
     
       

......................................................................
                      data wpływu kompletnego wniosku

                                                                                                                                                                                                            

PCPR.716.    .      .20....
nr kolejny wniosku 

W N I O S E K

o dofinansowanie* / sfinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług*
z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się

Dane dotyczące Wnioskodawcy 

(proszę wypełnić wszystkie rubryki drukowanymi literami)

.................................................................………..............................................................………………………………     

      imię ( imiona) i nazwisko                                            

nr PESEL .....................................................................................................................................................................................   

miejscowość ................................................... ulica ............................................. nr domu ...................... nr lokalu...................... 

adres stałego zameldowania

nr kodu  .....................................  poczta ................................................... powiat ..........................................................................

województwo ..................................................................... nr tel/fax (z nr kier.) ............................................................................

 Przedstawiciel ustawowy (dla małoletniego Wnioskodawcy), opiekun prawny lub pełnomocnik

..................................................................................................…………………………..

                                        imię(imiona) i nazwisko                                                                                                

nr PESEL ...................................................................................... ........................................................................................

miejscowość .......................................................ulica ............................................... nr domu .................... nr lokalu ................

nr kodu .........................poczta.......................................................powiat........................................................................................

województwo .....................................................................nr tel./fax.(z nr kier.) ........................................................................

ustanowiony opiekunem*/pełnomocnikiem* ..................................................................................................................................

(postanowieniem sądu rejonowego z dn. ..................................................... sygn. akt*/na mocy pełnomocnika potwierdzonego

 przez Notariusza.......................................  z dn. .............................................. repet. nr ..................................................

Proszę o dofinansowanie................................................................................................................................................................... 

                                                należy podać nazwę urządzenia ( ewentualny montaż), rodzaj usługi itp.

Przewidywany łączny koszt przedsięwzięcia: ................................................... zł. 

Wnioskowana wysokość dofinansowania: ..................................................... zł,

( słownie.....................................................................................................................................................................................zł)

co stanowi.............................................................% ceny brutto pomniejszonej o ewentualne dofinansowanie z innych źródeł

.niepotrzebne skreślić



Cel likwidacji barier w komunikowaniu się, miejsce realizacji zadania

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Informacje o wnioskodawcy

I. A.  Stopień niepełnosprawności ¹

1. znaczny
 inwalidzi I grupy
 osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji,
 osoby stale albo długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek 
pielęgnacyjny
 osoby w wieku do lat 16 (w przypadku pobierania nauki w szkole do 24 lat), którym przysługuje zasiłek 
pielęgnacyjny

2. umiarkowany
 inwalidzi II grupy
 osoby całkowicie niezdolne do pracy
 inwalidzi III grupy ze względu na głuchotę lub głuchoniemotę

3. lekki
 pozostali inwalidzi III grupy
 osoby częściowo niezdolne do pracy
 osoby stale albo długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym
Ważność dokumentu:  

1) Stała/ okresowa do:.................................*

I. B. Rodzaje niepełnosprawności ¹ 

 dysfunkcja narządu ruchu z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim; wrodzony brak albo 
amputacja kończyn górnych lub/ i kończyn dolnych

 inna dysfunkcja narządu ruchu,

 dysfunkcja narządu wzroku,

 dysfunkcja narządów słuchu i mowy,

 deficyt rozwojowy (upośledzenie umysłowe)

 niepełnosprawność z ogólnego stanu zdrowia,

       punktacja 

II. Sytuacja zawodowa ¹

(1) zatrudniony*/ prowadzący działalność gospodarcza*
(2) osoba w wieku od 18 do 24 ucząca się w systemie szkolnym lub studiująca*
(3) bezrobotny poszukujący pracy* / rencista poszukujący pracy*
(4) rencista* / emeryt* nie zainteresowany podjęciem pracy
(5) dzieci i młodzież do 18
       punktacja

* niepotrzebne skreślić
1 proszę wstawić X we właściwej rubryce



III.  Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód rodziny, w rozumieniu przepisów o świadczeniach 
rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał 
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, wynosił .................................................... zł.**
Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi.......................... 

IV. Korzystanie ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Nr i data zawarcia
umowy

Przyznana Kwota Cel Termin rozliczenia Stan rozliczenia
(kwota do zwrotu)

punktacja

VI. Termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji
                                                                                                      

........................................................................................................................

VII. Informacja o ewentualnym dofinansowaniu z innych źródeł, przeznaczony na ten sam cel

.............................................................................................................................................................................................

VIII. Ogólna wartość nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca 
poprzedzającego miesiąc , w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania

.............................................................................................................................................................................................

   IX FORMA PRZEKAZANIA PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA: (właściwe podkreślić)

   a) na rachunek bankowy ( podać dane właściciela konta i numer) ……………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………
   b) na rachunek bankowy sprzedawcy 

                                                                                                                                                                

Oświadczenie:

Mam świadomość, że zawarte w niniejszym wniosku oraz w załącznikach do wniosku dane należą do szczególnych
kategorii  danych, ponieważ dotyczą stanu zdrowia, mimo to udzielam Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w
Braniewie  wyraźnej  zgody  na  przetwarzanie   moich  danych  osobowych/danych  osobowych  mojego  małoletniego
dziecka (w tym danych o stanie zdrowia),  zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1)  w ramach realizacji zadania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier w komunikowaniu się.

Oświadczam, że dane zwarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy/a odpowiedzialności
karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy ( art.233 § 1 Kodeksu Karnego „ Kto składając zeznanie mające
służyć  jako  za  dowód  w postępowaniu  sądowym lub  w innym postępowaniu  prowadzonym na  podstawie  ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę , podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).

Oświadczam, iż posiadam 5 % wymaganego wkładu własnego.

Oświadczam , że nie mam zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosparwnych oraz nie
byłem/am  w  ciągu  trzech  lat  przed  złożeniem  wniosku  stroną  umowy  o  dofinansowanie  ze  środków  PFRON  i
rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej stronie.

W przypadku gdy właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego poweźmie wątpliwości  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.

W  przypadku  wykrycia  faktu  wprowadzenia  w  błąd  organu  rozpatrującego  wniosek,  podania  nieprawdziwych
informacji,  zobowiązuję  się  do  zwroty  pełnej  kwoty  udzielonego  dofinansowania  wraz  z  odsetkami  w  wysokości
ustawowej, naliczonymi od dnia wykonania przez PCPR płatności tego dofinansowania, w terminie wskazanym przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. 

Przyjmuję do wiadomości, że niniejszy wniosek złożony w dniu ...............r. zostanie rozpatrzony po otrzymaniu środków
finansowych  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  i  po  podjęciu  uchwały  przez  Radę
Powiatu  Braniewskiego  o  podziale  środków  na  zadania  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób
niepełnosprawnych na rok 20......

...........................................................                        ...............................................                         ..........................................................................
                ( miejscowość)                                                                   ( data )                                                        ( Czytelny podpis Wnioskodawcy* 

    przedstawiciela ustawowego*,
     opiekuna prawnego* pełnomocnika*)

Załączniki do wniosku

1. Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (oryginał do wglądu).

2. Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą w przypadku
takich osób ( oryginały do wglądu).

3. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia Wnioskodawcy( czytelne w języku polskim- załącznik nr 1).

4. Faktura proforma/oferta cenowa na zakup wnioskowanego sprzętu.

* niepotrzebne skreślić                           



Załączniki ( dokumenty ) wymagane do wniosku (wypełnia pracownik PCPR)

Nazwa załącznika Załączono do wniosku 

tak/nie

Uzupełniono

tak/nie

Data uzupełnienia

1.Kopia  dokumentów  potwierdzających  niepełnosprawność
(oryginał do wglądu)

2.Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność osób
mieszkających  z  wnioskodawcą  w  przypadku  takich
osób( oryginały do wglądu)

3.  Aktualne  zaświadczenie  lekarskie,  zawierające  szczegółowy
opis schorzenia  ( czytelne w języku polskim- załącznik nr 1)

4.Faktura  proforma/oferta  cenowa  na  zakup  wnioskowanego
sprzętu.

Potwierdzam kompletność złożonych dokumentów

.........................................................
  pieczątka imienna,podpis pracownika PCPR, data

Wypełnia PRACOWNIK PCPR

lp.                                                  INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

1 Nazwa przedmiotu 

2 Dofinansowanie PFRON

3 Wkład własny Wnioskodawcy

4 Odmowa przyznania dofinansowania

...............................................................              .........................................................       ......................................…………
                       data                                                                     Pieczęć PCPR                                     Pieczęć i podpis pracownika PCPR

ROZLICZENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE LIWKIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

lp. TAK NIE ADNOTACJA

1 Czy kwota zakupu jest zgodna z umową

2 Czy zakres zakupu( sprzęt, urządzenie) jest zgodny z umową?

3 Czy termin realizacji zakupu jest zgodny z umową?

...............................................................              ............................................................      ........................................……
                       data                                                                     Pieczęć PCPR                                       Pieczęć i podpis pracownika PCPR

* niepotrzebne skreślić



stempel zakładu opieki zdrowotnej                                                                      
                                                                                                        (WYPEŁNIĆ CZYTELNIE) 
                                     

Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA

Wydane na potrzeby PCPR 

Imię i nazwisko pacjenta……………………………………………………………………………………

Data urodzenia………………………………………………………………………………………………

1. Rozpoznanie choroby zasadniczej…………………………………………............................................

……………………………………………………………………………………………………………….

2. Opis rodzaju schorzenia będącego przyczyną orzeczenia o  niepełnosprawności

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

3. Uszkodzenia innych narządów i układów oraz choroby współistniejące

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

4. Czy osoba porusza się na wózku inwalidzkim: ......................................................................................

5. Czy osoba jest leżąca:....................................................................................................................

6. Konieczność realizacji zadań zmierzających do usunięcia barier  w komunikowaniu się, które umożliwią lub w znacznym 
stopniu ułatwią osobie niepełnosprawnej codziennych czynności lub  kontaktów z otoczeniem * 

TAK (uzasadnić) 

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

NIE 

                                                                              
.................                                                                             ......................................................                 
Data                    Pieczątka i podpis lekarza wystawiającego zaświadczenie

* właściwe zaznaczyć                                                                   



Klauzula informacyjna

Wypełniając  obowiązek  wynikający  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), (dalej: RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Józefa
Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo (dalej: Administrator). Może się Pani/Pan z nim skontaktować listownie przez e-mail:
pcpr@pcprbraniewo.pl

Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można  kontaktować  się  we  wszystkich  sprawach  z
zakresu  ochrony  danych  osobowych.  Taki  kontakt  może  odbyć  się  drogą  elektroniczną  na  adres  e-mail:
iod@pcprbraniewo.pl  lub pisemnie na adres jest  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie,  Plac Józefa
Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
 realizowanie świadczeń ze środków PFRON,

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 obowiązek prawny ciążący na Administratorze - Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia

1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  oraz
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia zadań
powiatu,  które  mogą  być  finansowane  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ.

Administrator  w  ramach  prowadzonego  postępowania  nie  przekazuje  Pani/Pana  danych  osobowych  do  państwa
trzeciego, czyli poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po roku, w którym przyznano
świadczenie.

Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym.  Konsekwencją  niepodania danych
osobowych będzie odmowa rozpatrzenia wniosku 

W związku z podaniem przez Panią/Pana danych osobowych, może Pani/Pan złożyć do Administratora wniosek o:

 dostęp do danych, czyli o informację o przetwarzanych przez Administratora danych lub ich kopię na podstawie
Art. 15 RODO, 

 sprostowanie, czyli poprawienie danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 
 ograniczenie przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych w Art. 18 RODO, 

Aby skorzystać  z  powyższych praw może Pani/Pan napisać  do Administratora lub skontaktować się  bezpośrednio  z
inspektorem ochrony danych.
Ma  Pani/Pan  prawo  wnieść  skargę  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  jeżeli  uważa  Pani/Pan,  że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Zapoznałam/zapoznałem się dnia: ……………………………………     Czytelny podpis: ……………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu otrzymywania obecnie oraz w przyszłości
wiadomości dotyczących postępowania w sprawie realizowania świadczeń ze środków PFRON.

……………………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy/przedstawiciela ustawowego)


	III. Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód rodziny, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, wynosił .................................................... zł.**

