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Karta usługi 

 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Elblągu 

 

Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier 

w komunikowaniu się  i technicznych. 

 

 

Opis sprawy 

 

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych  przeznaczone jest dla osób 

mających problemy z komunikowaniem się oraz funkcjonowaniem w życiu codziennym i 

w społeczeństwie. Dofinansowanie musi być uzasadnione potrzebami wynikającymi 

z niepełnosprawności. 

 

Wymagane 

dokumenty 

 

 wniosek o udzielenie dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się i 

technicznych  

 kopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego 

(oryginał do wglądu) 

 aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację  

o rodzaju niepełnosprawności 

 oświadczenia stanowiące załącznik do wniosku 

 w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej - kserokopię zaświadczenia lub wyroku sądu o 

ustanowieniu opiekuna prawnego, /oryginał do wglądu / 
 w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika – kserokopię 

pełnomocnictwa notarialnego, /oryginał do wglądu / 
 inne wymienione we wniosku. 

 

 

Sposób 

załatwienia 

sprawy 

 

 Wnioski podlegają rozpatrzeniu według kolejności wpływu. 

 PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył 

wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w 

terminie 30 dni.  

 Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpatrzenia. 

 PCPR  rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.  

  PCPR  informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni od 

dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku. 

 W przypadku gdy PCPR  poweźmie wątpliwość odnośnie do podanych we wniosku o 

dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości 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. 

 Wypłata dofinansowania następuje po zawarciu umowy, na podstawie faktury VAT lub 

rachunku, na wskazane przez Wnioskodawcę konto. 

 

 

Termin składania 

dokumentów 

 

Cały rok 
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Miejsce składania 

dokumentów 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu 

ul. Komeńskiego 40 

82-300 Elbląg 

Czynne: w poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 7:30-15:30 

w środy w godz. 7:30-17:00 

w piątki w godz. 7:30-14:00 

Szczegółowe informacje można uzyskać: 

 w pokoju nr 4, 

 pod nr telefonu (55) 233 62 82 wew.21 

 

Tryb odwoławczy 

 

Nie dotyczy 

 

Uwagi 

 

 wysokość dofinansowania jest ustalana indywidualnie w zależności od przedmiotu 

dofinansowania oraz wysokości środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu,  może 

wynieść do 95% kosztów przedsięwzięcia. 

 dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem środków 

finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, 

 Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia środków własnych na pokrycie kosztów 

nie objętych dofinansowaniem, 

 realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR  środków PFRON 

przeznaczonych na realizację zadania. 

 Dofinansowanie przysługuje wyłącznie 1 raz na to samo zadanie – dla jednej osoby 

niepełnosprawnej. 

 

 

 

Podstawa prawna 

 

1. Art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 

2. 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). 

 

 


