
Możliwość skorzystania z Programu Dostępność Plus 
 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości przedstawiła tut. Spółdzielni ofertę udzielenia preferencyjnej 
pożyczki w ramach środków unijnych z Funduszu Dostępności na likwidację barier architektonicznych, 
tj. montażu dźwigu wraz z wykonaniem szybów w budynkach nie wyposażonych w dźwigi osobowe – 
tzw. windy. 
Uwaga - termin na składania wniosku do 31.03.2021 r. 
 
 
Pożyczka może być udzielona na nw. zasadach: 
 okres spłaty pożyczki do 20 lat 
 oprocentowanie pożyczki 0,15% w skali roku 
 możliwość umorzenia do 35% kwoty pożyczki w zależności od 

zamieszkiwania w danej klatce budynku: osób 
z niepełnosprawnością, w wieku powyżej 60 lat, dzieci do lat 6 oraz  
ich prawnych opiekunów. 

 
Koszty wykonania jednego kompletnego dźwigu o udźwigu do 
630 kg wraz dobudową szybu: 
 kabina ze stali nierdzewnej 442 800 zł brutto  
 kabina o 3 ścianach szklanych 583 200 zł brutto 
 
 
Pożyczka może być spłacona z utworzonego specjalnie na ten cel funduszu, na który będą wpłacać 
właściciele mieszkań, dopuszcza się również możliwość częściowego finansowania ze środków 
obecnego funduszu remontowego, po podjęciu w tej sprawie uchwały przez właścicieli mieszkań. 
 
Po wykonaniu dźwigu mieszkańcy w opłatach eksploatacyjnych będą ponosić koszty związane z jej 
utrzymaniem w wysokości około 40,00 zł na miesiąc na jedno mieszkanie. 
 
Dla przykładu podajemy symulację spłaty zaciągniętej pożyczki przez okres 20 lat dla jednego dźwigu 

w kilku wariantach 
 

Wariant I - przy założeniu, że klatce jest 8 mieszkań 

Rodzaj dźwigu 
Wartość 
dźwigu 

Kwota 
spłaty 

na 
miesiąc 

na klatkę 

Kwota spłaty na m-c 
na 1 mieszkanie 

bez 
umorzenia 

po otrzymaniu umorzenia w wysokości 

35% 30% 20% 10% 

z kabiną ze 
stali 
nierdzewnej 

442 800,00 1 845,00 230,63 149,91 161,44 184,50 207,57 

z kabiną 
o 3 ścianach 
szklanych 

583 200,00 2 430,00 303,75 197,44 212,26 243,00 273,38 

 
 
 
 



Wariant II - przy założeniu, że klatce jest 10 mieszkań 

Rodzaj dźwigu 
Wartość 
dźwigu 

Kwota 
spłaty 

na 
miesiąc 

na klatkę 

Kwota spłaty na m-c 
na 1 mieszkanie 

bez 
umorzenia 

po otrzymaniu umorzenia w wysokości 

35% 30% 20% 10% 

z kabiną ze 
stali 
nierdzewnej 

442 800,00 1 845,00 184,50 119,93 129,15 147,60 166,05 

z kabiną 
o 3 ścianach 
szklanych 

583 200,00 2 430,00 243,00 157,95 170,10 194,40 218,70 

 
 

Wariant III - przy założeniu, że klatce jest 12 mieszkań 

Rodzaj dźwigu 
Wartość 
dźwigu 

Kwota 
spłaty 

na 
miesiąc 

na klatkę 

Kwota spłaty na m-c 
na 1 mieszkanie 

bez 
umorzenia 

po otrzymaniu umorzenia w wysokości 

35% 30% 20% 10% 

z kabiną ze 
stali 
nierdzewnej 

442 800,00 1 845,00 153,75 99,94 107,63 123,00 138,38 

z kabiną 
o 3 ścianach 
szklanych 

583 200,00 2 430,00 202,50 131,63 141,75 162,00 181,50 

 
 
Bliższe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod nr tel. 17 85 92 914 w. 23 lub 14, e-mail 
programplus@projektant.rzeszow.pl  
 
Opracowała: 
Jolanta Kaźmierczak 


