
Załącznik nr 2 do wniosku                                           
o dofinansowanie ze środków PFRON 

sportu, kultury, rekreacji i turystyki  

OŚWIADCZENIE  WNIOSKODAWCY 

 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przedsięwzięć z zakresu sportu kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych 

zaplanowanych na rok............... przez: 

 

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

nazwa podmiotu 

 

świadomi odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym                         

(art. 233 § 1 kodeksu karnego ) oświadczamy, że: 

 

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

nazwa podmiotu 

 

1. Oświadczam, że podmiot który reprezentuję ubiegający się o dofinansowanie prowadzi/nie prowadzi* 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalność związaną z rehabilitacją osób 

niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku. 

2. Oświadczam, iż podmiot  który reprezentuję ubiegający się o dofinansowanie nie ma zaległości wobec 

PFRON oraz, że w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, nie był stroną umowy zawartej z PFRON 

i rozwiązanej  z przyczyn leżących po stronie podmiotu. 

3. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie zalega z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych 

oraz nie zalega z płatnością składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne. 

4. Oświadczam, że nie jestem/ jestem*  płatnikiem podatku VAT. 

5. Oświadczam, że podmiot który reprezentuję ubiegający się o dofinansowanie zapewni odpowiednie 

do potrzeb osób niepełnosprawnych warunki techniczne i lokalowe do realizacji zadania oraz kadra 

obsługująca zadanie posiada stosowne uprawnienia i kwalifikacje do jego realizacji. 

6. Oświadczam, że podmiot ubiegający się o dofinansowanie posiada/nie posiada* środki własne lub 

pozyskane z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej 

dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

7. Oświadczam, że podmiot ubiegający się o dofinansowanie nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz 

przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznacza zysku do podziału 

między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

8. Oświadczam, że jestem świadomy, iż dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania 

poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze 

środków PFRON. 

9. Zobowiązuję się do zapewnienia zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2020 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) minimalnych wymagań 

służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

10. Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 §1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. 

zm.) o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. 

11. Oświadczam, iż o zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku zobowiązuję się informować nie później 

niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich zaistnienia. 



12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

wniosku zgodnie z Rozporządzeniem 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 uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1). 

* niepotrzebne skreślić 

          

 
Data i pieczęć wnioskodawcy Data i pieczęć wnioskodawcy 

  

/podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy/ 

 

 

          Miejscowość: ………………………… data:……………………………………………….. 

 


