Częstochowa, dn. 18-09-2020
SPN.834.3.1.2020.1.AR
Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Polityki Społecznej
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

Dot.: możliwości pozyskania dofinansowania z PFRON do zakupu i montażu windy.
W odpowiedzi na pismo NA.152.1.6.2020 z dnia 15.09.2020 r. informuję, że zakup
i montaż windy wolno stojącej jest inwestycją, która może być częściowo sfinansowana ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w ramach
dofinansowania likwidacji barier architektonicznych.
Wniosek w tej sprawie może być złożony przez osobę niepełnosprawną, zamieszkałą
w budynku mieszkalnym, w którym planowana jest przedmiotowa inwestycja. Przepisy
ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań
powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON ( t.j.. Dz. U. z 2015 r. poz. 926 )
przewidują możliwość przyznania dofinansowania jedynie dla Wnioskodawcy będącego
osobą fizyczną.
Zgodnie z § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, o dofinansowanie 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, w którym stale
zamieszkuje, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,
a realizacja zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej
wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Montaż
urządzenia dźwigowego jest inwestycją spełniającą przesłanki przepisów i może być
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przedmiotem dofinansowania.
Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia, wysokość dofinansowania ze środków PFRON
do likwidacji barier architektonicznych wynosić może do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie
więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. W Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, w celu zabezpieczenia możliwości
pozytywnego rozpatrzenia wniosków i przyznania dofinansowania jak największej ilości osób
niepełnosprawnych przyjęto, że maksymalna kwota dofinansowania do likwidacji barier
architektonicznych nie może być większa niż 40 000,00 zł. Wnioskodawca jest zatem
zobowiązany do zabezpieczenia środków koniecznych do pokrycia udziału własnego
w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością inwestycji, a kwotą przyznanego
dofinansowania (z zachowaniem warunku, że udział ten nie może być niższy, niż 5 %
wartości robót). Wymagany udział własny może być sfinansowany przez Spółdzielnię
Mieszkaniową, Wspólnotę lub inny podmiot.
Informuję ponadto, że zgodnie z § 9 ust. 4 ww. rozporządzenia, dofinansowanie nie
może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków
finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
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