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WNIOSEK 

o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

likwidacji barier: □ architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

 
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem 

umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu). 

ORZECZENIE: czasowe □ do dnia ..........................................,  na stałe□ 

I. DANE PERSONALNE WNIOSKODAWCY (osoba niepełnosprawna) 

 

 Imię.....................................................Nazwisko....................................................... Data urodzenia .............................................r. 

. 

 PESEL                 
  

Adres zamieszkania:  ul. ............................................................................................nr domu ....................m. .................  

 

kod pocztowy...........................    Miejscowość .............................................. ...........Gmina...............................................  

 

Powiat............................................... ....................  tel.…………………….................  e-mail……………………............ 

 

Adres korespondencyjny (należy wpisać, gdy jest inny niż adres zamieszkania):  

 

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

II.DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO/ OPIEKUNA PRAWNEGO /PEŁNOMOCNIKA 

(wypełnić, jeśli wniosek dotyczy osoby niepełnoletniej, ubezwłasnowolnionej itp.,) 
 

Imię.....................................................Nazwisko....................................................... Data urodzenia ..............................................r. 

 

PESEL               
  

Adres zamieszkania ( wypełnić jeżeli jest inny niż u Wnioskodawcy) :  

 

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

 

Opiekun prawny ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia……………syg. akt ……………................. 

 

Pełnomocnik  na mocy pełnomocnictwa potwierdzonego przez Notariusza  z dnia………………Repet. Nr………… 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………………….       

Pieczątka wpływu PCPR 
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III.  Nazwa banku i numer konta bankowego Wnioskodawcy/ przekaz pocztowy (w przypadku osoby małoletniej 

-  opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego/pełnomocnika) * właściwe podkreślić 

 

 

Numer rachunku bankowego   

Nazwa banku    
 

 

IV.  Stopień niepełnosprawności lub jego odpowiednik 
            ( wstaw X we właściwej rubryce) 

1. znaczny  

• Inwalidzi I grupy  

• Osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji  

• Osoby stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, którym 

przysługuje zasiłek pielęgnacyjny 

 

• Osoby w wieku do 16 lat (przypadku pobierania nauki w szkole do 24 lat), posiadające 

orzeczenie lub którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny 

 

2. umiarkowany  

• Inwalidzi II grupy  

• Osoby całkowicie niezdolne do pracy  

3. lekki  

• Inwalidzi III grupy  

• Osoby częściowo niezdolne do pracy  

• Osoby stale albo częściowo niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym  

 

V.  Rodzaj  niepełnosprawności 
                          ( wstaw X we właściwej rubryce)  

1. dysfunkcja narządu ruchu z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim; 

wrodzony brak albo amputacja dłoni lub rąk   

2. inna dysfunkcja narządu ruchu   

3. dysfunkcja narządu wzroku   

4. dysfunkcja narządu słuchu i mowy   

5. deficyt rozwojowy ( upośledzenie umysłowe)   

6. choroby psychiczne  

7. inny/ jaki ?   

 

 

VI. Wniosek składam na powyższe zadanie: 
                                            ( wstaw X we właściwej rubryce) 

1. po raz pierwszy    

2. po raz drugi i kolejny i nie otrzymywał dofinansowania  

3. po raz drugi i kolejny i otrzymywał dofinansowanie  
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VII. Korzystanie ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  

         Niepełnosprawnych                                                                       
( wstaw X we właściwej rubryce) 

 TAK   korzystano   

NIE  
korzystano 

Sprawdzenie 

zgodności danych 
 (wypełnia pracownik 

PCPR) 

 

rok 

 

Nr umowy 

 

kwota 

na likwidację barier 

architektonicznych 

     

na likwidację barier 

technicznych 

     

na likwidację barier w 

komunikowaniu 

     

na uczestnictwo w turnusie 

rehabilitacyjnym 

     

na zakup przedmiotów 

ortopedycznych i środków 

pomocniczych 

     

na z na zakup sprzętu  

rehabilitacyjnego 

     

na usługi tłumacza języka 

migowego lub tłumacza- 

przewodnika 

     

z programu Aktywny 

Samorząd 

     

 

 

 

 

................................. 
podpis i pieczątka pracownika 

PCPR 

 

 

VIII. Korzystanie ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób   

Niepełnosprawnych i stan rozliczenia     
( wstaw X we właściwej rubryce) 

1. korzystałam/em i rozliczyłam/em się  

2. korzystałam/em  i jestem w trakcie rozliczenia   

3. korzystałam/em i nie rozliczyłam/em się   

4. nie korzystałam/em  

 

 

IX. Sytuacja mieszkaniowa – zamieszkuje 

( wstaw X we właściwej rubryce) 

1. samotnie   

2. wspólnie   

3. z osobami niepełnosprawnymi   
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X. Sytuacja zawodowa           
                    ( wstaw X we właściwej rubryce) 
1. zatrudniony* / prowadzący działalność gospodarczą*  

2. młodzież od 16 do 24 lat, 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 16 lat  

 

 

XI. Sytuacja mieszkaniowa – Opis budynku i mieszkania   
 

• dom jednorodzinny*, wielorodzinny komunalny*, wielorodzinny prywatny* wielorodzinny 

spółdzielczy*/własnościowy, inne* .............................................................................................................. 

• budynek parterowy*, piętrowy*, mieszkanie na ................. (podać kondygnacje) o powierzchni 

.................m2  

• przybliżony wiek budynku lub rok budowy............................................................... 

• opis mieszkania: pokoje .............. (podać liczbę), z kuchnią*, bez kuchni*,   z łazienką*, bez łazienki*,  

      z wc*, bez wc*, 

• łazienka jest wyposażona w: wannę*, brodzik*, kabinę prysznicową*, umywalkę*, 

• w mieszkaniu jest: instalacja wody zimnej*, ciepłej*, kanalizacja*, centralne ogrzewanie*, prąd*, gaz* 

• inne informacje o warunkach  mieszkaniowych............................................................................................ 

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

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

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

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

 niepotrzebne skreślić 

 

XII. Przedmiot/Cel dofinansowania 

(proszę opisać zadanie na jaki przeznaczone zostanie dofinansowania oraz wskazać jakie bariery mają 

zostać zlikwidowane) 

 

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
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Krótkie uzasadnienie wniosku 

(należy wykazać, że realizacja zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej 

wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem oraz, że jest to 

uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności)  

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

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

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

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

 

Miejsce  realizacji  zadania (adres zamieszkania)  

 

Przewidywany koszt realizacji zadania 

 

 

Termin rozpoczęcia  i przewidywany czas realizacji zadania 

 

 

Udokumentowana informacja o innych źródłach zadania 

 

Wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków 

Funduszu 

 

Informacja o nakładach dotychczas poniesionych przez 

Wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek 

 

 

 

XIII. Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym  z wnioskodawcą  

         (w tym osoby niepełnosprawne)    

                              
 

Lp. 
 

Nazwisko i imię 

 

wiek 

 

pokrewieństwo 

niepełnosprawność Dochód za 

kwartał 

(netto)** 
stopień rodzaj 

 

1.  

 

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

wnioskodawca 

  

Nie dotyczy 
   

2. UWAGA! 

Nie należy wpisywać imion i nazwisk 

osób z którymi prowadzi się wspólne 

gospodarstwo domowe. Należy podać 

wyłącznie stopień pokrewieństwa                  

z wnioskodawcą i ich dochód 

miesięczny. 

     

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

RAZEM:  

** Dochód za kwartał: Należy podać sumę dochodów osiągniętych za kwartał  poprzedzającym miesiąc składania 

wniosku. Dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych po odliczeniu alimentów świadczonych na 

rzecz innych osób.  
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OŚWIADCZENIE: 

 

Oświadczam, że: 

 
 

❖ Informacje podane we wniosku i załącznikach są zgodne z prawdą oraz przyjmuję do wiadomości, 

że podanie informacji niezgodnych z prawdą, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania, 

 

❖ Uprzedzony/uprzedzona o odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997r. Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.) - za zeznanie nieprawdy 

lub zatajenie prawdy oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

O zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku zobowiązuję się informować w ciągu 14 dni. 

 

❖ Przeciętny miesięczny dochód (netto) rodziny w rozumieniu przepisów o świadczeniach 

rodzinnych, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku podzielony przez 

liczbę............... osób we wspólnym gospodarstwie domowym, wyniósł     ............................... zł. 

 

❖ Posiadam środki finansowe na wkład własny w wysokości wymaganej zasadami zadania. 

Oświadczam, ze zostałem/am poinformowany/a, że maksymalna wysokość dofinansowania ze 

środków PFRON wynosi do 95 % kosztów uznanych przez PCPR, 

 

❖ Nie ubiegam się i nie będę się ubiegał/a w roku bieżącym odrębnym wnioskiem o środki PFRON na 

ten sam cel finansowy ze środków PFRON – za pośrednictwem innego realizatora na terenie innego 

samorządu powiatowego. 
 

 

 

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

data i  czytelny podpis wnioskodawcy /przedstawiciela 

ustawowego/opiekuna prawnego /pełnomocnika 
        * Właściwe podkreśl 

 

 

  

 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

 

1. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci  do lat 

16  – orzeczenie o niepełnosprawności,   w przypadku orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności 

do pracy w gospodarstwie rolnym -   kopia decyzji o przyznaniu  zasiłku pielęgnacyjnego, 

2.  kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – dotyczy opiekuna prawnego, 

3.  dokumentowana podstawa prawna do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier   

architektonicznych 

w przypadku, gdy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym lokalu (własność, 

umowa najmu) albo udokumentowana zgoda właściciela przedmiotowego lokalu lub budynku 

mieszkalnego, w którym wnioskodawca stale zamieszkuje, 

4.  dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł – w przypadku, gdy takie występują, 

5.  wstępny projekt i kosztorys planowanych prac i zakupu potrzebnych  materiałów. 

 

 

   

Oraz do wglądu : 

• oryginały wymaganych dokumentów 

• dowód osobisty wnioskodawcy/ opiekuna ustawowego 

 

 
 


