
 
Załącznik Nr 3 do Regulaminu rozpatrywania wniosków i  przyznawania dofinansowania na likwidację  barier architektonicznych,                                  

w  komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON     

 

Nr sprawy: PCPR.41124.        . 2017 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 w Głubczycach 

ul. Sobieskiego 5a 

48 – 100 Głubczyce 

tel. 77 485 87 73 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO LIKWIDACJI BARIER W 

KOMUNIKOWANIU 

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

i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON) 
 

 

                                                            DANE OSOBOWE (osoby niepełnosprawnej) 

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Adres zameldowania 

 
nr kodu ..........-................. miejscowość ................................................................... 

 
 
ulica .......................................................  nr domu ......................nr lokalu ............... 
 
 
powiat…………..……………………………………………………………………………. 
 
 
województwo………….……………………………………………………………………. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Adres zamieszkania 

 
nr kodu ..........-................. miejscowość ................................................................... 

 
 
ulica .......................................................  nr domu ......................nr lokalu ............... 
 
 
powiat…………..……………………………………………………………………………. 
 
 
województwo………….……………………………………………………………………. 

 

 

 

Telefon / E - mail 

 
telefon stacjonarny .................................................................................................... 
 
 
telefon komórkowy ...................................................................E-mail…………………… 

 

 

Dowód osobisty   

 

seria  ……………………..    numer ……………………………………………...                 

 

wydany w dniu …………………………… ważny  do…………………………...   

 

przez………………………………………………………………………………..   

 

Data wpływu: 



 
Dane przedstawiciela ustawowego,  opiekuna prawnego lub pełnomocnika osoby 
niepełnosprawnej (wypełnić jeśli wniosek dotyczy osoby niepełnoletniej, 
ubezwłasnowolnionej lub reprezentowanej przez pełnomocnika):  

 przedstawiciel ustawowy         opiekun prawny        pełnomocnik 

Imię i nazwisko  

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Adres 

 
 nr kodu ..........-................. miejscowość ................................................................ 

 
ulica .......................................................  nr domu ......................nr lokalu ............... 
 
 
powiat………………………………………………………………………………………. 
 
 
województwo………………………………………………………………………………. 
 
 
telefon stacjonarny .....................................................................  
 
telefon komórkowy .............................E-mail…………………… 

 

PESEL 

 

 

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

 

 

Dowód osobisty   

 

 

 

 

seria  ……………………..    numer ……………………………………………...                 

 

wydany w dniu …………………………… ważny  do…………………………...   

 

przez………………………………………………………………………………..   

 
Ustanowiony opiekunem * / pełnomocnikiem ...................................................................................... 
  
postanowieniem Sądu z dn. ......................... sygn. akt / na mocy pełnomocnictwa potwierdzonego przez  

 

Notariusza ............................................................... z dn. ..............................repertorium. nr ............................  

 

Dokument stwierdzający niepełnosprawność 

 

Ważność dokumentu:                                                   
Znaczny  I grupa inwalidzka Całkowita niezdolność do pracy i 

niezdolność do samodzielnej egzystencji 

Umiarkowany II grupa inwalidzka Całkowita niezdolność do pracy 

Lekki III grupa inwalidzka Częściowa niezdolność do pracy 

Osoba do 16 roku życia zaliczona do niepełnosprawnych 

Rodzaj niepełnosprawności 

1.   dysfunkcja narządów ruchu :  

                                                               a)  jestem osobą leżącą, wymagającą opieki innych osób    
                                                               b) poruszam się na wózku inwalidzkim   

c)  poruszam się o kulach    
d)  poruszam się przy balkoniku    
e)  wrodzony brak lub amputacja dłoni lub rąk    

                                                               f)  inna dysfunkcja narządu ruchu  

jaka:…………………………………………………. 
  



2.   dysfunkcja narządów wzroku     

3.   dysfunkcja narządów słuchu i mowy    
4.   deficyt rozwojowy ( upośledzenie umysłowe)    
5.   niepełnosprawność z ogólnego stanu zdrowia     

  

Sytuacja zawodowa 

1. zatrudniony* / prowadzący działalność gospodarczą*    
2. młodzież od 18 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 18 lat    
 

 Rodzaj źródła utrzymania   

  

wynagrodzenie za pracę    
przychody z działalności gospodarczej    
renta stała*/emerytura*    
renta okresowa    
renta szkoleniowa    
zasiłek dla bezrobotnych    
zasiłek socjalny    
stypendium    
alimenty*/ inne jakie:……………………………………………………………………..*    

  

  

   Wniosek składam 
 
1. po raz pierwszy    
2. po raz kolejny – wpisać rok złożenia ostatniego wniosku   

 

INFORMACJA O KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW PFRON: (m. in. likwidacja barier 

architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu, sprzęt rehabilitacyjny, umowy                         

z PFRON)   

 czy korzystał/a Pan/Pani ze środków PFRON?      Tak    Nie 

 jeśli tak, proszę podać:  

INFORMACJA O KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW PFRON  
(w ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku) 

CEL (nazwa programu lub zadania 

ustawowego, w ramach którego przyznana 

została pomoc) 

Numer i data 

zawarcia umowy 

Kwota wykorzystana 

(rozliczona) 

   

   

   

   

   

   

Razem uzyskane dofinansowanie  

 



 

Czy Wnioskodawca posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON:     Tak    Nie  

  
Nazwa banku i numer rachunku bankowego wnioskodawcy lub jego 
przedstawiciela:   
(podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania)  
.......................................................................................................................................... 

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

                                 

Nazwa banku Nr konta bankowego 

 

Sytuacja mieszkaniowa – zamieszkuje 

  

1. samotnie    
2. z rodziną    
3. z osobami nie spokrewnionymi    
 

OŚWIADCZAM, IŻ MOJE WSPÓLNE GOSPODARSTWO DOMOWE, TWORZĄ 

NASTĘPUJĄCE OSOBY :    

  

Lp.  
Stopień 

pokrewieństwa z 

wnioskodawcą  
Imię  Nazwisko  Wiek  

Dochód miesięczny 

netto   
  

1.  Wnioskodawca          

2.    UWAGA!  
Nie należy wpisywać imion i nazwisk osób, z 

którymi prowadzi się wspólne gospodarstwo  
domowe. Należy podać tylko ich wiek, stopień 

pokrewieństwa z wnioskodawcą i dochód miesięczny.  

    

3.        

4.        

5.        

6.        

   Łączny przeciętny miesięczny 

dochód rodziny (netto)  

  

  
  

  
Oświadczam, że w kwartale poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek przeciętny 

miesięczny dochód (NETTO) przypadający na jedną osobę w moim gospodarstwie 

domowym  wyniósł:                 

  
 

Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć DO WGLĄDU DOWODY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ 

UZYSKIWANYCH DOCHODÓW  
Przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Przy ustalaniu 

dochodu w rodzinie Wnioskodawcy, nie uwzględnia się zasiłków pielęgnacyjnych.  

W przypadku podania przez Wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą na podstawie, których 

przyznano środki finansowe PFRON, Wnioskodawca zobowiązany zostanie do zwrotu środków 

przekazanych przez PCPR wraz z odsetkami ustawowymi.   

 

 

 

 

      



 

Informacja o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez Wnioskodawcę na 
realizację zadania (do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest 
wniosek) wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania:  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  

 
 

Przedmiot dofinansowania.....................................................................................................................  
                                 Należy podać nazwę urządzenia/sprzętu  
  
...............................................................................................................................................................................................  

 KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA:  

  

Koszt ogólny:   ....................... zł.  100 %  

Środki własne na realizację zadania:  ....................... zł.  min. 5 %  

Wnioskowana kwota dofinansowania:  ....................... zł.  max. 95 %  

  

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów likwidacji barier poniesionych przed 

przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków 

PFRON.  

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje 

osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały 

odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.  

  

INFORMACJA WNIOSKODAWCY O ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA ZADANIA  

  
Informuję, że pozostała do zapłaty za urządzenie/wykonanie robót kwota będzie finansowana z:  

  
1. posiadanych przeze mnie środków własnych w wysokości ................................................................zł  
    

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

 

2. środków uzyskanych od sponsora w wysokości* ................................................................................zł  

  

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

  

3. środków uzyskanych z OPS w wysokości*..........................................................................................zł  

 

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

 

4. z innych źródeł: jakich? jaka kwota?* ..................................................................................................zł  

 

.................................................................................................................................................................... 
co potwierdzam* odpowiednimi dokumentami (decyzje, zaświadczenia, pisemne informacje) *dotyczy 

punktów 2-4  

 

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie zobowiązuję się do zapłacenia z własnych 

środków pełnej kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną zakupu urządzenia  

pomniejszonej o ewentualne dofinansowanie z innych źródeł a przyznaną ze środków 

Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych kwotą dofinansowania.  

  

 



Uzasadnienie składanego wniosku  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 

Oświadczam, że posiadam / nie posiadam* sprzęt/u (urządzenie/a), o który ubiegam 

się tym wnioskiem.   

 

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

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

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

 

Cel dofinasnowania................................................................................................................ 

 

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

 

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

 
 

Termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania  

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

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

 
 

 

 
 

…………………………………… 

..................................................................... 
      Miejscowość, data                                                                                                                ( podpis Wnioskodawcy*, przedstawiciela ustawowego*. 

                                                                                                                                                             opiekuna prawnego*, pełnomocnika* ) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Oświadczenia: 
 

Oświadczam, że świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233 § 1 Kodeksu Karnego 

„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub prawdę zataja, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”). 

 

..................................................................... 
                           ( data, podpis Wnioskodawcy*, przedstawiciela ustawowego*. 

                           opiekuna prawnego*, pełnomocnika* ) 

 

 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § l, 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny  (Dz.U. z 

2016 r. poz. 1137) oświadczam, że dane zawarte we wniosku oraz  w załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym.                           

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

                                                                                                                            

                                                                                            

..................................................................... 
                           ( data, podpis Wnioskodawcy*, przedstawiciela ustawowego*. 

                           opiekuna prawnego*, pełnomocnika* ) 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.                        

o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w bazie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                                

w Głubczycach w celu realizacji procedur dofinansowania. 

 

                                                                                            

..................................................................... 
                           (data, podpis Wnioskodawcy*, przedstawiciela ustawowego*. 

                           opiekuna prawnego*, pełnomocnika* ) 

 
Oświadczam, że nie posiadam* środków z innych źródeł na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 

technicznych i w komunikowaniu się. 

..................................................................... 
                           ( data, podpis Wnioskodawcy*, przedstawiciela ustawowego*. 

                           opiekuna prawnego*, pełnomocnika* ) 

 

 

 

Oświadczam ,że nie posiadam zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

                                                                                             

..................................................................... 
                           ( data, podpis Wnioskodawcy*, przedstawiciela ustawowego*. 

                           opiekuna prawnego*, pełnomocnika* ) 

 

 
Oświadczam, że nie byłem/am w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z Państwowym Funduszem 

Osób Niepełnosprawnych i rozwiązanej z przyczyny leżących po mojej stronie.  

 

..................................................................... 
                           ( data, podpis Wnioskodawcy*, przedstawiciela ustawowego*. 

                           opiekuna prawnego*, pełnomocnika* ) 

 
 

 

Oświadczam, że  nie złożyłam/łem wniosku o przyznanie dofinasowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych, 

w komunikowaniu w Oddziale Opolskim PFRON lub innej instytucji, w której można otrzymać dofinansowanie ze środków 

PFRON.  

 

..................................................................... 
                           (data, podpis Wnioskodawcy*, przedstawiciela ustawowego*. 

                           opiekuna prawnego*, pełnomocnika* ) 

 

 

 

 



Oświadczam, że w ciągu ostatnich 3 lat korzystałem (am)/ nie korzystałem(am)* z dofinansowania na realizację wyżej 

wymienionego zadania z zakresu likwidacji barier technicznych, w komunikowaniu się oraz w ramach innych programów 

realizowanych ze środków PFRON,  

                                                                                     

                                                                                                

..................................................................... 
                           (data, podpis Wnioskodawcy*, przedstawiciela ustawowego*. 

                           opiekuna prawnego*, pełnomocnika* ) 

 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że dofinansowanie ze środków Funduszu nie obejmuje kosztów prac 

związanych z realizacją zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy                                          

o dofinansowanie ze środków Funduszu,   

..................................................................... 
                           (data, podpis Wnioskodawcy*, przedstawiciela ustawowego*. 

                           opiekuna prawnego*, pełnomocnika* ) 

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż złożenie niniejszego wniosku o dofinansowanie nie gwarantuje 

uzyskania pomocy w ramach realizacji programu oraz, że warunkiem zawarcia umowy dofinansowania jest spełnianie 

warunków uczestnictwa określonych w programie także w dniu podpisania umowy.  

..................................................................... 
                           (data, podpis Wnioskodawcy*, przedstawiciela ustawowego*. 

                           opiekuna prawnego*, pełnomocnika* ) 

 

 

Oświadczam, że posiadam co najmniej 5 % wkładu własnego do sfinansowania likwidacji barier 

architektonicznych/technicznych/w komunikowaniu*. 

..................................................................... 
                           ( podpis Wnioskodawcy*, przedstawiciela ustawowego*. 

                           opiekuna prawnego*, pełnomocnika* ) niepotrzebne skreślić 

**zakreślić X w odpowiednim polu 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

INFORMACJA 

Dochód wykazany we wniosku należy obliczyć na podstawie art. 3 Ustawy o świadczeniach rodzinnych 

z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 228, poz. 2255) 
Art. 3. [Objaśnienia pojęć] Ilekroć w ustawie jest mowa o:  

1) dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:  

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych , pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, 

należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do 

kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,  

b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne,  

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych:  

- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,  

- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w 

przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,  

- świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i 

uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w 

kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,  

- dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o 
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,  

- świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom 

deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub 
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,  

- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 
1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,  

- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny 

oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z 

przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z 

zagranicy,  

- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o 
systemie ubezpieczeń społecznych,  

- środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji 

międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej 

pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, 

organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym 

również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu 

upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym 
służyć ma ta pomoc,  

- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej 

równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników 

zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ,  

- należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych 

i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub 

wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu 

lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom 

pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił 
wielonarodowych,  

- należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez 

funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone 

za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,  

- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni 
produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,  



- alimenty na rzecz dzieci,  

- stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o  

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ), stypendia 

doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym , 

stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz inne stypendia 

o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,  

- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby 
wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,  

- należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych 

położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz 

uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,  

- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ,  

- dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej 
strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,  

- ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i 

prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",  

- ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa 
węgla kamiennego w latach 2003-2006,  

- świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,  

- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,  

- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za 

granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie 

społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,  

- renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich,  

- zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz 
zaliczce alimentacyjnej,  

- świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,  

- pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 

1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisany/na......................................................................... oświadczam, iż zapoznałem/am 
 (imię i nazwisko) 

 

 
 

się z powyższą informacją i dochód wykazany w złożonym wniosku o dofinansowanie ze  

 

 

środków PFRON został obliczony na jej podstawie.  

 

 

 

 

 

 

.............................................                                                                ..................................................  
                         ( data)                                                                                                                                        (podpis Wnioskodawcy) 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

Załączniki Nr 1 do wniosku 
o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier 

 w komunikowaniu się dla  osoby niepełnosprawnej 

 

 
Nazwa załącznika Dołączono do 

wniosku * 

Uzupełniono * 

( zaznaczyć właściwe ) 

Data 

uzupełnienia 

Wypełnia PCPR 

1. Kopia orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności lub jego 

odpowiednik 
 

О О  

2. Kopia orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności osób 

mieszkających z Wnioskodawcą  

( w przypadku takich osób ) 
 

 

О 

 

О 

 

3. Zaświadczenie / oświadczenie  

o dochodach Wnioskodawcy  

i osób zamieszkałych wspólnie                          

z Wnioskodawcą. 
 

 

О 

 

О 
 

4. Zaświadczenie kierownika 

powiatowego urzędu pracy o statusie 

zawodowym w przypadku 

bezrobotnego lub poszukującego 

pracy. 
 

 

О 

 

О 

 

5. Opinia ze szkoły – w przypadku 

dzieci starających się o sprzęt 

elektroniczny 
 

О О  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* właściwe zaznaczyć krzyżykiem 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                               Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie 

                                                                                                                do likwidacji barier w komunikowaniu się 

 

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

Pieczątka zakładu opieki zdrowotnej 

lub praktyki lekarskiej  

ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 
wydane dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach. 

prosimy wypełnić czytelnie i w języku polskim 
Zgodnie z § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, 
które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926)  

– „o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeśli jest to 

uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej 
wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem”. 

 

Imię i nazwisko pacjenta ……………………………………………….. 

Data urodzenia  …………………………………………………………. 

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

Rozpoznanie choroby zasadniczej………………………………………………………….. 

Przyczyna niepełnosprawności  (zakreślić właściwe):  

 upośledzenie umysłowe,  

 choroby psychiczne,  

 zaburzenia głosu, mowy,  

 choroby słuchu,  

 choroby narządu wzroku,     *  niedowidząca,                   *  niewidoma,  

 choroby narządu ruchu,  

 epilepsja,  

 choroby układu oddechowego i krążenia,  

 choroby układu pokarmowego,  

 choroby układu moczowo – płciowego,  

 choroby neurologiczne,  

 inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne  i odzwierzęce, 

zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,  

 całościowe zaburzenia rozwojowe.  

Czy wskazana jest likwidacja barier w komunikowaniu ?    

  Nie      

  Tak , wskazana jest likwidacja barier w komunikowaniu  w postaci……………………………... 

 

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

(podać urządzenie lub  sprzęt, który wpłynie na poprawę komunikowania się z otoczeniem) 

Czy osoba niepełnosprawna ma trudności w komunikowaniu się z otoczeniem ? 

   Nie      

 Tak, występują ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej 

swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji) polegające na:  

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

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

W jaki sposób wnioskowane urządzenie/sprzęt wpłyną na poprawę komunikowania się                              

z otoczeniem:………….……………………………………………………………………………… 

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

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

                                                                                                                                pieczątka i podpis lekarza specjalisty  


