
Lista załączników: 

1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /w przypadku osoby niepełnosprawnej poniżej 16 
roku życia kopia orzeczenia o niepełnosprawności/lub kopia wypisu z treści orzeczenia lekarza 
orzecznika ZUS lub kopia orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy  
w gospodarstwie  rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r./. 

2. Aktualne zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza specjalistę, zawierające informację  
o rodzaju niepełnosprawności i konieczności likwidacji barier architektonicznych wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do formularza wniosku. 

3. Udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja 
barier architektonicznych (własność, umowa najmu). 

4. Oferty cenowe wnioskowanego urządzenia/urządzeń, w celu zlikwidowania istniejących barier. 
5. Uzasadnienie wniosku w formie odrębnego załącznika do wniosku/w uzasadnieniu należy odnieść 

się utrudnień występujących w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na bariery 
techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu 
osobom niepełnosprawnym/.    

6. Dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego 
osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny. 

7. W przypadkach koniecznych pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej sporządzone wg  wzorów 
stanowiących załączniki nr 3 (pełnomocnictwo) i 3a (odwołanie pełnomocnictwa) do formularza 
wniosku. 

8. Szkic mieszkania. 
9. Projekt i kosztorys ofertowy, pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach). 
10.  Zgoda właściciela budynku (w koniecznych przypadkach). 
11.  Klauzula informacyjna. 
 

 

Zgodnie z rozporządzeniem 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 z późn. zm.), ze środków Funduszu może być dofinansowana 

likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych. 

Realizacja tych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej 

wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. 

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają 

trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi 

nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. 

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma 

zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był , w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o 

dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. 

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków 

finansowych i zawarciem umowy. 


