
 
Szanowni Państwo, 

Z przyjemnością prezentuję poniżej projekt prowadzony przez Polską Fundację 

Przedsiębiorczości pod nazwą „Fundusz Dostępności”  

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE 

Cel: 

Udzielenie wsparcia na likwidację barier architektonicznych, co ma skutkować zapewnieniem dostępności 
budynków osobom mającym trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności lub percepcji, możliwością udziału 
w życiu społecznym i publicznym poprzez swobodniejszy dostęp do dóbr i usług.  

 Dla potrzeb Projektu są to: 

1) osoby niepełnosprawne, 

2)  osoby w wieku 60+  

3) dzieci do lat 6 i ich prawni opiekunowie.  

Katalog budynków podlegających dostosowaniu obejmuje budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego, 

budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki użyteczności publicznej. 

Dopuszcza się refinansowanie pożyczek / kredytów udzielonych w bankach (lub innych instytucjach 

finansowych), o ile związane są z realizowaną i niezakończoną inwestycją i dotyczą wydatków nie 

starszych niż 12 m-cy na dzień złożenia Wniosku. 

 

Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia: 

1. spółdzielnie mieszkaniowe; 

2. wspólnoty mieszkaniowe; 

3. towarzystwa budownictwa społecznego; 

4. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne 

jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; 

5. podmioty w ramach administracji rządowej, m.in. państwowe osoby prawne, w tym jednostki 

od nich zależne; 

6. spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego; 

7. inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość 

prawną; 

8. podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki; 

9. instytucje kultury; 

10. osoby fizyczne posiadające Budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego. 

 

Parametry pożyczki 

 

Kwota maksymalna pojedynczej pożyczki: 2.000.000,00 zł; 

Okres spłaty Pożyczki: 240 miesięcy licząc od daty uruchomienia; 

Karencja w spłacie kapitału: na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia.  

Oprocentowanie: STAŁE w wysokości 0,15%, raty w systemie malejącym 



 
 

Kategorie kosztów kwalifikowanych w Projekcie 

 

1. zakup lub zlecenie wykonania audytu dostępności lub innego równoważnego dokumentu; 

2. zakup robót i materiałów budowlanych; 

3. podatek VAT (może być finansowany z Pożyczki, jeżeli nie ma prawnych możliwości jego 

odzyskania); 

4. zakup, wytworzenie i koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych; 

5. nadzór inwestorski; 

6. ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz oceny i opinie konserwatorskie, o ile są 

wymagane zgodnie z przepisami prawa, koncepcje i projekty techniczne niezbędne do 

realizacji przedsięwzięcia; 

7. koszty opłat administracyjnych, notarialnych i sądowych, itp. 

 

Przykładowe wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych: 

 
 Koszty kwalifikowalne, o ile spełnione są ogólne warunki określone w Regulaminie, mogą stanowić 
m.in. urządzenia, materiały budowlane, roboty lub inne czynności, związane w szczególności z:  
 

1. w zakresie likwidacji barier w poruszaniu się:  

1) przy dobudowie szybu windowego – zapewnienie przestrzeni manewrowej i dojścia do windy,  

2) budowę lub modernizację dojścia do budynku mieszkalnego poprzez budowę pochylni (z 
odpowiednio umiejscowionymi poręczami), ewentualnie dźwigu osobowego lub platform pionowych 
lub ukośnych, zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp do wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych,  

3) dostawę, zakup i montaż:  

a) dźwigu osobowego,  

b) platform pionowych lub ukośnych,  

c) innych urządzeń do transportu pionowego,  

4) dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych,  

5) roboty związane z likwidacją progów (dopuszcza się próg o wysokości 2 cm ze ściętym klinem i 
wyróżnieniem kontrastu) oraz przystosowaniem ciągów komunikacyjnych i innych przejść o 
zróżnicowanych poziomach podłogi do poruszania się na wózku inwalidzkim, zniwelowanie różnic 
poziomów za pomocą pochylni,  

6) przystosowanie drzwi: zakup i montaż lekkich i łatwych w obsłudze drzwi wejściowych (w tym 
automatycznych i półautomatycznych) z możliwością otwierania pilotem lub czytnikiem kart oraz 
wewnętrznych o szerokości w świetle co najmniej 90 cm – z zachowaniem przestrzeni manewrowej,  

7) ciągi komunikacyjne – zastosowanie nawierzchni antypoślizgowej  

8) dojścia do terenów zielonych / ogrodów przyblokowych i zagospodarowanie terenu bez barier 
(zniwelowanie różnic poziomów przez np. budowę pochylni),  

9) dojścia do śmietników – zniwelowanie różnic poziomów,  

10) dojścia do stanowisk postojowych – zniwelowanie różnic poziomów,  

 

2. w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się:  

1) zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej w pomieszczeniach 
budynków dostępnych dla osób niepełnosprawnych,  

2) oznaczenie wejść do budynków pasem ostrzegawczym,  

3) zainstalowanie głośnomówiących domofonów na odpowiedniej wysokości (max 1,1 metra),  

4) zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną,  



 
5) oznakowanie wyposażenia lokali i ciągów komunikacyjnych alfabetem brajla, różnym kolorem lub 
fakturą,  

6) przygotowanie i umieszczenie planów tyflograficznych o najbliższej okolicy/osiedlu,  

7) oznakowanie kolorem ciągów komunikacyjnych (kontrast dla osób z niepełnosprawnością narządu 
wzroku np. na krawędziach schodów, drzwiach wejściowych),  

8) oznakowanie budynku (nazwa ulicy, nr budynku) dużą czcionką i kolorem kontrastowym,  

9) fakturowe oznaczenie dojścia do wind,  

10) grzejniki na klatkach osłonięte lub we wnękach.  

 

3. w zakresie innych czynności związanych z realizacją inwestycji:  

1) audyt potrzeb w zakresie dostępności,  

2) nadzór inwestorski,  

4) koszty opłat administracyjnych, notarialnych i sądowych, itp.  
 

Podstawowe zasady dotyczące umorzeń 

Umorzenie: możliwe jest umorzenie do 40% kwoty kapitału pożyczki. 

 

Maksymalna wielkość umorzenia wynosi 40%, przy czym jest to suma uprawnień wynikających z 

tytułu spełniania trzech kryteriów: 

 

1. kryterium terytorialne: obliczane wg wskaźnika GUS: kwota zasiłków pielęgnacyjnych 

wypłaconych na 1000 mieszkańców danej gminy, na której terenie znajduje się inwestycja – 

do 10% umorzenia; 

a) 10% umorzenia, jeżeli wskaźnik wynosi 80,00 i więcej;  
b) 8% umorzenia, jeżeli wskaźnik wynosi od 50,00 do 79,99;  
c) 5% umorzenia, jeżeli wskaźnik wynosi od 30,00 do 49,99; wskaźnika dla Krakowa 
d) 0% umorzenia, jeżeli wskaźnik wynosi poniżej 30,00;  
 

2. kryterium przeznaczenia budynku: 

– 10% umorzenia, jeżeli inwestycja dotyczy Budynku mieszkalnictwa wielorodzinnego;  

- 30% jeśli inwestycja dotyczy budynku użyteczności publicznej 

3. kryterium społeczne – obliczane wg udziału Osób uprawnionych do skorzystania z 
kryterium społecznego1 w ogólnej liczbie osób zamieszkałych w budynku:  
a) 20% umorzenia, gdy udział wynosi powyżej 60%;  
b) 10% umorzenia, gdy udział wynosi od 40% do 60%;  
c) 0% umorzenia, gdy udział wynosi poniżej 40%;  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Osoba uprawniona do skorzystania z kryterium społecznego: osoba powyżej 60 roku życia, dzieci do lat 6 oraz 

ich opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkałe  w budynku bądź budynkach, których 
dotyczy inwestycja 



 
 

 

 

Przykładowa prognoza spłaty pożyczki w wysokości 300.000 zł w okresie 20 

lat 
 

URUCHOMIENIE       

  
Data 

uruchomienia 
Kwota 

    

transza 1 2022-06-15 300 000,00 zł     

transza 2         

transza 3         

          

UMORZENIE         

Kryterium: Terytorialne  Budynku   Społeczne   RAZEM:  

Wielkość: 5% 10% 20% 35% 

Kwota: 15 000,00 zł 30 000,00 zł 60 000,00 zł                   105 000,00 zł  

          

Z UWZGLĘDNIENIEM UMORZENIA 

      

                 195 000,00 zł                      2 923,16 zł                   197 923,16 zł  

 

Rata kapitałowa stała w okresie kredytowania: 813 zł 

 

W przypadku zainteresowania uprzejmie proszę o kontakt: 

 
Magdalena Kochanowska 

Menedżer ds. finansowania przedsiębiorstw 

 

kom. 532 546 545 

e-mail: m.kochanowska@pfp.com.pl 

 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

ul. Podole 60 

30-394 Kraków 

 

e-mail: pfp@pfp.com.pl 

www.pfp.com.pl 

facebook.com/PozyczkiPFP 
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