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numer wniosku………………………..  

 data wpływu wniosku:      ……………..                                                                      
 

WNIOSEK 
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

 

I.  DANE PERSONALNE WNIOSKODAWCY  

nazwa pola wartość 

imię/imiona  

nazwisko  

pesel  

data urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA 

nazwa pola wartość 

ulica:  

Nr domu  

nr lokalu  

miejscowość   

kod pocztowy  

poczta  

rodzaj miejscowości   

nr telefonu  

adres e-mail  

 
II. DANE DOTYCZĄCE PODOPIECZNEGO 

 NIE DOTYCZY 

nazwa pola wartość 

imię/imiona  

nazwisko  

pesel  

data urodzenia  

 
DANE ADRESOWE 

nazwa pola wartość 

ulica:  

Nr domu  

nr lokalu  

miejscowość   

kod pocztowy  

poczta  

rodzaj miejscowości   miasto 

 wieś 

nr telefonu  

adres e-mail  
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OPIEKUN USTANOWIONY/USTANOWIONA 
 

 przedstawicielem ustawowym 

 opiekunem prawnym 

nazwa pola wartość 

Postanowienie Sądu Rejonowego  

z dnia:  

Sygnatura akt:  

Pełnomocnikiem na mocy pełnomocnictwa potwierdzonego przez Notariusza 

nazwa pola wartość 

imię i nazwisko  

z dnia:  

Nr repertorium  

III. STOPIEN NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  

nazwa pola wartość 

stopień  Znaczny 

 Umiarkowany 

 Lekki  

 Nie dotyczy 

grupa  I 

 II 

 III 

 Nie dotyczy 

niezdolność   Osoby całkowicie niezdolne do pracy               
i niezdolne do samodzielnej egzystencji 

 Osoby długotrwale niezdolne do pracy            
w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje 
zasiłek pielęgnacyjny 

 Osoby całkowicie niezdolne do pracy 

 Osoby częściowo niezdolne do pracy 

 Osoby stale lub długotrwale niezdolne          
do pracy w gospodarstwie rolnym 

 Nie dotyczy 

osoba w wieku do 16 lat 
posiadająca orzeczenie o 
niepełnosprawności 

 Tak 

 Nie dotyczy  

 

RODZAJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WNIOSKODAWCY/DZIECKA/PODOPIECZNEGO 

1 dysfunkcja narządu ruchu: 

a) poruszam się na wózku inwalidzkim  

b) poruszam się o kulach  

c) poruszam się o balkoniku  

d) wrodzony brak lub amputacja nogi/nóg*, dłoni lub ręki/rąk*  

e) osoba nie poruszająca się samodzielnie-leżąca  

f) inna dysfunkcja narządu ruchu  

2 dysfunkcja narządu wzroku  

3 dysfunkcja narządu słuchu i mowy  

4 deficyt rozwojowy ( upośledzenie umysłowe)  

5 niepełnosprawność z ogólnego stanu zdrowia  

6 inne ( jakie?)  

*niepotrzebne skreślić/zaznaczyć znakiem X w odpowiednim polu „” 
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IV.INFORMACJE DOTYCZĄCE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON 
( w ciągu 3 lat od daty złożenia niniejszego wniosku) 

Czy wnioskodawca posiada zaległości wobec PFRON:               tak            nie 
Jeżeli tak, proszę podać rodzaj i wysokość ( w zł) zaległości;………………….. 
Czy wnioskodawca w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku był strona umowy                   
o dofinansowanie ze środków PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie:      
tak            nie 

Czy wnioskodawca korzystał ze środków PFRON( w tym 
programy celowe realizowane przez PFRON) w ciągu ostatnich 
3 lat  (licząc od daty złożenia wniosku) 

  
tak 

 
nie 

 
Cel 

( nazwa instytucji, 
programu i/lub 

zadania, w ramach 
którego 

 
Przedmiot 

dofinansowania            
( co zostało 

zakupione ze 
środków PFRON) 

 
Beneficjent 

( imię i nazwisko 
osoby, dla której 
Wnioskodawca 
uzyskał środki 

PFRON) 

 
Numer 

zawartej 
umowy 

 
Data 

przyznania 
dofinansowa
nia i kwota 
przyznana 

 
Stan 

rozliczenia 

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

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

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

………
………
………
………
………
………
………
……… 

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

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

 

V. SYTUACJA RODZINNA WNIOSKODAWCY/DZIECKA/PODOPIECZNEGO 

1 osoba mieszkająca samotnie 
 

 

2 osoba zamieszkująca wyłącznie z osobami niepełnosprawnymi 
 

 

3 osoba zamieszkująca z pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi członkami 
rodziny 
 

 

4 osoba zamieszkująca tylko z pełnosprawnymi członkami rodziny 
 

 

Zaznaczyć znakiem X w odpowiednim polu „ 
 

VI. SYTUACJA MIESZKANIOWA  

dom jednorodzinny, wielorodzinny prywatny, wielorodzinny komunalny, wielorodzinny, 
spółdzielczy* 

inne……………… 

*budynek parterowy, piętrowy, mieszkanie…………………….( proszę podać kondygnację) 

przybliżony wiek budynku lub rok budowy  

*opis mieszkania: pokoje …………( podać liczbę)  - z kuchnią-bez kuchni-z łazienką-bez 
łazienki-z WC -bez WC   

*łazienka wyposażona w: wannę-brodzik-kabina prysznicową- umywalkę 

*w mieszkaniu jest: instalacja wody zimnej-cieplej-kanalizacja-centralne ogrzewanie-prąd-gaz 

inne informacje o warunkach mieszkaniowych……………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić 
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VII. UZASADNIENIE SKŁADANEGO WNIOSKU - cel dofinansowania 
oraz dodatkowe informacje w przypadku Wnioskodawcy, który ubiega się ponownie              
o udzielenie pomocy ze środków PFRON na ten sam cel-należy wskazać przesłanki 
wskazujące na potrzebę powtórnego/kolejnego dofinansowania ze środków PFRON 

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

 

VIII. Przedmiot dofinansowania (wyłącznie wykaz planowanych przedsięwzięć  
z zakresu likwidacji barier architektonicznych / zakresu robót/zakupów i ich 
orientacyjny koszt 

Lp. Określenie przedmiotu dofinansowania Orientacyjny koszt 
brutto 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

IX. WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA 

wartość przedsięwzięcia………………………………………………………………………………. 
( słownie zł )……………………………………………………………………………………………. 
w tym: wartość udziału własnego:…………………………………………………………………… 
(słownie zł):…………………………………………………………………………………………….
wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON……………………………………….. 
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X. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA 
 

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

 

XI. INFORMACJA O INNYCH ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA ZADANIA 
( potwierdzona odpowiednimi dokumentami) 

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

 
XII. 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 

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

 

XII. PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZADANIA 
 

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

 
 

RACHUNEK BANKOWY WNIOSKODAWCY* lub RACHUNEK SPRZEDAWCY 
PRZEDMIOTU ZAKUPU / USŁUGODAWCY, na podstawie przedstawionej i podpisanej 
przez wnioskodawcę faktury* VAT 

 
Imię i nazwisko/dane firmy właściciela rachunku bankowego………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Nazwa banku………………………………………………………………………………….. 
 
Nr rachunku……………………………………………………………………………………  

 
 

*Niepotrzebne skreślić 

1. O zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku zobowiązuję się niezwłocznie 

poinformować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. 

2. Zostałem/am poinformowany/na, że kwota dofinansowania do likwidacji barier 

architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia oraz, że dofinansowanie nie 

może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem umowy ze 

środków PFRON. 

3. Oświadczam, że w przypadku przyznania dofinansowania będę dysponował/ła środkami 

finansowymi na opłacenie udziału własnego w postaci różnicy pomiędzy kwotą 

dofinansowania, ewentualnym dofinansowaniem z innych źródeł, a całkowitym kosztem 

realizacji zadania. 
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4. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że: 

1) Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający 

się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu 

trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków 

PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. 

2) Dofinansowanie nie może obejmować kosztów zakupu przed przyznaniem 

środków finansowych i zawarciem umowy. 

5. Oświadczam, że o wnioskowane w ramach niniejszego wniosku dofinansowanie ze 

środków PFRON, ubiegam się wyłącznie za pośrednictwem Samorządu Powiatu 

Bełchatowskiego.   

TAK                        NIE 

 

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

       Bełchatów, dnia ………….    Czytelny  podpis   Wnioskodawcy 

 

XV. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 
 

1. Kopia orzeczenia, o którym mowa w art.1 lub art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.                
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1172  z późn. zm.). 

2. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informację                
o trudnościach w poruszaniu się i rodzaju niepełnosprawności ( zał. Nr 1 do wniosku).      

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja 
barier architektonicznych (np.: umowa najmu, przydział spółdzielczy, bądź akt 
własności lokalu, wypis z księgi wieczystej)-oryginał do wglądu. 

4. Zgoda właściciela lokalu/ budynku na dostosowanie mieszkania dla potrzeb osoby 
niepełnosprawnej-    o ile dotyczy. 

5. Pełnomocnictwo w przypadku występowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika, 
które określa zakres pełnomocnictwa do dokonania poszczególnych czynności lub 
dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym - w przypadku wniosku 
dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny- 
oryginał  do wniosku. 

6. Udokumentowana informacja o innych źródłach finansowania zadania                           
( GOPS,MOPS). 

7. Szkic mieszkania, pomieszczenia którego dotyczy wniosek. 
8. Kosztorys budowlany. 
9. Projekt, zgłoszenie lub pozwolenie na budowę (w przypadkach uzasadnionych 

przepisami prawa). 
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem wniosku ponosi Wnioskodawca. 

 

 

XVI.  INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH 

Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów                       
o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób w gospodarstwie domowym, 
obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, wynosił: …………... zł  
( słownie:…………………………………………………………………………….). 
 
Liczba osób w gospodarstwie domowym wynosi: ……… 
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ZOBOWIĄZANIA 
W przypadku ubiegania się o dofinansowanie zobowiązuję się do zapłacenia z własnych 
środków pełnej kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną zakupu przedmiotu wraz             
z montażem lub kosztem wykonania usługi, pomniejszonej o ewentualne dofinansowanie   
z innych źródeł, a przyznaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych kwotą dofinansowania. 

 
 

 
Uprzedzony/uprzedzona o odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 i § 2 ustawy z dnia              
6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2019r. poz.1950 z późn. zm.)- za zeznanie nieprawdy lub 
zatajenie prawdy oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.       
O zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku zobowiązuję się informować  w ciągu 14 dni. 

 
 

 
Miejscowość 

 
 
 
 

…………………………. 
 

 
Data 

 
 
 
 

………………………….. 

Podpis Wnioskodawcy/ 
przedstawiciela ustawowego/ 

opiekuna 
 
 
 

………………………………………. 
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XVII WYPEŁNIA PRACOWNIK PCPR 

*właściwe zakreślić znakiem x 

Załączniki wymagane do wniosku: 
 

Lp. 
 

Nazwa załącznika 

 

Załączono 

(zaznaczyć 

właściwe) 

 

Uzupełniono 

(zaznaczyć 

właściwe) 

 

Data 

uzupełnienia 

wypełnia pracownik przyjmujący 

wniosek 

1. Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ,       

o którym mowa w art.1 lub art.62 ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.511, ze zm.). 

   

2. Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego 

dochodu w rozumieniu przepisów o świadczeniach 

rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym 

gospodarstwie domowym obliczony za kwartał 

poprzedzający miesiąc złożenia wniosku 

   

3. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia 

zawierające informację o trudnościach w poruszaniu się         

i rodzaju niepełnosprawności     ( zał. Nr 1) 

   

4. Klauzula informacyjna ( zał. Nr 2)    

5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,           

w którym ma nastąpić likwidacja barier 

architektonicznych np.: własność, umowa najmu)- 

oryginał do wglądu 

   

6. Zgoda właściciela lokalu/ budynku na dostosowanie 

mieszkania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej- o ile 

dotyczy 

   

7 Udokumentowana informacja o innych źródłach 

finansowania zadania 

   

8 Pełnomocnictwo w przypadku występowania 

Wnioskodawcy przez pełnomocnika, które określa zakres 

pełnomocnictwa do dokonania poszczególnych czynności 

lub dokument stanowiący opiekę prawną nad 

podopiecznym- w przypadku wniosku dotyczącego 

osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje 

opiekun prawny- oryginał do wglądu 

   

9 Inne załączone dokumenty: 

 

 

 

   

 

VI. WERYFIKACJA FORMALNA  WNIOSKU   
 

   WYPEŁNIA PCPR         WERYFIKACJA FORMALNA  WNIOSKU       WYPEŁNIA PCPR  

Wniosek kompletny                                                     - NIE             - TAK 

Wniosek podlega uzupełnieniu o:  
…………………………………………………………………………..  
w terminie do nie dłuższym niż 30 dni, do dnia …………………. 
 
 

 Wnioskodawca uzupełnił 
braki formalne 

 dnia ………………………. 

 NIE uzupełniono braków 
formalnych -wniosek 

pozostaje bez rozpatrzenia 

Data weryfikacji formalnej  wniosku: ................./  20.... r. 
Podpis Pracownika PCPR dokonującego oceny wniosku…… ……………………  
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