WYKAZ TYPOWEGO SPRZĘTU ORAZ TYPOWYCH PRAC, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ
DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH LIKWIDACJI BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH I TECHNICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
(w przypadku zakwalifikowania wniosku do etapu przeprowadzenia wizji lokalnej):
UWAGA:
W budynkach nowo budowanych lub będących w trakcie prac wykończeniowych nie przewiduje się
udzielenia dofinansowania (dotyczy zakupu, budowy lub zamiany lokalu, w budynku zajmowanym – na
lokal, budynek nowo powstały.)
Dla osób niepełnosprawnych ruchowo – z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim oraz
osób z dysfunkcją narządu ruchu, potwierdzonych aktualnym orzeczeniem i zaświadczeniem lekarskim
(trudności w poruszaniu się mogą być spowodowane również innymi schorzeniami):

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

BARIERY ARCHITEKTONICZNE:
Budowa pochylni- podjazdu do budynku mieszkalnego wraz z poręczami zapewniającymi samodzielny
dostęp do lokalu.
Dostawa, zakup i montaż:
a) platformy schodowej,
b) windy krzesełkowej,
c) windy przyściennej,
d) innych urządzeń do transportu pionowego.
Roboty polegające na eliminacji progów – likwidacja zróżnicowania poziomu podłogi w ciągach
komunikacyjnych, łazience, kuchni i jednym pokoju.
Przystosowanie drzwi:
a) wybicie otworu drzwiowego (drzwi wejściowe, balkonowe) zapewniające osobie niepełnosprawnej
samodzielny i swobodny dostęp do lokalu mieszkalnego, w przypadku gdy obecne wejście do
budynku stanowi barierę architektoniczną,
b) zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm,
wyłącznie dla Wnioskodawców poruszających się na wózku inwalidzkim,
c) zakup i montaż drzwi wewnętrznych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 80 cm, dla
Wnioskodawców poruszających się na wózku inwalidzkim lub balkoniku,
d) zakup i montaż drzwi przesuwnych,
e) zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi wejściowych (i balkonowych) do lokalu dla
Wnioskodawców o niesprawnych rękach,
f)
zakup i montaż zabezpieczenia drzwi i otworu drzwiowego (do wysokości 80 cm od podłogi)
przed uszkodzeniami mechanicznymi – wyłącznie dla Wnioskodawców poruszających się na
wózku inwalidzkim,
g) zakup i montaż okuć do drzwi i okien, umożliwiających ich samodzielną obsługę przez osobę
poruszającą się na wózku inwalidzkim – w kuchni i jednym pokoju, wybranym przez
Wnioskodawcę,
h) zakup nowych drzwi i okien przystosowanych do obsługi przez osoby poruszające się na wózku
inwalidzkim (obniżenie klamki do wysokości 80 cm) - gdy montaż okuć nie jest możliwy,
i)
dostosowanie stolarki okiennej (obniżenie klamki) do samodzielnej obsługi przez Wnioskodawcę
zamieszkującego z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie.
Wymiana okładziny podłogowej, jeżeli stwarza zagrożenie dla osób poruszających się: o kulach, przy
pomocy balkoników, na wózkach inwalidzkich, w ciągach komunikacyjnych, łazience, kuchni i jednym
pokoju.
Adaptacja pomieszczenia na funkcję higieniczno-sanitarną – w przypadku jego braku lub gdy ze
względów funkcjonalnych korzystne jest nowe usytuowanie lub przystosowanie do potrzeb
Wnioskodawcy.
Przystosowanie już istniejącego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do potrzeb Wnioskodawcy:
a) zakup i montaż wanny niskodennej, antypoślizgowej, o maksymalnej wysokości 55cm od
poziomu posadzki,
b) zakup i montaż płaskiego brodzika prysznicowego – bezprogowego z wbudowaną pompą
tłoczącą o wymiarach minimalnych 90x90 cm lub wykonanie kabiny prysznicowej na posadzce z
kratką ściekową,
c) zakup i montaż krzesła prysznicowego, podnośnika wannowego lub innego urządzenia
ułatwiającego osobie niepełnosprawnej korzystanie z kabiny prysznicowej bądź wanny (przy
jednoczesnym zakupie i montażu wanny bądź prysznica),
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zakup i montaż zestawu muszli ustępowej, przystosowanego dla osoby niepełnosprawnej
(obniżenie/ podwyższenie),
e) zakup i montaż umywalki przystosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej w przypadku:
■
osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim - dostosowanie wysokości,
■
zmiany lokalizacji i wielkości, wynikających z ogólnego przystosowania pomieszczenia łazienki,
zakup i montaż lustra uchylnego dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,
f)
g) zakup i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,
podyktowany przystosowaniem pomieszczenia łazienki,
h) zakup i montaż baterii łazienkowych (baterie jednouchwytowe, z mieszaczem), podyktowany
przystosowaniem pomieszczenia łazienki,
i)
zakup i montaż parawanu, zasłony prysznicowej lub drzwi prysznicowych, podyktowany
przystosowaniem pomieszczenia łazienki,
j)
położenie płytek ściennych w obrębie likwidowanej bariery – przy prysznicu, wannie, umywalce,
k) wykonanie prac tynkarsko-murarskich w przypadku, gdy konieczność taka wynika z adaptacji
pomieszczenia na łazienkę lub powiększenia powierzchni łazienki,
l)
wymiana okładziny podłogowej na posadzkę antypoślizgową.
Przeróbka wewnętrznych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, c.o. (tylko w zakresie
grzejnika łazienkowego), dostosowująca je do potrzeb montowanych urządzeń w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych.
Zainstalowanie gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby poruszającej się na
wózku inwalidzkim.
Budowa nowego chodnika lub wyrównanie nawierzchni istniejącego chodnika od granicy ogrodzenia
zewnętrznego posesji do wjazdu na pochylnię lub wejścia do budynku (dotyczy zabudowy
jednorodzinnej).

BARIERY TECHNICZNE:
Dostawa, zakup i montaż transportera schodowego (schodołazu).
Dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów
ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.
Zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania (dla osób poruszających się na wózku
inwalidzkim):
a) do furtki w ogrodzeniu zewnętrznym,
b) do bramy garażowej/ wjazdowej dla Wnioskodawców, którzy jednocześnie posiadają i prowadzą
samodzielnie samochód,
(dotyczy zabudowy jednorodzinnej).
Wykonanie instalacji oraz zakup i montaż urządzeń ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo
gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej,
zamieszkującej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną, w przypadku jeżeli nie istnieje system
ogrzewania lub gdy istniejący – funkcjonuje na paliwo stałe.
Przystosowanie wyposażenia pomieszczenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę
niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim, w tym:
a) obniżenie i obudowa zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów, umożliwiające dojazd
wózkiem inwalidzkim,
b) zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach,
c) zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym niż 90 º (do
170º),
d) zakup i montaż zamków magnetycznych.
Zakup i montaż kuchenki gazowej lub gazowo-elektrycznej z zabezpieczeniem przeciwwypływowym.
Zakup i montaż podnośników: wannowych, jezdnych, sufitowych.
Zakup i montaż sprzętów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno – sanitarnych:
a) siedzisko wannowe,
b) leżak kąpielowy,
c) taboret/ krzesło prysznicowe/ siedzisko prysznicowe,
d) wózek toaletowy,
e) nadstawka na muszlę ustępową.
Zakup łóżka ortopedycznego sterowanego pilotem, które umożliwi samodzielną obsługę osobie
niepełnosprawnej.
Zakup i montaż szyn najazdowych umożliwiających podjazd wózkiem inwalidzkim.
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Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
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4.
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7.
8.

BARIERY ARCHITEKTONICZNE:
Roboty polegające na eliminacji progów – likwidacja zróżnicowania poziomu podłogi.
Wymiana okładziny podłogowej, jeżeli stwarza zagrożenie w poruszaniu się.
Adaptacja pomieszczenia na funkcję higieniczno-sanitarną – w przypadku jego braku lub gdy ze
względów funkcjonalnych korzystne jest nowe usytuowanie lub przystosowanie do potrzeb
Wnioskodawcy.
Zakup i montaż drzwi przesuwnych.
Przystosowanie już istniejącego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do potrzeb Wnioskodawcy:
a) zakup i montaż wanny niskodennej, antypoślizgowej,
b) zakup i montaż płaskiego brodzika prysznicowego – bezprogowego z wbudowaną pompą tłoczącą
o wymiarach minimalnych 90x90 cm lub wykonanie kabiny prysznicowej na posadzce z kratką
ściekową - otwartej,
c) zakup i montaż krzesełka prysznicowego, podnośnika wannowego lub innego urządzenia
ułatwiającego osobie niepełnosprawnej korzystanie z wanny bądź prysznica (przy jednoczesnym
zakupie i montażu wanny bądź prysznica),
d) zakup i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno – sanitarnych,
e) wymiana okładziny podłogowej na posadzkę antypoślizgową.
Wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu oświetlenia.
Oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub fakturą.
Budowa nowego chodnika lub wyrównanie nawierzchni istniejącego chodnika od granicy ogrodzenia
zewnętrznego posesji do wjazdu na pochylnię lub wejścia do budynku oraz:
a) trwałe oznakowanie narożników budynku,
b) wprowadzenie oznakowania kolorystycznego fakturowego elementów pionowych i poziomych
małej architektury oraz ograniczenia krawężnikami lub opaskami o odmiennej fakturowo lub
kolorystycznie nawierzchni.
(dotyczy zabudowy jednorodzinnej).

BARIERY TECHNICZNE:
Dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów
ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.
Montaż zabezpieczenia skrzydła drzwiowego z wypełnieniem szklanym.
Wykonanie instalacji oraz zakup i montaż urządzeń ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo
gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej,
zamieszkującej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną, w przypadku jeżeli nie istnieje system
ogrzewania lub gdy istniejący – funkcjonuje na paliwo stałe.
Zakup i montaż kuchenki gazowej lub gazowo-elektrycznej z zabezpieczeniem przeciwwypływowym.
Zakup urządzeń technicznych (mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych) posiadających interfejs
dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki.
Zakup urządzeń nagrywająco - odtwarzających (radiomagnetofon, dyktafon, czytak).
Zakup urządzeń ułatwiających identyfikację przedmiotów (tester kolorów, etykiety głosowe).
Zakup udźwiękowionych urządzeń codziennego użytku (termometr, zegarek, waga, ciśnieniomierz,
gleukometr).

Dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:

1.
2.
3.

BARIERY TECHNICZNE:
Zakup sygnalizatora optycznego m.in. do dzwonka do drzwi, do aparatu telefonicznego, tekstofonu,
wideofonu, faksu, budzika.
Zakup sygnalizatora wibracyjnego do budzika, poduszki, telefonu.
Zakup przenośnych indywidualnych wzmacniaczy dźwięku (słuchawki RTV).
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W zależności od indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej i w
uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem ze środków PFRON mogą być
objęte zakupy urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usług z zakresu
likwidacji barier niewymienione w katalogu.

Szczegółowe informacje:
1. Wszystkie prace budowlane winny być realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010r, poz.1623) oraz rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 239, poz. 1597).
2. Do obowiązków wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, kosztorysów: przedwykonawczych –
powykonawczych, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi oraz pozwolenia na
budowę.
3. Szczegółowy koszt urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności ustala się
według średnich cen publikowanych w regionalnych informatorach, a w przypadku ich braku,
średnich cen rynkowych.
4. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, a 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,
5. Wnioskodawca obowiązany jest, w zależności od rodzaju zadania, powierzyć wykonanie budowy
lub robót budowlanych wybranym przez siebie podmiotom, z zastrzeżeniem udzielenia gwarancji na
wykonane prace oraz z zachowaniem terminu ich wykonania, zawierając z wykonawcą umowę
cywilno – prawną z zastrzeżeniem, że wykonawca ma prawo wystawiania faktur VAT, rachunków.
6. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonawcy.
7. Brak możliwości zaliczkowego
architektonicznych.

wypłacania

środków

finansowych

na

likwidacje

barier

8. Zaleca się przygotowanie 1 faktury lub rachunku celem przyspieszenia procedury rozliczenia
kosztów dofinansowania.
9. Do rozliczenia nie uwzględnia się robót wykonanych przed podpisaniem umowy.

10. Wnioskodawca składający wniosek musi liczyć się z tym, że MOPR:
sprawdzi wiarygodność podanych informacji,
dokona oceny wniosku według skali punktowej,
sporządzi listę wniosków uszeregowanych wg kolejności od najwyżej do najniżej
punktowanych.
11. Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez MOPR środków, według kolejności
ustalonej na liście punktowej.
12. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie, z powodu niewystarczającej
wysokości środków finansowych przeznaczonych na likwidację barier w roku rozpatrywania
wniosku, może ponownie wystąpić o dofinansowanie, z koniecznością złożenia nowego wniosku w
nowym roku kalendarzowym.
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