Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Likwidacja barier (PJM)

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 powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej
wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
Pisemny wniosek o doﬁnansowanie likwidacji wyżej wymienionych barier funkcjonalnych osoba niepełnosprawna składa w
powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania.
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.”
O doﬁnansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest
to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Doﬁnansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w
ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele doﬁnansowanie ze środków Funduszu.
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.
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.
Przepisy przedmiotowego rozporządzenia nie deﬁniują zakresu żadnej z barier. W związku z powyższym można przyjąć, iż:
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;
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.
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