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………………………………………………. 
Data wpływu wniosku do PCPR   

 
                      Nr sprawy:……………………………………….    

                                                                                                      

WNIOSEK 
o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 

 

Dane osoby niepełnosprawnej (WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Imię i nazwisko (Wnioskodawcy): …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

PESEL:                    Nr telefonu: …………………………….……………………… 
 

Przedstawiciel ustawowy (dla małoletniego Wnioskodawcy), Opiekun prawny, Pełnomocnik  

Imię i nazwisko: ……………………………………..………..…………(wskazać stopień pokrewieństwa)…………….….……. 

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

PESEL: ………………………..……………….                       Nr telefonu: ……………………..………….……………………………… 

Dow. osob. seria i nr ……………..……… wydany w dniu……………… przez………………………..……….……………………. 

Ustanowiony opiekunem/pełnomocnikiem*: ………………………………………………………………………….……………... 

 (postanowienie Sądu Rejonowego z dn. ……..………….. sygn. akt ………………. /na mocy pełnomocnictwa 
potwierdzonego przez Notariusza …….……………….…………….. z dn. …………… repert. …….…… Nr…………….) 

 

Posiadane orzeczenie*: 

  znaczny   I grupa inwalidzka   całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 

  umiarkowany   II grupa inwalidzka   całkowita niezdolność do pracy 

  lekki   III grupa inwalidzka   częściowa niezdolność do pracy 

  o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym 

  o niepełnosprawności (do 16 roku życia)  

Termin ważności orzeczenia:   trwałe    czasowe do ……………..……… 

Przedmiot i cel dofinansowania 

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….…… 
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Miejsce realizacji zadania 

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

  Termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania 

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

Przewidywany koszt realizacji zadania 

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

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON 

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

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 

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

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

Inne źródła finansowania – wysokość środków i dokumenty potwierdzające 

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

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

Informacja o korzystaniu ze środków PFRON  (w ciągu ostatnich 5 lat)                                                        

Czy wnioskodawca ubiegał się o dofinansowanie z PFRON*                                                TAK            NIE 

Cel (nazwa program i/lub zadania 
ustawowego, w ramach którego 

przyznana została pomoc) 

Nr i data zawarcia 
umowy 

Kwota 
wykorzystana 

Stan rozliczenia 
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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 złożenie wniosku, wynosił:    

 
 
 

Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi: 

 

Stosownie do art. 75 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, po zapoznaniu się 
z odpowiedzialnością za fałszywe zeznania, określone w art. 233 § 1 i 2 Kodeksu Karnego oraz prawem 
odmowy składania zeznań, wynikających z art. 83 KPA potwierdzam prawdziwość powyższych danych. 

 

 

……………………………….,                              …….…………..……..………..……………………….……………..…………………………………….. 

   (Miejscowość i data)                                (podpis Wnioskodawcy/przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego/pełnomocnika)  

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 
1. Kserokopia posiadanego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia: o stopniu niepełnosprawności lub 

o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidów lub o całkowitej/częściowej niezdolności do pracy/ niezdolności do 
samodzielnej egzystencji, o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (wydane przed dniem 1 stycznia 1998r.) lub 
niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia – oryginał do wglądu. 

2. Kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób zamieszkujących wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób 
(oryginał do wglądu). 

3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego własności nieruchomości, użytkowania wieczystego nieruchomości. 
4. Zgoda właściciela/współwłaścicieli na przeprowadzenie likwidacji barier architektonicznych – w przypadku gdy 

Wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu lub budynku mieszkalnego. 
5. Kopia postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza 

(oryginał do wglądu) – o ile dotyczy. 
6. Dokumenty potwierdzające dochody (netto) Wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkujących z Wnioskodawcą za kwartał 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. 

Dodatkowe dokumenty uzasadniające potrzebę przyznania dofinansowania w ramach likwidacji barier:,  
7. Zaświadczenie lekarza rodzinnego lub specjalisty, nie starsze niż 3 miesiące, ewentualnie wypis ze szpitala nie starszy niż 

3 miesiące lub inna dokumentacja medyczna. 
8. Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub 

poszukającego pracy. 
9. Kopia decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej, jeżeli takie występują. 
10. Inne dokumenty. 

Oświadczenie o dochodzie  

………..…………………. zł/osobę  

 

Oświadczam, że: 
1. Nie mam zaległości wobec PFRON oraz nie byłam/em w ciągu trzech ostatnich lat przed złożeniem wniosku stroną 

umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej stronie. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/dziecka danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych. 

Przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Dofinansowanie będzie przyznane do wyczerpania środków finansowych PFRON przeznaczonych dla powiatu 

krośnieńskiego w danym roku i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel. 
2. Wszelkie zmiany we wniosku jak i rezygnację należy zgłaszać do tut. PCPR. 

3. Dofinansowaniu nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych 
i zawarciem umowy o dofinansowanie. 

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. 
5. Dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do 95 % wartości przedmiotu dofinansowania. 
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  przelewem na mój nr rachunku bankowego: 

       
  

  przelewem na nr rachunku bankowego osoby przeze mnie wskazanej: 

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

(imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

 

  przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy 

  czekiem gotówkowym wystawionym na: (dla osób nieposiadających rachunku bankowego) 

  Wnioskodawcę 

  Osobę wskazaną: ………………………………………………………………………………………………..………………… 
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Właściwe zaznaczyć 
** Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych 

 

Przyznane dofinansowanie proszę przekazać (uzupełnić po podpisaniu umowy)*: 

Data uzupełnienia: …………………………….. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  
od 25 maja 2018 r. 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO) 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Krośnie(PCPR) jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie reprezentowane 
przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Bieszczadzka 1, 38 - 400 Krosno, Dane kontaktowe: 
sekretariat@pcprkrosno.pl, pcpr_krosno@adres.pl, tel.: 13 43 75732; 

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych: inspektorodo@onet.pl; 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit a, c i lit e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, 
g RODO tj. wypełnienie obowiązków prawnych, realizacja umów lub zgoda osoby której dane 
dotyczą. 

5. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie PCPR mogą być wyłącznie 
podmioty i inne orany publiczne które posiadają dostęp do danych na podstawie przepisów 
powszechnie obowiązujących; 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

7. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres do osiągnięcia celu przetwarzania oraz 
okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa; 

8. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli 
zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne; 

9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

10. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, 
że przetwarzanie danych narusza przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

11. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w PCPR podanie danych osobowych może być 
wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażoną 
zgodą. 

12. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, 
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań; 

13. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać 
profilowaniu.  

 
 
 
 
 

                                                Potwierdzam zaznajomienie się z powyższą klauzulą 
                        

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

…………………………………………………….. 
                                                                                podpis                                                                                  

mailto:sekretariat@pcprkrosno.pl
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……………………………………………….…………. 
Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej 
lub gabinetu lekarskiego 

Wypełnia lekarz, pod  którego opieką 

znajduje się osoba niepełnosprawna 

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA 
potwierdzające potrzebę ubiegania się przez osobę niepełnosprawną o dofinansowanie ze 

środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych 

(prosimy wypełnić czytelnie w języku polskim) 

 

 

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

Data urodzenia: ............................................................................................... 

Nr PESEL   
Adres zamieszkania: ............................................................................................................................ 
 

1. Opis rodzaju schorzenia będącego przyczyną niepełnosprawności – rozpoznanie choroby 

zasadniczej: 

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

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

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

2. Rodzaj schorzenia lub dysfunkcji: 

 Dysfunkcja narządu ruchu 
z koniecznością poruszania się: 

 na wózku inwalidzkim 

 za pomocą kul, balkonika, protez 

 inna dysfunkcja narządu ruchu 

 osoba leżąca 

 Dysfunkcja narządu wzroku 

 Dysfunkcja narządu słuchu 

 Dysfunkcja narządu mowy 

 Inne (podać jakie) 
……………………………………………………………
……………………..…………….………………………

3. Uzasadnienie celowości likwidacji barier architektonicznych w aspekcie indywidualnych 
potrzeb osoby niepełnosprawnej: 

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

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

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

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

 

 

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

 (Imię i nazwisko) 
 
………………………………………………………….…..…………… 

……………………………………….………………………………….. 
(adres zamieszkania) 

 

 

 

 

Oświadczenie 
 

  
 Ja niżej podpisany/a, ………………………………………………………………………………..…………., 
zam.  ……………………..………………………..…….………..………………… wyrażam zgodę na wykonanie 
robót budowlanych mających na celu likwidację barier architektonicznych w budynku 
mieszkalnym położonym ……………………….………………….…….……………………..….., którego jestem 
właścicielem/współwłaścicielem.* 
 

 

 

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

(miejscowość i data) 
    

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

(podpis) 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


