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Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą 
być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz.U 2015 poz.926) Ustawa o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.). 

 
                                                                                                             Data wpływu ………………… 

 
WNIOSEK 

o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu                                     

likwidacji barier architektonicznych 

 
 

Wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku dziecka i młodzieży do lat 18 – rodzic lub w przypadku 

osoby ubezwłasnowolnionej -  opiekun  prawny lub pełnomocnik 
 

1. Dane wnioskodawcy – osoby niepełnosprawnej (pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, dziecka)  

 

Imię/imiona i nazwisko:……. ......................................................................................................................... 

 

Adres zamieszkania: ……………........................................................................................ ..................................... 

  ( ulica, nr domu, kod, miejscowość) 

 

nr PESEL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_                          imię ojca…………………………………….…….. 

 

*nr tel ............................................         *e-mail……………………………………………………….. 

nr konta: 

       
Nazwa banku………………………………………………………………………………………… 

uwagi……………………………………………………………………………………………...… 

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

2. Dane rodzica, opiekuna prawnego, pełnomocnika 

 

Imię /imiona i nazwisko:……........................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: ……………............................................................................................................................. .. 
  ( ulica, nr domu, kod, miejscowość) 

nr PESEL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                            *nr telefonu ……………………………………….. 

 

 

3. Stopień niepełnosprawności   (zaznaczyć X) 

Znaczny           (całkowita  niezdolność  do  pracy  i  samodzielnej  egzystencji  lub  

                         1 grupa inwalidztwa) 
 

Umiarkowany  (całkowita niezdolność do pracy lub II grupa inwalidztwa)  
Lekki                (częściowa niezdolność do pracy lub III grupa inwalidzka)  
Orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia  

 

 
Ważność orzeczenia    (zaznaczyć  właściwe  X)  

 Stała           

 Okresowa     do dnia………..………..…….. 
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4. Rodzaj niepełnosprawności   (zaznaczyć  właściwe  X) 

Dysfunkcja narządów ruchu z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim 

 wrodzony brak albo amputacja dłoni , kończyn górnych, kończyn dolnych 
 

Inna dysfunkcja narządów ruchu……………………………………………………………. 
 

Dysfunkcja narządów wzroku  
Dysfunkcja narządów słuchu i mowy  
Deficyt rozwojowy (upośledzenie umysłowe)  

Niepełnosprawność z ogólnego stanu zdrowia  

 

5. Sytuacja zawodowa  (zaznaczyć  właściwe  X) 

Zatrudniony/ prowadzący działalność gospodarczą   
Bezrobotny poszukujący pracy   
Rencista    
Emeryt   
Młodzież od 18 do 24 lat, ucząca się w systemie szkolnym lub studiująca   
Dzieci i młodzież do lat 18   
 

 

6. Średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy (zaznaczyć właściwe X) 
 

L.p Przedział dochodowy 

1. poniżej 100,00 zł  

2. 101,00 – 300,00  

3. 301,00 – 500,00  

4. 501,00 – 700,00  

5. 701,00 – 900,00  

6. powyżej 901,00  

   

 
7.      Sytuacja mieszkaniowa (właściwe podkreślić) 

 Dom jednorodzinny, wielorodzinny prywatny, wielorodzinny komunalny, wielorodzinny 

spółdzielczy, inny ............................................................................................................................. 

 Budynek parterowy, piętrowy, mieszkanie na ............piętrze (podać kondygnację) 

 Przybliżony wiek budynku lub rok budowy .................................................................................... 

 Opis mieszkania: liczba pokoi .........., 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: 

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

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

             ,…………………………………………………………………………………………………… 

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

            …………………………………………………………………………………………………….. 
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        8. Informacje o korzystaniu ze środków PFRON. 

      Czy Wnioskodawca korzystał ze środków PFRON?       TAK         NIE  

 

Cel 

(nazwa programu lub zadania w ramach 

którego została przyznana pomoc) 

Numer data 

zawarcia 

umowy 

Kwota 

wykorzystana 

Kwota 

rozliczona 

    

    

    

 
 9. Czy Wnioskodawca posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON?  

TAK         NIE   

Jeśli tak, należy podać rodzaj i wysokość wymagalnego zobowiązania: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 10. Czy Wnioskodawca w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku był stroną umowy                                                

o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie 

Wnioskodawcy? 

 

TAK       NIE   

 

 
11. Cel dofinansowania likwidacji bariery architektonicznej (uzasadnienie składanego wniosku,                   

w jakim stopniu aktywizacja społeczna zostanie zrealizowana dzięki pomocy udzielonej                                                                         

w  ramach  zadania) 

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

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………… 
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12.  Przedmiot dofinansowania  (wypełnia wnioskodawca) 

      Wykaz planowanych przedsięwzięć i przewidywany ich koszt (np. zakup urządzeń, materiałów          

w celu likwidacji barier architektonicznych) 

 

 

 

L.p Wykaz planowanych robót, zakupów ( w kolejności od 

najważniejszych dla wnioskodawcy) 

kwota 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

RAZEM  
 

 

 

 

13.  Wnioskowana kwota dofinansowania 

Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania wynosi ........................................... zł (brutto) 

(słownie: ...........................................................................................................................................) 

Kwota wnioskowana (do 95% kosztów przedsięwzięcia) ............................................... zł (brutto) 

(słownie: ...........................................................................................................................................) 

Środki własne (udział własny) stanowi kwota…………………………………………..zł (brutto) 

14.  Miejsce realizacji zadania 

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

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

15. Termin rozpoczęcia ………………………………….......................................................................... 

-     Przewidywany czas realizacji zadania ................................................................................................ 

 
 

 



 

 

5 

 

 

16.  Czy wnioskodawca będzie korzystał z innych źródeł finansowania w/w przedsięwzięcia? 

      ( zaznaczyć X) 

                                           TAK         NIE     

Jeśli Wnioskodawca zamierza skorzystać z innych źródeł współfinansowania zadania należy podać 

kwotę i źródło pochodzenia środków: 

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

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

 
Uprzedzony o odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § 1,2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny 

(Dz.U. z 2018r., poz. 1600 z późn.zm.) oświadczam, że dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach są zgodne 

ze stanem faktycznym. Natomiast o zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku jak również o rezygnacji                        

z dofinansowania zobowiązuję się poinformować PCPR w Ostrołęce  pisemnie  w ciągu  14 dni. 

 

Oświadczam także, że zostałam(em) poinformowana(y), iż: 

- wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji bariery zostanie rozpatrzony z chwilą uzyskania 

środków finansowych przeznaczonych na ten cel,                       

- dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków 

finansowych i zawarciem umowy, 

- złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania 

 

 
 

 ……………………………….                     ….…….....………………………… 
       (miejscowość i data)            (czytelny podpis wnioskodawcy / 

                 opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego) 
 
Załączniki do wniosku: 

Do I etapu: 

1. Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) 

2. Aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności 

oraz wynikających z niej dysfunkcji utrudniających samodzielne funkcjonowanie, uzasadniające 

potrzebę likwidacji bariery 

3. Kopię dokumentu określającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier 

architektonicznych - akt własności (oryginał do wglądu), odpis z księgi wieczystej z sądu, 

4. Udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu (umowa najmu, poświadczenie 

zameldowania). 

5. Zgoda właściciela budynku (w koniecznych przypadkach), 

6. Oświadczenie o dochodach Wnioskodawcy oraz wszystkich członków rodziny. 

7. Klauzula informacyjna 

Do II etapu: 

1. Kosztorys przed wykonawczy 

2. Kosztorys powykonawczy 

 
 

*Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. danych kontaktowych  zawartych w 

niniejszym wniosku przez administratora, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, adres: ul. 11 listopada 68, 07-410 

Ostrołęka, w celu kontaktu telefonicznego i/lub mailowego. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie 

 

 

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

    (miejscowość i data)                                                                                                                                       (podpis wnioskodawcy) 
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...........................................................                       Wypełnia lekarz specjalista           

pieczątka zakładu opieki zdrowotnej 

      lub gabinetu lekarskiego 

 

 
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA 

do potrzeb ubiegania się przez osobę niepełnosprawną o dofinansowanie ze środków  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

na likwidację barier architektonicznych 

 

(prosimy wypełnić czytelnie w języku polskim) 

 

 

Imię i nazwisko  .............................................................................................  

 

Data urodzenia            ............................................................................................. 

 

Adres zamieszkania           ............................................................................................. 

 

Nr PESEL           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    

 

 

1. Rozpoznanie choroby zasadniczej: 

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

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

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

2. Opis rodzaju schorzenia będącego przyczyną orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o 

stopniu niepełnosprawności: 

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

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

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

3. Uzasadnienie celowości likwidacji barier architektonicznych w aspekcie indywidualnych potrzeb 

osoby niepełnosprawnej: 

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

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

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

 

 

 

 

……………………………........                                              ……………………………………. 
        (miejscowość i data)                                                                 (pieczątka i podpis lekarza  

                                                                                          wystawiającego zaświadczenie) 

 

 

 
W załączniku: klauzula informacyjna 
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             OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 

Przez przeciętny miesięczny dochód netto należy rozumieć, dochód w przeliczeniu na jedną osobę                                            

w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, obliczony za kwartał poprzedzający kwartał,  w którym złożono 

wniosek. 

Przez samodzielne gospodarstwo domowe  (jednoosobowe) – należy rozumieć gospodarstwo , gdy 

Wnioskodawca mieszka i utrzymuje się samodzielnie i może udokumentować, że z własnych 

dochodów ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu.  

Przez wspólne gospodarstwo domowe – należy rozumieć gospodarstwo, gdy Wnioskodawca ma 

wspólny budżet domowy z innymi osobami, wchodzącymi w skład jego rodziny.  

 

Ja niżej podpisany(a) .................................................................................................  
                                              (imię i nazwisko Wnioskodawcy)  

                              

zamieszkały(a)...................................... .......................................................................                           

(miejscowość,  kodu,   ulica,   nr domu,   nr mieszkania)  

 

niniejszym oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają 

następujące osoby: 
 

lp Osoby w rodzinie Średni miesięczny dochód netto 

1. Wnioskodawca: 

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

 

Pozostali członkowie wspólnego gospodarstwa 
domowego Wnioskodawcy – poniżej należy wymienić 

tylko stopień pokrewieństwa z Wnioskodawcą: 
x 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 RAZEM  

Oświadczam, także że: 

1) średni miesięczny dochód netto przypadający na jedną osobę w moim gospodarstwie domowym wynosi 

....................zł. (słownie zł.: ………………………..………………………………………….) 

2) prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.  

 

 

........................................, dnia................2020r. .......................................................... 

 miejscowość podpis Wnioskodawcy 
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Informacja o ochronie danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego  Rozporządzenia  o  Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 

 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                  

w Ostrołęce, adres: ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w Warszawie Oddział Mazowiecki.  

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować                               

w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

pcpr@powiatostrolecki.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,                   

tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika                    

z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.                                           

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 24 lipca 2005 r.                                                     

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej                    

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa,                               

a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych                 

w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, 

zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,                                       

tj. w ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz                                          

w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r.                                        

w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do 

archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.  Konsekwencją 

niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku. 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. danych 

kontaktowych: numer telefonu i email zawartych w niniejszym wniosku przez administratora, tj . Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, adres: ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka, w celu kontaktu 

telefonicznego i/lub mailowego. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. 

 
 

 

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

                 (data)                                                                      (podpis wnioskodawcy) 
 


