
Likwidacja barier architektonicznych 
 
 
Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które                           
ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają 
swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. 
 
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. 
 
Wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 95% przedsięwzięcia, nie więcej jednak                                         
niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Powyższe dofinansowanie można otrzymać                
raz na rok. 
 
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. 
 
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. 
 
 
Wnioski rozpatrywane są w dwóch etapach. 
 
Na I etapie wniosku należy załączyć: 
1. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,  
2. zaświadczenie lekarskie (lekarza specjalisty) zawierajace informację o rodzaju schorzeń utrudniających                            

poruszanie się,  
3. kopię umowy najmu, przydziału spółdzielczego, bądź aktu własności lokalu, w którym ma być przeprowadzona                      

likwidacja barier architektonicznych, zgodę właściciela lokalu lub budynku na wykonanie wnioskowanego 
zakresu prac. 
 

Po dokonaniu wizji lokalnej wnioski kwalifikowane są do II etapu, o czym wnioskodawca informowany jest w formie                 
pisemnej. 
 
Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu wniosku do realizacji wnioskodawca dostarcza szkice oraz kosztorys 
szczegółowy. Po dokonaniu weryfikacji szkiców i kosztorysu ustalana jest wysokość dofinansowania, która stanowi                 
podstawę do podpisania umowy cywilno-prawnej, która określa m.in. wysokość dofinansowania oraz 
zweryfikowany szczegółowy zakres robót i zakupów realizowanych w ramach umowy.  
Po zakończeniu prac odbywa się odbiór wykonanych prac z udziałem przedstawicieli MOPS w oparciu                                   
o przedłożony przez wykonawcę kosztorys końcowy, stosowne atesty lub inne dokumenty konieczne do odbioru. 
Następnie wnioskodawca przedstawia fakturę za wykonaną usługę, dowód wpłaty własnej. Na podstawie 
przedłożonych, zweryfikowanych dokumentów następuje wypłata dofinansowania. 
 
 
Podstawa prawna 
 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.). 

• Rozporządzenie 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). 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


