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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                              ................................... ………..  

ul. Floriańska 10               (numer kolejny wniosku) 

63-700 Krotoszyn  
tel. (62) 722 -88-91           

……………………………….  

                                                          (data wpływu) 
           

 Wniosek  

o dofinansowanie zakupu urządzeń (wraz z montażem) oraz  wykonania usług z zakresu likwidacji  

barier architektonicznych i technicznych 

 I. Dane dotyczące wnioskodawcy (osoba dorosła lub małoletnia) – proszę wypełnić drukowanymi literami 

Nazwisko: Imię: 

Data urodzenia:  Miejsce urodzenia: 

PESEL: Seria i nr dow. osob. Wydany przez: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Adres: Telefon: 

 

II. Rodzaj orzeczenia o niepełnosprawności 

 

Komisja lekarska ds. inwalidztwa  

i zatrudnienia ZUS (orzeczenie wydane przed 

01.09.1997 r.) lub orzeczenie MON i MSWiA 

(wydane przed 01.01.1998 r.) 

I    grupa  

II   grupa  

III  grupa  

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS Całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji  

Całkowicie niezdolny do pracy  

Częściowo niezdolny do pracy  

Orzeczenie o ustaleniu stopnia 

niepełnosprawności 

Znaczny stopień niepełnosprawności  

Umiarkowany stopień niepełnosprawności  

Leki stopień niepełnosprawności  

Orzeczenie o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia  

Komisja lekarska KRUS (orzeczenie wydane 

przed 01.01.1998 r.) 

Orzeczenie o długotrwałej niezdolności do pracy  

w gospodarstwie rolnym oraz uprawnienie do zasiłku 

pielęgnacyjnego 

 

Orzeczenie o długotrwałej niezdolności do pracy  

w gospodarstwie rolnym (bez uprawnienia do zasiłku 

pielęgnacyjnego) 

 

 

Orzeczenie:     trwale                               czasowe   (przyznane do …………………………..) 

III. Rodzaj niepełnosprawności 

1. dysfunkcja narządu  ruchu   

       - dysfunkcja narządu ruchu z koniecznością poruszani się na wózku inwalidzkim  

       - dysfunkcja kończyn dolnych  

       - dysfunkcja kończyn górnych  

2. dysfunkcja narządu wzroku  

3. dysfunkcja narządu słuchu i mowy  

4. deficyt rozwojowy (upośledzenie umysłowe) choroby psychiczne  

5. niepełnosprawność z ogólnego stanu zdrowia  
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 IV. Sytuacja mieszkaniowa - zamieszkuje 

1. samotnie  

2. z rodziną  

3. z osobami nie spokrewnionymi  

 

V. Korzystanie ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych 

 Data Kwota 

1. na likwidacje barier architektonicznych   

       a) nie korzystałem   

2. korzystałem na inne cele ustawowe i rozliczyłem się   

3. korzystałem na inne cele ustawowe i jestem w trakcie rozliczania   

4. korzystałem i nie rozliczyłem się   

5. korzystałem z innych programów uruchamianych przez PFRON   

 

VI. Proszę o dofinansowanie (wykaz planowanych przedsięwzięć) 

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

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

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

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

VII. Cel likwidacji barier architektonicznych (krótkie uzasadnienie) 

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

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

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

VIII. Posiadam/ nie posiadam wymagalne zobowiązania wobec Funduszu. Jeśli tak, podać rodzaj i wysokość wymagalnego 

zobowiązania  

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

IX. Przewidywany koszt realizacji zadania …………………………………………………………………………………………. 

Uprzedzona(y) o odpowiedzialności wynikającej z art.  233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny                             

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.) oświadczam, że dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach są zgodne ze stanem 

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

Oświadczam, że: 

1. Posiadam środki finansowe na pokrycie udziału własnego w likwidacji barier architektonicznych (w zależności od przyznanej pomocy finansowej – co 

najmniej 5% kwoty brutto zrealizowanego zadania). 

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie i przetwarzanie moich danych osobowych, w bazie danych PCPR dla celów niezbędnych podczas 

realizacji w/w dofinansowania, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1791 ze zm.). 

2. Zapoznałem/am się z treścią „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora”, w tym z informacją o celu                          

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich sprostowania. 

 

 

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

                            (data  i podpis) 
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Oświadczenie o dochodach 

Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny                             

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.) – za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy* oświadczam co następuje: 

1. Łączne miesięczne dochody netto rodziny wynoszą: ………………………………………………………………………. zł 

Jest to dochód wszystkich wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe osób, obliczany za 

kwartał poprzedzający miesiąc, w którym skala dany jest wniosek, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych  z dnia            

28 listopada 2003 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze. zm.), pomniejszony o podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę   

z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz kwotę 

alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób. 

2. Ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: ………………………………………………………….. 

Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny wynosi …………………… zł,                               

słownie………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przyjmuję do wiadomości, że złożony wniosek w dniu …………………………. zostanie rozpatrzony po otrzymaniu środków 

finansowych z PFRON i uchwalenia planu finansowego na  rok 2020 przez Radę Powiatu Krotoszyńskiego.  

 

 

 

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

(podpis osoby przyjmującej wniosek)                                                                      (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

Przyjmowane i rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne 

 

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

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

 dowód osobisty: seria …………… nr ………… wydany w dniu ………………………. 

przez………………………………………..……………………………………PESEL………………………………………………. 

Dokładny adres; miejscowość…………………………….. ul………………….. nr domu……… nr lokalu …………………………. 

Nr kodu …………………….. poczta ………………………………….. powiat………………………………………………………. 

Województwo ………………………………………………………………. Nr Tel ………………………………………………….. 

 

 

**niepotrzebne skreślić 
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Informacje dla Wnioskodawcy 

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, zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności jeżeli rodzaj niepełnosprawności 

nie jest określony w orzeczeniu.  

4. Zgoda właściciela lokalu lub budynku, w którym ma nastąpić likwidacja barier.  

5. Udokumentowana podstawa prawna do zamieszkania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier . 

 

Uwaga: 

1. O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych  mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które mają trudności  

z poruszaniem się. 

2. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% średnich kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż równowartość 

piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia 

3. Wnioski można składać w danym roku kalendarzowym. 

4. W przypadku wniosków przyjętych do realizacji Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć szczegółowy kosztorys. 

5. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a PCPR 

Uwaga! 

Przed podpisaniem umowy nie należy dokonywać zakupu i wykonywać prac związanych z likwidacją barier. 

 

 

 

 

 

 


