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Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 
z terenu Powiatu Cieszyńskiego 

 
ZASADY OGÓLNE 

§ 1 
Podstawa prawna: 
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministerstwa 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 926) 
 

§ 2 
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

1) Funduszu – oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
2) Osobie niepełnosprawnej – oznacza to osobę posiadającą orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego 

z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia albo 
osobę posiadającą orzeczenie równoważne zgodnie z art. 5, art. 5a oraz art. 62 ww. ustawy. 

3) Rozporządzeniu – oznacza to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 
2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

4) Barierach – oznacza to bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne, 
5) Barierach architektonicznych – oznacza 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, 

6) Barierach w komunikowaniu się – oznacza to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie 
niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się w społeczeństwie i/lub przekazywanie informacji oraz 
wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego. 

7) Barierach technicznych – oznacza to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie 
niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne, przeszkody wynikające z braku zastosowania 
odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery 
powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej 
funkcjonowanie. 

8) Centrum – oznacza to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie. 
9) Komisji – oznacza to komisję do spraw opiniowania wniosków w zakresie realizacji zadania likwidacji 

barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych ze 
środków PFRON powołaną przez Zarząd Powiatu. Komisję powołuje się w składzie: 

a) Członek Zarządu nadzorujący jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 
b) Kierownik Działu Organizacyjnego i Rehabilitacji Społecznej  
c) Pracownik merytoryczny. 

10) Przeciętnym wynagrodzeniu – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce 
narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1270 z  późn. zm.) 

11) Dochodzie – oznacza to przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (teks jednolity: z 2018r. poz. 2220) podzielony przez 
liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc 
złożenia wniosku. 

Załącznik do Uchwały nr 463/ZP/VI/20 

Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28.05.2020 r. 
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12) Aktywności społecznej – należy przez to rozumieć pracę społeczną czyli czynny, aktywny, ożywiony 
udział Wnioskodawcy w pracach np. organizacji, stowarzyszeń bądź na rzecz inicjatyw społecznych, 
przejawiający się oddziaływaniem na otoczenie, wykraczający poza obowiązki związane  
z wykonywaniem funkcji zawodowych i rodzinnych. 

13) Sprzęt elektroniczny – należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub 
współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczenie skutków 
rodzaju i stopnia niepełnosprawności; głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są 
indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji – potrzeby związane z rehabilitacją zawodową 
i społeczną potencjalnego Wnioskodawcy. 

14) Dysfunkcja laryngologiczna –należy przez to rozumieć dysfunkcję (narządu głosu, mowy lub słuchu) 
stanowiącą podstawę wydania orzeczenia o stopniu  niepełnosprawności, w przypadku osób 
niepełnosprawnych z dysfunkcją laryngologiczną, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia   
o stopniu niepełnosprawności, wniosek może zostać zweryfikowany pod względem formalnym 
pozytywnie pod warunkiem potwierdzenia tej dysfunkcji zaświadczeniem lekarskim. 

15) Dysfunkcja narządu ruchu – wrodzony brak, amputacja lub znacznie obniżona sprawność ruchowa 
(niedowład) kończyn górnych i/lub dolnych (tj. osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) 
potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. 

16) Dysfunkcja narządu wzroku - należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę wydania 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku, 
która nie jest przyczyną wydania orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności, wniosek może zostać 
zweryfikowany pod względem formalnym pozytywnie pod warunkiem potwierdzenia tej dysfunkcji 
zaświadczeniem lekarskim 

§ 3 
Zasady niniejsze określają: 

1) warunki, jakie muszą spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie, 
2) tryb składania i zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, 
3) katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być 

objęte dofinansowaniem w ramach likwidacji barier, 
4) zasady przekazywania i rozliczania przyznanego dofinansowania, 
5) zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu. 

 
§ 4 

1. Zgodnie z ww. ustawą rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom 
niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym. 

 
2. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez: 

1. wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby 
niepełnosprawnej; 

2. wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych; 
3. likwidację barier, w szczególności architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, 
4. kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji 

z osobami niepełnosprawnymi. 
 

 
WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

UBIEGAJĄCE SIĘ O DOFINANSOWANIE 
  

§ 5 
1. O dofinansowanie ze środków Funduszu likwidacji barier mogą ubiegać się osoby 

niepełnosprawne, jeżeli ta likwidacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej 
wykonywanie podstawowych, codziennych czynności oraz kontaktów z otoczeniem, z tym, że: 
1) na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają znaczne trudności 
w samodzielnym poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi 
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nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale 
zamieszkują, 
2) na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to 
uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i zostało to potwierdzone zaświadczeniem 
lekarskim lub zaświadczeniem specjalisty – psychologa, pedagoga, logopedy – w przypadku korzystania 
z jego porad. W przypadku wątpliwości, Centrum ma możliwość zwrócenia się do Wnioskodawcy z prośbą 
o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza specjalistę. 
  2. W przypadku dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w pierwszej kolejności 
rozpatrywane są wnioski osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub leżących, a następnie wnioski 
osób korzystających z balkonika/chodzika, kul łokciowych czy lasek. 
  3. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą otrzymać osoby niepełnosprawne,  
jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności tj. osoby posiadające 
ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się 
w społeczeństwie i/lub przekazywanie informacji z tytułu wymienionych niżej dysfunkcji : 
- dysfunkcji laryngologicznych (głosu, słuchu, mowy), 
- dysfunkcji narządu ruchu tj. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby z niedowładem 
kończyn górnych i/lub dolnych w stopniu uniemożliwiającym i ograniczającym uczestnictwo w życiu 
społecznym poza miejscem zamieszkania, 
- dysfunkcji narządu wzroku.  
Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze i wydajniejsze funkcjonowanie tej osoby  
w społeczeństwie. 
  4. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się może zostać przyznane dla wszystkich 
osób niepełnosprawnych posiadających dysfunkcje, o których mowa w ust. 3 z zastrzeżeniem, że  
w pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski  dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym 
lub obowiązkiem szkolnym oraz młodzieży uczącej się oraz dorosłych osób niepełnosprawnych aktywnych 
zawodowo lub poszukujących aktywnie pracy, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem PUP o posiadaniu 
statusu osoby bezrobotnej lub osoby poszukującej pracy, obejmujące okres minimum 6 miesięcy przed 
złożeniem wniosku. 
  5. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych mogą otrzymać osoby niepełnosprawne z tytułu 
dysfunkcji narządu słuchu, mowy bądź wzroku, schorzeń neurologicznych oraz osoby niepełnosprawne 
ruchowo. 

 
TRYB SKŁADANIA I ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW 

 
§ 6 

1. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych do Centrum w każdym czasie. Jednocześnie 
wnioski złożone w danym roku budżetowym muszą zostać rozpatrzone, a w przypadku pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku -  dofinansowane i zrealizowane w tym samym roku. 

 
2. Wzory wniosków o dofinansowanie likwidacji barier zostały określone i stanowią załączniki do 

Zasad: załącznik nr 1 dot. likwidacji barier architektonicznych załącznik nr 2 dot. likwidacji barier 
technicznych; załącznik nr 3 dot. likwidacji barier w komunikowaniu się. Wnioskodawca nie może złożyć 
wniosku na innym druku niż obowiązujący na terenie Powiatu Cieszyńskiego. 

3. W przypadku wniosków składanych elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego Systemu 
Obsługi Wsparcia PFRON wzory wniosków będą   

 
3. Zaświadczenie lekarskie stanowiące złącznik do w/w wniosku jest ważne przez 3 miesiące od daty 

wypełnienia przez lekarza. 
 

4. Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje Wnioskodawcę, który złożył 
wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od 



Strona 4 z 13 

 

daty otrzymania pisemnej informacji. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie 
wniosku bez rozpatrzenia. 

 
5. Informację o występujących uchybieniach wysyła się za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
 
6. Prawidłowo zaadresowana korespondencja, która pomimo dwukrotnego awizowania nie 

zostanie odebrana, uznawana jest za skutecznie doręczoną. 
 
7. Centrum rozpatruje wniosek, w miarę posiadanych środków na realizację zadań likwidacji barier, 

w tym samym roku. 
 
8. Centrum informuje Wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni od dnia 

rozpatrzenia kompletnego wniosku. 
 
9. W przypadku gdy Centrum poweźmie wątpliwość odnośne podanych we wniosku danych,  

w szczególności co do dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, 
mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa Wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub 
dostarczenia niezbędnych dokumentów. 
 

§ 7 
1. Wysokość dofinansowania likwidacji barier może wynosić do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie 

więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem §10 ust.1 pkt 6 
i §11 niniejszych Zasad. 

 
2. Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier powinny być dokonane w sposób celowy 

i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów. 
 
3. Likwidacja barier architektonicznych stanowi priorytet. Jednakże w przypadku znacznego 

niedoboru środków finansowych, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych będą mogły otrzymać 
wyłącznie osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim oraz osoby leżące. W przypadku 
znacznego niedoboru środków finansowych, zadanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie będzie 
realizowane. 

 
4. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom 

niepełnosprawnym, które w ciągu ostatnich trzech lat, od daty złożenia wniosku, uzyskały odpowiednio na 
te cele dofinansowanie ze środków Funduszu. 

 
5. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym 

jeden raz w roku. 
 
6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych musi 

być ściśle związane z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej. Cel jakiemu ma służyć 
dofinansowanie likwidacji barier, musi być uzasadniony w sposób nie budzący wątpliwości. 

 
7. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych nie 

przysługuje osobom, które w ciągu trzech lat od daty złożenia wniosku były stroną umowy 
o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie osoby 
niepełnosprawnej. W przypadku złożenia wniosku przez ww. osoby, wniosek zostaje rozpatrzony 
negatywnie. 

 
8. W przypadku dofinansowania likwidacji barier architektonicznych nie jest możliwe 

dofinansowanie powtórnie takiego samego zakresu prac, chyba że istnieją przesłanki uzasadniające 
zasadność ponownego przyznania dofinansowania w sposób nie budzący wątpliwości. 
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9. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach likwidacji barier architektonicznych do 

adaptacji pomieszczenia na łazienkę i/lub wc w budynku, w którym znajdują się już przedmiotowe 
pomieszczenia, Wnioskodawca jest zobowiązany do szczegółowego i nie budzącego zastrzeżeń 
uzasadnienia celu takiego dofinansowania w składanym wniosku.  

 
10. W przypadku ubiegania się ponownie o likwidację barier w komunikowaniu się na ten sam cel 

jest zobowiązany wykazać we wniosku i udokumentować  przesłanki wskazujące na potrzebę 
powtórnego/kolejnego dofinansowania ze środków PFRON (np.: ekspertyza potwierdzająca brak zasadności 
naprawy sprzętu). Powyższa zasada nie dotyczy osób, które otrzymały dofinansowanie w ciągu 5 lat i więcej 
od daty złożenia wniosku. 

 
11. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów likwidacji barier poniesionych przed dniem zawarcia 

umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 
 
12. Dofinansowaniem ze środków Funduszu może być objęta likwidacja barier architektonicznych 

w budynkach już istniejących (bariery muszą zaistnieć, aby mogły być zlikwidowane). Dofinansowaniem 
ze środków Funduszu nie może być objęte dostosowanie budynku nowo wybudowanego lub będącego 
w trakcie prac wykończeniowych – do potrzeb osób niepełnosprawnych. Za budynek nowo wybudowany 
uważa się budynek do 5 lat od daty odbioru budynku, czyli akceptacji przez właściwy urząd zawiadomienia 
o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego. Jeżeli niepełnosprawność 
powstała po odbiorze budynku i nie można było jej przewidzieć, to istnieje wyjątek od ww. zasady. 
 

§8 
1. O rozpatrzeniu wniosku w danym roku budżetowym oraz o wysokości dofinansowania decyduje 

Dyrektor Centrum na podstawie opinii komisji, w miarę posiadanych środków określonych uchwałą Rady 
Powiatu Cieszyńskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Funduszu w danym roku. 

 
2. Proces rozpatrywania wniosków składa się z następujących etapów: 

1) Pracownik merytoryczny Centrum dokonuje oceny formalnej wniosku. Następnie dokonuje oceny 
merytorycznej wniosku wg karty oceny merytorycznej (stanowiącej załącznik nr 4 do Zasad dot. likwidacji 
barier architektonicznych i technicznych oraz załącznik nr 5 do Zasad dot. likwidacji barier  
w komunikowaniu się).  

2) Komisja opiniuje wniosek pod kątem zasadności, kierując się oceną wniosku wg karty oceny.  
W przypadku gdy osoba nie spełnia przesłanek określonych w §5 Komisja opiniuje wniosek negatywnie  
i przedstawia te wnioski do rozpatrzenia Dyrektorowi Centrum pomijając punkt 3 i 4. 

a) Ocenie formalnej podlega: 

 zgodność przedstawionego formularza wniosku z obowiązującym; 

 spełnienie przez Wnioskodawcę/Podopiecznego wnioskodawcy wszystkich kryteriów 
uprawniających do złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania; 

 kompletność danych i załączników w dniu złożenia wniosku. 
b)  W przypadku wniosku, który w trakcie oceny nasuwa wątpliwości co do możliwości pozytywnej 

weryfikacji pod względem kryterium dotyczącego rodzaju niepełnosprawności lub celowości 
wnioskowanego dofinansowania, Centrum może zwrócić się o wydanie opinii lekarza specjalisty związanego 
z niepełnosprawnością Wnioskodawcy. 

c)  Wnioski pozytywnie ocenione na etapie weryfikacji formalnej podlegają ocenie merytorycznej wg 
karty oceny merytorycznej. 

d)  Stosuje się punktowy system oceny wniosków, wyznaczając minimalny próg punktowy, 
umożliwiający bieżące udzielenie dofinansowania 

e)  Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie merytorycznej wniosku wynosi 100 pkt. 
Minimalny próg punktowy wynikający z oceny merytorycznej wniosku uprawniający do pierwszeństwa 
wynosi 60 pkt. 
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f) Wnioski ocenione merytorycznie szeregowane są na liście rankingowej, wg kolejności wynikającej 
z uzyskanej oceny. Komisja tworzy listę rankingową na ostatni dzień każdego miesiąca osobno dla: 

 likwidacji barier architektonicznych; 

 likwidacji barier technicznych; 

 likwidacji barier w komunikowaniu się. 
g) Wnioski które wpłyną bądź będą uzupełnione po terminie objętym listą rankingową, będą 

wprowadzane na listę rankingową w następnym miesiącu . 
3) Przed rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych odbywa się wizja 

lokalna w miejscu planowanej adaptacji z udziałem pracownika merytorycznego(pracowników) Centrum  
w celu weryfikacji zasadności wniosku oraz zgodności stanu faktycznego ze stanem podanym we wniosku. 
Dotyczy to tylko barier architektonicznych i w niektórych przypadkach barier technicznych. W koniecznych 
przypadkach wizja lokalna odbywa się z udziałem inspektora nadzoru budowlanego. Etap ten, realizuje się, 
jeżeli Centrum dysponuje wystarczającą ilością środków PFRON przeznaczonych na realizację zadania 
likwidacji barier architektonicznych. 

4) Uniemożliwienie pracownikom Centrum przeprowadzenia wizji lokalnej skutkuje negatywnym 
rozpatrzeniem wniosku. 

5) Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia w Centrum: 
a) w przypadku likwidacji barier architektonicznych kosztorysu ofertowego określającego szczegółowy 

zakres rzeczowy i finansowy przewidzianych do wykonania prac budowlanych, zatwierdzony przez 
wnioskodawcę w postaci wypełnionego pkt. 12 wniosku o dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych oraz kosztorysu zawierającego podpis i pieczęć wykonawcy prac; będący załącznikiem 
do wniosku o  dofinansowanie; 

b) w przypadku likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się ofert cenowych wnioskowanego 
sprzętu,  urządzeń lub programów. 

6) Rozpatrywanie wniosków następuje na podstawie listy rankingowej, sporządzanej do 10 dnia 
każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym tworzona była lista rankingowa w ramach 
posiadanych środków finansowych, wg kolejności uzyskanych punktów.  

7) Biorąc pod uwagę specyfikę dofinansowania likwidacji barier w szczególności architektonicznych  
i technicznych (m.in.: zapewnienie odpowiedniego czasu na realizację przedmiotu umowy) przyjmuje się 
zasadę stosowania list rankingowych z ww. założeniem wyłącznie do końca września każdego roku. Po 
powyższym terminie listy rankingowe będę weryfikowane na bieżąco, każdorazowo po wpłynięciu nowego 
wniosku, natomiast rozpatrzenie będzie następować w miarę posiadanych środków finansowych PFRON. 

8) Wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, których 
ocena merytoryczna nie przekroczyła minimalnego progu punktowego, o którym mowa w ust 2. pkt. 2 lit e 
będą mogły zostać rozpatrzone pozytywnie po 31 lipca danego roku. Warunkiem przyznania 
dofinansowania dla wnioskodawców z oceną poniżej minimalnego progu punktowego jest posiadanie przez 
Centrum wolnych środków finansowych PFRON oraz zabezpieczanie środków na dofinansowanie wniosków, 
które podczas oceny merytorycznej osiągnęły próg minimalny. 

9) Wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się są 
rozpatrywane na bieżąco zgodnie z listą rankingową oraz według posiadanych środków finansowych. 

10) Wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie likwidacji barier technicznych są rozpatrywane 
na bieżąco zgodnie z listą rankingową oraz według posiadanych środków finansowych. 
Komisja opiniuje wniosek pod kątem poprawności rozwiązań technicznych, wysokości oraz zakresu 
dofinansowania. Dyrektor Centrum rozpatruje wniosek biorąc pod uwagę opinię Komisji. 

 
3. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania, Dyrektor Centrum powiadamia 

wnioskodawcę pisemnie wraz z podaniem przyczyny odmowy.  Od rozstrzygnięcia Dyrektora Centrum nie 
przysługuje odwołanie. Rozpatrywanie wniosku stanowi czynność materialno-techniczną. 

 
4. Podstawę dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Cieszyńskiego lub 
działającym z upoważnienia Starosty – Dyrektorem Centrum z osobą niepełnosprawną lub jej 
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przedstawicielem ustawowym, pełnomocnikiem, opiekunem prawnym bądź kuratorem zgodnie z zasadami 
określonymi w §14 ust 1 i 2 rozporządzenia. 

 
5. Jeżeli Wnioskodawca zmarł przed rozpatrzeniem wniosku lub po podpisaniu umowy, a przed jej 

zakończeniem dofinansowanie nie może zostać wypłacone.  
 
6. Wypłata dofinansowania w powyższym przypadku jest możliwa po: 
1) złożeniu wraz z dokumentami rozliczeniowymi (tj. fakturami) postanowienia o stwierdzeniu 

nabycia spadku i ustaleniu spadkobierców, albo 
2) aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia. 

Jednocześnie wraz z jednym z w/w dokumentów spadkobiercy zobowiązani są osobiście przed urzędnikiem 
Centrum przedłożyć zgodne oświadczenie z informacją o sposobie wypłacenia środków finansowych, tj. 
wskazania sposobu przekazania dofinansowania. 
 

§ 9 
Dofinansowaniem ze środków Funduszu w ramach niniejszego zadania nie mogą być objęte 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze objęte refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia  
i wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wykazy wyrobów 
medycznych wydawanych na zlecenie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1267 z późn. zm.). 
 

 
§ 10 

1. Przy rozpatrywaniu wniosku osoby niepełnosprawnej bierze się pod uwagę: 
1) stopień niepełnosprawności – w pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób 

niepełnosprawnych w stopniu znacznym, następnie osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
a na końcu z lekkim stopniem; 

2) rodzaj niepełnosprawności 
3) sytuację mieszkaniową, tj. m. in. liczbę osób niepełnosprawnych zamieszkałych w danym lokalu, 

prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną, 
4) sytuację zawodową, tj. m. in. zatrudnienie, poszukiwanie pracy, uczenie się, 
5) wiek, 
6) średni dochód na członka rodziny: 

 Gospodarstwo 1-
osobowe 

Gospodarstwo 
kilkuosobowe 

Procent 
dofinansowania 

D
o

ch
ó

d
 do 2 300 zł do 1 800 zł Do 95% 

pow. 2 300 zł pow. 1 800 zł Do 80% 

7) możliwość dofinansowania przez sponsora (zakład pracy, stowarzyszenia, organizację, ośrodek 
pomocy społecznej lub inne podmioty), 

8) wcześniejsze korzystanie przez Wnioskodawcę ze środków Funduszu 
9) nie uzyskanie przez Wnioskodawcę dofinansowania w roku poprzednim z uwagi na brak środków 

finansowych PFRON. 
 
2. Wnioskodawcy, którym nie zostało przyznane dofinansowanie, z powodu niewystarczającej 

wysokości środków Funduszu przeznaczonych na likwidację barier w danym roku, chcąc starać się  
o dofinansowanie w następnym roku ponownie występują o dofinansowanie, składając nowy wniosek wraz 
z wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

 
§ 11 

1. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi: 
1) dla likwidacji barier architektonicznych: 

- w przypadku dofinansowania zakupu urządzeń i wykonania usług wymienionych w §13 ust.1 pkt1    
i 2 do 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), 
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- w pozostałych przypadkach do 10 000 zł (dziesięciu tysięcy złotych),   
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w przypadku zadeklarowania przez Wnioskodawcę 
wykonania zwiększonego zakresu prac (np. obejmującego kilka pomieszczeń) lub wniesienia większego niż 
obowiązujący wkład własny, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji opiniującej wnioski.  

2) dla likwidacji barier technicznych do 5 000 zł (pięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, iż 
dofinansowanie do zakupu łóżka rehabilitacyjnego/ortopedycznego może zostać przyznane w maksymalnej 
wysokości 1500 zł, 

3) dla likwidacji barier w komunikowaniu się do 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) z zastrzeżeniem, iż 
dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego może zostać przyznane w maksymalnej wysokości 
1000 zł, natomiast do zakupu telefonu dostosowanego do osoby niedowidzącej lub niewidomej  
w maksymalnej wysokości 500 zł. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Centrum może wyrazić zgodę na 
zwiększenie kwoty, o której mowa w ust.1, po zasięgnięciu opinii Komisji. 
 

KATALOG RZECZOWY 
 

§ 12 
1. Osoby niepełnosprawne w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz 

indywidualnych potrzeb mogą opierać się na katalogu rzeczowym zawartym w §13-15, wybierając 
urządzenia, materiały budowlane, rodzaj robót lub innych czynności niezbędnych w celu likwidacji barier 
architektonicznych, technicznych lub w komunikowaniu się. 

 
2. Komisja opiniuje wniosek osoby niepełnosprawnej wg katalogu zawartego w §13-15. 
 
3. Przedmiot dofinansowania lub/oraz zakup określonego rodzaju sprzętu, biorąc pod uwagę 

również jego właściwości użytkowe, musi stanowić likwidację bariery dla konkretnej osoby 
niepełnosprawnej. 

 
4. Przedmiot dofinansowania lub/oraz zakup określonego rodzaju sprzętu, musi być niezbędny do 

realizacji zadania spełniając jednocześnie wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami 
publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów. 
 

§ 13 
1. Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, które mogą 

być w szczególności objęte dofinansowaniem w ramach LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH:  
 

1) budowę pochylni bądź podjazdu do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom niepełnosprawnym 

samodzielny dostęp do lokalu, przy czym: 

 maksymalne nachylenie pochylni na zewnątrz może wynosić 6%, 8% lub 15% w zależności od 

wysokości pochylni. 

 szerokość płaszczyzny ruchu pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych musi wynosić 

120cm – 150 cm. 

 przy pochylni dla osoby niepełnosprawnej należy zastosować obustronne poręcze, równoległe do 

nawierzchni. 

 poręcze przy pochylni przed ich początkiem i za końcem należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć 

w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. 

2) dostawę, zakup i montaż: 

 platformy schodowej, 

 transportera schodowego, 

 windy przyściennej, 

 innych urządzeń do transportu pionowego, 
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3) dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych, 

4) roboty polegające na: 

 likwidacji progów, 

 likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi, 

5) przystosowanie drzwi: 

 zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm, pozostałych  

– co najmniej 80 cm, 

 zakup i montaż drzwi przesuwnych, 

 zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi, w tym balkonowych przyciskiem (dla 

Wnioskodawców o niesprawnych rękach), 

 zakup i wymiana drzwi balkonowych, 

 zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania drzwi do garażu – dla Wnioskodawców 

posiadających i prowadzących samodzielnie samochód, będących jednocześnie osobami 

prowadzącymi działalność gospodarczą, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na czas 

nieokreślony lub osobami studiującymi (uczącymi się), 

6) dostosowanie stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez Wnioskodawcę poruszającego się na   

wózku inwalidzkim zamieszkującego z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie – w kuchni i jednym 

pokoju, wybranym przez Wnioskodawcę, 

7) wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem) na posadzkę antypoślizgową, jeżeli 

stwarza trudności w poruszaniu się, w szczególności roboty izolacyjne podłóg, wykonanie podkładów 

i posadzki – w łazience, pomieszczeniu WC, przedpokoju, wiatrołapie, na klatce schodowej, kuchni i jednym 

pokoju, wybranym przez Wnioskodawcę, 

8) adaptację pomieszczeń na łazienkę i WC, a także przystosowanie już istniejących pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych do potrzeb Wnioskodawcy, w tym: powiększenie pomieszczeń, zakup i montaż 

wanny niskiej, antypoślizgowej z podnośnikiem wannowym (krzesełkiem nawannowym) lub kabiny 

prysznicowej z brodzikiem bezprogowym, albo  brodzika niskiego (przy czym łączny wymiar zew. brodzika 

wraz z dolną listwą kabiny nie może wynieść więcej niż 6 cm), bądź wykonanie brodzika z płytek (ew. wraz 

z zakupem i montażem drzwi prysznicowych o szerokości przejścia co najmniej 80 cm), zakup i montaż 

kafelek ściennych związanych z montażem w/w przedmiotów do 8 m2 

9) oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub fakturą, 

10) wyrównanie nawierzchni chodnika w pobliżu (do 5m) wjazdu na pochylnię, 

11) wykonanie dojścia do budynku mieszkalnego od bramy wjazdowej do drzwi wejściowych do mieszkania 

(chodnik o powierzchni nie powodującej poślizgu, np. z betonu, kostki brukowej; o szerokości do 1,5m), 

12) trwałe oznakowanie narożników budynku (dla osób z dysfunkcją narządu wzroku), 

13) wprowadzenie oznakowania kolorystycznego fakturowego elementów pionowych i poziomych małej 

architektury oraz ograniczenia krawężnikami lub opaskami o odmiennej fakturowo lub kolorystycznie 

nawierzchni (dla osób z dysfunkcją narządu wzroku) 

14) koszty wykonania robót budowlanych i materiałów budowlanych związane z robotami wymienionymi  

w pkt od 1 do 13. 

 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem ze środków Funduszu mogą być 

objęte zakupy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności z zakresu likwidacji barier 
architektonicznych nie wymienione w katalogu, o których mowa w ust. 1. 

 
 § 14 

1. Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów, robót lub innych czynności, które mogą być  
w szczególności objęte dofinansowaniem w ramach LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH: 
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1. zakup i montaż systemu wideo domofonowego lub domofonowego, 

2. zakup i montaż urządzenia wspomagającego „SAM” dla osób z porażeniem czterokończynowym, 

3. zakup i montaż kuchni elektrycznej w przypadku wyposażenia lokalu w kuchnię gazową lub węglową  

w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej korzystającej ze sprzętu ortopedycznego, 

zamieszkującej samotnie lub razem z drugą osobą niepełnosprawną, 

4. zakup niezbędnego sprzętu gospodarstwa domowego oprzyrządowanego do potrzeb osoby 

niepełnosprawnej z brakiem jednej lub obu kończyn górnych zamieszkującej samotnie lub razem  

z drugą osobą niepełnosprawną, 

5. zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania bramy wjazdowej – dla Wnioskodawców 

posiadających i prowadzących samodzielnie samochód, będącymi jednocześnie osobami  prowadzącymi 

działalność gospodarczą, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub osobami studiującymi (uczącymi 

się) 

6. zakup krzeseł toaletowych, wózków toaletowo-prysznicowych, wózków i taboretów sedesowych oraz 

nastawek toaletowych, 

7. zakup i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno – sanitarnych, 

8. zakup i montaż krzesełka prysznicowego, podnośnika wannowego lub innego urządzenia ułatwiającego 

osobie niepełnosprawnej korzystanie z wanny bądź prysznica, 

9. zakup podnośnika transportowo-kąpielowego, 

10. zakup trójkołowego roweru rehabilitacyjnego - dla dorosłych osób niepełnosprawnych z co najmniej 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych bądź 

zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracę (okres zarejestrowania minimum  

6 miesięcy),bądź aktywnych społecznie oraz młodzieży i dzieci – powyżej 6-tego roku życia uczących się. 

11. przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną poruszającą 

się na wózku inwalidzkim, w tym: 

 obniżenie i obudowa zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów, umożliwiające dojazd 

wózkiem inwalidzkim, 

 zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach, 

zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym niż 90º do 170º). 

12. zakup urządzeń mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych lub innych, które posiadają interfejs 

dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki, 

13. wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu oświetlenia dla 

Wnioskodawców z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu narządu 

wzroku, 

14. aparat lub urządzenie do wykrywania przeszkód. 

15. zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej (wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację 

świetlną, wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną, sygnalizatory optyczne do aparatów 

telefonicznych, tekst fonów, telefaksów i wideofonów, inne sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk), 

16. zakup budzików świetlnych i wibracyjnych, 

17. zakup łóżka rehabilitacyjnego/ortopedycznego dla osób, które są w stanie samodzielnie je obsłużyć, co 

zostanie potwierdzone zaświadczeniem lekarskim. 

 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem ze środków Funduszu mogą być 

objęte zakupy urządzeń (wraz z montażem) z zakresu likwidacji barier technicznych nie wymienione 
w katalogu, o którym mowa w ust. 1. 
 

§ 15 
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1. Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów, robót lub innych czynności, które mogą być  
w szczególności objęte dofinansowaniem w ramach LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ: 
 
1) zakup aparatu telefonicznego bezprzewodowego, 

2) zakup i montaż faksu, telefaksu, tekstofonu, wideofonu lub pagera, 

3) zakup i instalacja modemu, faxmodemu, telefonicznego łącza ISDN, umożliwiającego dostęp do łączności 

wizualnej oraz zestawu urządzeń umożliwiających taką łączność za pośrednictwem komputerów i sieci 

telefonicznej, 

4) zakup sprzętu elektronicznego, w tym komputerowego wraz z oprzyrządowaniem lub 

oprogramowaniem, 

5) zakup i montaż aparatów telefonicznych z klawiaturą brajlowską bądź z klawiaturą zawierającą 

powiększone znaki, 

6) zakup urządzeń i materiałów do sporządzania napisów brajlowskich (w tym maszyny do pisania pismem 

Braille’a), 

7) zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych (powiększalniki telewizyjne, lupy monitorowe, itp.), 

8) zakup radia CB, krótkofalówki, magnetofonu, radiomagnetofonu lub dyktafonu, 

9) zakup programu do skanera rozpoznającego pismo Braille`a, 

10) zakup syntezatora mowy, 

11) zakup telefonu komórkowego wraz z programem mówiącym i/lub powiększającym znaki, 

12) zakup i montaż aparatów telefonicznych (w tym z cewką indukcyjną w słuchawce lub wzmacniaczem) 

bądź zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego, 

13) zakup przenośnych indywidualnych wzmacniaczy dźwięku, 

14) zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku (przewodowych i bezprzewodowych), 

15) zakup komunikatorów przenośnych dla osób niemówiących, 

 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem ze środków Funduszu mogą być 

objęte zakupy urządzeń (wraz z montażem) z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się nie 
wymienione w katalogu, o którym mowa w ust. 1. 

 
 

ZASADY PRZEKAZYWANIA I ROZLICZANIA DOFINANSOWANIA 
 

§ 16 
1. Szczegółowy koszt urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności ustala się wg 

średnich cen rynkowych oraz możliwości finansowych Centrum. 
 
2. Każdego roku po przekazaniu informacji o wysokości środków PFRON na dany rok oraz po 

podjęciu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą 
być finansowane ze środków PFRON komisja, o której mowa w § 2 pkt. 9 określa katalog niektórych 
urządzeń, materiałów, sprzętów, robót, usług lub innych czynności wraz z limitami cen, podlegających 
dofinansowaniu i rozliczeniu w ramach likwidacji barier architektonicznych/technicznych/w komunikowaniu 
się ze środków PFRON. 
 

3. Do obowiązków Wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych 
przepisami szczególnymi oraz pozwolenia na budowę, a także zapewnienia nadzoru inwestorskiego –                   
w koniecznych przypadkach. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest również przedstawienie kosztorysu 
ofertowego. Koszty uzyskania pozwoleń, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, uzyskania niezbędnych 
uzgodnień, opinii, a także sporządzenia kosztorysu pokrywa Wnioskodawca. 
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4. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, także w przypadkach, gdy 
niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych wymaganych przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych. 

 
5. Wnioskodawca może 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, określonego w umowie z Centrum. Wnioskodawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za działania wykonawcy. 

 
6. Wnioskodawca wykonujący roboty budowlane samodzielnie zobowiązany jest wykonać prace  

z zachowaniem terminu określonego w umowie z Centrum i ponosi pełną odpowiedzialność za swoje 
działania i jakość wykonanych prac. 

 
7. Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia Centrum w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań, w terminie 7 dni od zaistnienia 
zdarzenia. 

 
§ 17 

1. Przekazanie środków Funduszu następuje po dostarczeniu przez Wnioskodawcę następujących 
dokumentów: 
1)  faktur wystawionych na Wnioskodawcę przez wykonawców lub dostawców/sprzedawców w terminie 
płatności nie krótszym niż 21 dni od daty wystawienia, i/lub 
2)  podstawy ustalenia robót, w formie kosztorysu powykonawczego lub umowy ryczałtowej (z tabelą 
ryczałtową), akceptowanej przez inspektora nadzoru lub Wnioskodawcę, 
3) dowodu uiszczenia udziału własnego, 

 
2. Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji przez pracownika Centrum pod względem 

zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem robót oraz podpisaną umową. Centrum zastrzega 
sobie prawo przekazania środków finansowych do wysokości zweryfikowanych kwot. 

 
3. Wnioskodawca zobowiązany jest ponadto do: 

1) przedłożenia Centrum dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 1, w terminie 3 dni od daty 
wystawienia ostatniego z nich, 
2) przedstawienia Centrum dowodu zapłaty udziału własnego w kosztach zadania, jako podstawę do 
wypłacenia kwoty określonej w umowie o dofinansowanie. 

 
4. Przekazanie środków Funduszu następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wymaganego 

kompletu dokumentów wymienionych w ust.1, bezpośrednio przelewem na wskazane konto, po dokonaniu 
kontroli przez pracownika Centrum, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

 
5. Przekazanie środków Funduszu dotyczących dofinansowania likwidacji barier  w komunikowaniu 

się i technicznych, może nastąpić tylko na podstawie weryfikacji dokumentów rozliczeniowych. 
 
6. W przypadku, gdy niemożliwe jest przeprowadzenie kontroli z powodu warunków 

atmosferycznych lub kadrowych , przekazanie środków Funduszu nastąpi w terminie wskazanym w ust. 4, 
po dokonaniu weryfikacji dokumentów,  a kontrola nastąpi do końca roku, w którym dofinansowanie 
zostało wypłacone. 

 
7. W przypadku wystąpienia błędów w dokumentacji rozliczeniowej tj. w fakturach, kosztorysach 

powykonawczych pracownik Centrum będzie egzekwować poprawność tych dokumentów od 
Wnioskodawcy, a nie od wykonawców robót. 

 
8. W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli, przed wypłatą dofinansowania, braku urządzeń lub 

sprzętów bądź stwierdzenia braku wykonania usług określonych w umowie o dofinansowanie, Centrum 
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zweryfikuje dokumenty przedłożone do rozliczenia umowy i przekaże środki finansowe do wysokości 
zweryfikowanych kwot. Natomiast w przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze zadania, przekazanie 
środków finansowych zostanie wstrzymane i wypłacone do 7 dni po terminie udokumentowania przez 
Wnioskodawcę usunięcia wad. 
 
 

ZASADY SPRAWOWANIA KONTROLI 
 

§ 18 
1. Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia upoważnionym pracownikom Centrum 

przeprowadzenia kontroli w zakresie przedmiotu umowy w okresie 3 lat od daty podpisania umowy. 
 

2. W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli, o której mowa w ust.1 braku urządzeń i/lub 
sprzętów, na które Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Wnioskodawca zostaje 
wezwany do dokonania zwrotu tych środków wraz z ustawowymi odsetkami licząc od daty otrzymania 
dofinansowania. 
 
 


