazd elektrycznych, wyłączników światła i innych,
wykonanie i montaż odbojników.

5. Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o
niepełnosprawności, przy dokonaniu likwidacji barier w pomieszczeniach uwzględnia się
wykonanie odpowiedniego doświetlenia pomieszczenia, oznakowanie lokalu i ciągów
komunikacyjnych.

Pełna treść procedury wraz załącznikami na stronie BIP.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721), 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 2015 roku, poz. 926), Kodeks postępowania administracyjnego
z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2016r., poz. 23)
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).
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