
Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych 
 
 
O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, 
jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. 
 
Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności                   
przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby 
niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie. 
 
Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej 
swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. 
 
Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio do Powiatowego                  
Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania 
osoby niepełnosprawnej. 
 
W przypadku osób zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Dziale do 
Spraw Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Alei Józefa Piłsudskiego 2 w pokoju 
numer 032. 
 
Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma 
zaległości wobec Funduszu lub był – w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku – stroną umowy zawartej z 
Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie. 
 
Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem 
środków finansowych i zawarciem umowy. 
 
Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej 
jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 
 
O powyższe dofinansowanie można się ubiegać raz na trzy lata. 
 
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, aktualne                    
zaświadczenie lekarskie (lekarza specjalisty) oraz fakturę proforma lub kosztorys na wymieniony we wniosku 
sprzęt. 
 
Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku i po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania 
podpisywana jest umowa cywilno-prawna, która określa między innymi wysokość dofinansowania na konkretny 
sprzęt bądź usługę. Następnie wnioskodawca przedstawia fakturę zakupu oraz dowód wpłaty własnej.                                   
Na podstawie przedłożonych i zweryfikowanych dokumentów następuje wypłata dofinansowania. 
 
 
 
Podstawa prawna 
 

• Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób                                           
niepelnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej 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). 
 
 

 
 
 
 
 


