
Załącznik nr 1 

KATALOG RZECZOWY USŁUG ZWIAZANYCH Z LIKWIDACJĄ
BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH 

 W KOMUNIKOWANIU SIĘ 
I SPRZĘT REHABILITACYJNY

1. Likwidacja barier architektonicznych
Katalog  rzeczowy  przedmiotów  lub  robót,  które  podlegają  dofinansowaniu  ze  środków
PFRON:

 budowa  pochylni  –  podjazdu  (dotyczy  osób  niepełnosprawnych  z  koniecznością
poruszania się na wózku inwalidzkim),

 wyrównanie nawierzchni chodnika w pobliżu wjazdu na pochylnię,
 wykonanie  dojścia  do  budynku  mieszkalnego  od  bramy  wjazdowej  do  drzwi

wejściowych do mieszkania (chodnik o powierzchni nie powodującej poślizgu, np. z
betonu, kostki brukowej),

 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,
 zamiana węglowego kotła centralnego ogrzewania na kocioł bezusługowy z własnym

źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub bu-
dynku  mieszkalnym  osoby  niepełnosprawnej  mieszkającej  samotnie  ze  znacznym
stopniem niepełnosprawności lub z drugą osobą niepełnosprawną ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  z powodu dysfunkcji narządu ruchu, 

 zakup  i  montaż  poręczy  i  uchwytów  w  ciągach  komunikacyjnych  oraz  uchwytów
ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, 

 wyrównanie, obniżenie schodów wraz z budową poręczy, budowa i montaż balustrad
balkonowych,

 założenie płytek antypoślizgowych, jeżeli podłoże stwarza trudności w poruszaniu się,
 roboty  polegające  na  likwidacji  progów  i/lub  likwidacji  zróżnicowania  poziomu

podłogi, 
 zakup i  montaż drzwi  wejściowych o szerokości  co najmniej  90 cm (dotyczy  osób

poruszających się tylko i wyłącznie za pomocą wózka inwalidzkiego), 
 adaptację  pomieszczeń  na  łazienkę  i  WC,  a  także  przystosowanie  już  istniejących

pomieszczeń na łazienkę i WC do potrzeb wnioskodawcy w tym:



 wykonanie odpływu liniowego lub tzw. koperty z syfonem bez przeróbki  instalacji
wodno-kanalizacyjnej,

 skucie istniejącej posadzki i położenie nowej antypoślizgowej wraz z fugami,
 zakup i montaż płytek na ścianę max do 16 m,
 zakup i montaż brodzika z natryskiem,  kotarą prysznicową wraz z baterią ,
 zakup i montaż drzwi łazienkowych do 80 cm (w świetle) w przypadku osób leżących,

poruszających  się  na  wózkach  inwalidzkich  lub  przy  pomocy  specjalistycznego
oprzyrządowania (kule, chodzik itp.)

 zakup  i  montaż  krzesełka  lub  siedziska  prysznicowego  ułatwiającego  osobie
niepełnosprawnej korzystanie z prysznica,

 zakup i montaż oporęczowania (wymagany uchwyt pod natryskiem oraz przy WC)
 zakup  i  montaż  kompaktu  w  WC  przystosowanego  do  potrzeb  osoby

niepełnosprawnej,
 zakup i montaż umywalki przystosowanej do osoby niepełnosprawnej wraz z baterią,

2. Likwidacja barier technicznych
Katalog rzeczowy przedmiotów lub robót, które podlegają dofinansowaniu ze środków
PFRON:
 podnośnik wannowy i podnośnik sufitowy;
 siedzisko wannowe,
 leżak kąpielowy,
 taboret prysznicowy,
 krzesło toaletowe,
 nadstawka sedesowa,
 podnośnik transportowo – kąpielowy,
 łóżko rehabilitacyjne wspomagające obsługę osoby niepełnosprawnej,
 schodołaz,
 kuchnia elektryczna, pralka automatyczna, piecyk,
 lodówka wyłącznie dla osób ze schorzeniem układu trawiennego, 
 poręcze i uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno sanitarnych,
 szyny teleskopowe (podjazdowe),
 aparat lub urządzenie do wykrywania przeszkód, 
 glukometr mówiący wyłącznie dla osób niewidomych,
 ciśnieniomierz mówiący wyłącznie dla osób niewidomych,
 zegarek brajlowski, mówiący, z wyświetlaczem lub dużymi cyframi,
 budzik świetlny i wibracyjny,
 dzwonek do drzwi z sygnalizacją świetlną, 
 oczyszczacz powietrza,
 biustonosze protetyczne, kliny pod rękę, rękawy elastyczne przeciwobrzękowe.



3. Likwidacja barier w komunikowaniu się
Katalog rzeczowy przedmiotów lub robót, które podlegają dofinansowaniu ze środków
PFRON:
 zestaw komputerowy, laptop lub tablet,
 telefon komórkowy dla osób niedowidzących,
 aparat telefoniczny z cewką indukcyjną w słuchawce, wzmacniaczem lub klawiaturą

brajlowską,
 urządzenia wspomagające odbiór dźwięku z telewizora,
 radiomagnetofon, dyktafon,
 programy mówiące, programy powiększające,
 komunikatory,
 programy logopedyczne, edukacyjne, 
 powiększalniki

4. Sprzęt rehabilitacyjny
Katalog rzeczowy przedmiotów lub robót, które podlegają dofinansowaniu ze środków
PFRON:
 rower rehabilitacyjny – stacjonarny
 odbitek
 rotor
 szyny do ćwiczeń biernych
 tor do nauki chodzenia


