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WNIOSEK 
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 
likwidacji barier technicznych  

 

Część A: DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 
 

I. Dane personalne osoby niepełnosprawnej 
 
Imię: ………………………………………………………..….…………. 

Nazwisko: ……………………………………….…………….………… 

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

Dowód Osobisty: 

Seria ............. nr ................... wydany w dniu ....................... przez ................................................................. 

PESEL: ...................................................................  

Adres zameldowania: 

Kod: .................... Miejscowość: ........................................... ulica: .................................................nr............. 

Adres zamieszkania: (wypełnić w przypadku gdy jest inny niż zameldowania) 

Kod: .................... Miejscowość: ........................................... ulica: ............................................nr ................. 

Numer telefonu kontaktowego:......................................................................................................................... 

Nr rachunku bankowego: ................................................................................................................................... 
 

II. Stan prawny dotyczący niepełnosprawności  (wstawić „X” we właściwej kratce) 
 

  całkowita niezdolność do pracy             
i do samodzielnej egzystencji 

  całkowita niezdolność do pracy 

  częściowa niezdolność do pracy 

  znaczny stopień 
 

  umiarkowany stopień 

  lekki stopień 

   I grupa inwalidzka 
 

  II grupa inwalidzka 

   III grupa inwalidzka 

 

  osoba w wieku do lat 16 (z orzeczeniem o niepełnosprawności) 

Ww. dokument ważny jest: 

  bezterminowo                  okresowo, do:  ……………………………………………….. 
                                                                                                                          dzień  -  miesiąc  -  rok 
                                                                                     
niepełnosprawność istnieje:    od urodzenia              od roku: ……………………………. 

 

Uwaga: Od 1 stycznia 1998 r. podstawą do uznania osoby za niepełnosprawna w rozumieniu Ustawy                         
o rehabilitacji jest wyłącznie orzeczenie wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania               
o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Orzeczenia innych 
organów (np. KRUS,  wojskowych  komisji lekarskich lub  komisji lekarskich  MSWiA)  wydane po 31 grudnia 
1997 r. nie stanowią podstawy do uznania osoby za niepełnosprawna w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji.  

Wniosek złożono w PCPR w Hrubieszowie 
 
 
 
 
 

 
 

pieczątka PCPR+data przyjęcia/wpływu wniosku+podpis osoby przyjmującej wniosek 

Nr sprawy: 
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III. Rodzaj niepełnosprawności  (wstawić „X” we właściwej kratce) 
 

  dysfunkcja narządu ruchu z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim 

  inna dysfunkcja narządu ruchu 

  dysfunkcja narządu wzroku 

  niepełnosprawność z ogólnego stanu zdrowia 
Inne/dodatkowe przyczyny niepełnosprawności wynikające z orzeczenia (proszę zaznaczyć właściwy 
kod/symbol) * 

  01 –U 
upośledzenie umysłowe 

  02-P 
upośledzenie 
psychiczne 

  03-L 
zaburzenie głosu 
mowy i choroby słuchu 

  06-E 
epilepsja 

   07-S 
choroby układu 
oddechowego i 
krążenia 

  08-T 
choroby układu 
pokarmowego 

  09-M             
choroby układu 
moczowo - płciowego 

  10-N 
choroby neurologiczne 

  11-I 
inne 
 

*o ile dotyczy 
 
 
IV. Sytuacja zawodowa  (wstawić „X” we właściwej kratce) 
 

  zatrudniony / prowadzący działalność gospodarczą 

  osoba w wieku od lat 18 do  24 ucząca się w systemie szkolnym lub studiująca 

  bezrobotny poszukujący pracy / rencista poszukujący pracy 

  rencista / emeryt nie zainteresowany podjęciem pracy 

  dzieci i młodzież do lat 18 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
V. Sytuacja mieszkaniowa – zamieszkuje  (wstawić „X” we właściwej kratce) 
 

  samotnie  

  z rodziną – prowadzi wspólne*/odrębne gospodarstwo domowe* 

  z osobami niespokrewnionymi – prowadzi wspólne*/odrębne gospodarstwo domowe* 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
VI. Korzystanie ze środków finansowych PFRON przy likwidacji barier  

(architektoniczne, techniczne, w komunikowaniu się)  (wstawić „X” we właściwej kratce) 
 

  korzystałem 
 

 

jaki był cel dofinansowania (rodzaj barier): ...................................................................................................... 

nr umowy i data zawarcia: ................................................................................................................................. 

kwota dofinansowania: ....................................................................................................................................... 

       stan rozliczenia: .................................................................................................................................................. 

    nie korzystałem 
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VII. Dane przedstawiciela ustawowego (dla małoletniego wnioskodawcy), opiekuna 
prawnego  lub  pełnomocnika  (w  przypadku,  postanowienia  sądu  lub  pełnomocnictwa 

notarialnego)         nie dotyczy 
 
       

Imię i nazwisko: 

ulica: nr domu 

miejscowość: kod  pocztowy 

Powiat: województwo 

PESEL: 

Seria i nr dowodu osobistego: 

nr telefonu kontaktowego: 

 
 
Część B: INFORMACJE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU 
 
1. Przedmiot wniosku - model, przeznaczenie dofinansowania 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2. Cel dofinansowania – uzasadnienie składanego wniosku (wpisać informacje 

uzasadniające ubieganie się o dofinansowanie oraz w jaki sposób ułatwi osobie 
niepełnosprawnej funkcjonowanie) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................... 
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3. Przewidywany koszt ogólny: ......................................................................................................... zł. 

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

4.   Wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków PFRON (maksymalnie 

     do 95% wartości wnioskowanego urządzenia): …………………………………..…………………. zł. 

      słownie: ......................................................................................................................................................... 

5.   Deklarowany udział własny w procentach (obowiązkowe minimum 5%)                 

..............................%  oraz kwota w złotych ........................................................................... .........zł. 

słownie: ........................................................................................................................... ................................. 

6. Inne źródła finansowania: ……………………………………………………………………………... 

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

 
Część C: OŚWIADCZENIE O DOCHODACH 
 
Informacja Wnioskodawcy o dochodach na podstawie zaświadczeń o dochodach                 
za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku* 

Lp. Dane Wnioskodawcy: 
Stopień 

niepełn. 
Rodzaj niepełn 

średni miesięczny 
dochód netto 

(za kwartał 

poprzedzający miesiąc 

złożenia wniosku) 

1.    

Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie 
domowym z Wnioskodawcą - 

poniżej należy wymienić tylko stopień 
pokrewieństwa/powinowactwa 

z Wnioskodawcą: 
 

   

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 RAZEM:    

*przez kwartał należy rozumieć kwartał kalendarzowy, nie trzy ostatnie miesiące 
 

Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów                              
o  świadczeniach  rodzinnych,  podzielony  przez  liczbę  osób  we  wspólnym  gospodarstwie 
domowym,  obliczony  za  kwartał  poprzedzający  miesiąc  złożenia  wniosku,  przypadający               
na jedną osobę w mojej rodzinie wyniósł: ................................................. zł 
 
 
 
 
................................................................... 
                miejscowość, data 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
 

..................................................................................... 
Czytelny podpis Wnioskodawcy*/przedstawiciela 

ustawowego*/ opiekuna prawnego*/pełnomocnika* 
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Część D: OŚWIADCZENIA 

 
 
Oświadczam,  że  nie  mam  zaległości  wobec  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, oraz że w ciągu trzech lat przed złożeniem niniejszego wniosku nie 
byłe(a)m  stroną  umowy  z  Państwowym  Funduszem  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych              
i rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej stronie. 

 
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy               
(art.  233  §  1  Kodeksu  karnego  „Kto  składając  zeznanie  mające  służyć  jako  za  dowód                      
w  postępowaniu  sądowym  lub  w  innym  postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  ustawy, 
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności”).  

 
Oświadczam, że są min znane następujące informacje: 

 dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed 
przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy  o dofinansowanie, 

 podstawą dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta 
pomiędzy Starostą Powiatu Hrubieszowskiego a Wnioskodawcą. 

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

 
 
 
 
.............................................................. 
                miejscowość, data 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do wniosku: 

1) kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Wnioskodawcy, 
2) aktualne  zaświadczenie  lekarza  specjalisty  zawierające  informację  o    rodzaju  niepełnosprawności  

potwierdzające konieczność likwidacji barier technicznych, 
3) pełnomocnictwo lub postanowienie sądu (pełnomocnik lub opiekun prawny). 

 
 
 
 
 
 
..............................................................                          ............................................................................................ 
             miejscowość, data                                                         Czytelny podpis osoby składającej wniosek 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 

 
 

............................................................................................ 
Czytelny podpis Wnioskodawcy*/przedstawiciela 

ustawowego*/ opiekuna prawnego*/pełnomocnika* 
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UWAGA! 
 
      Przyjęcie wniosku  do  realizacji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania. 
  Realizacja dofinansowania wymaga podpisania Umowy, w związku z powyższym 
Wnioskodawca nie może dokonać zakupu urządzeń przed podpisaniem Umowy z PCPR. 
  Dofinansowanie może wynosić do 95% poniesionych kosztów,  jednakże w  przypadku,                            
gdy   kwota   realizacji   będzie   wyższa   od przyjętej do dofinansowania,  to   PCPR dofinansuje zadanie 
tylko do  kwoty  określonej w umowie a Wnioskodawca  pokryje z  własnych środków różnicę.                 
Jeżeli  wartość  zadania  będzie  niższa  od  przyję tej  do  dofinansowania,  to  PCPR  dofinansuje  jego 
realizację do wysokoś ci 95% faktycznej wartości. 
  Osoby niepełnosprawne prowadzące wspólne gospodarstwo domowe mogą ubiegać się                
o  dofinansowanie  do  likwidacji  barier  technicznych  poprzez  złożenie  tylko  jednego  wniosku  przez 
jednego Wnioskodawcę. 
  W przypadku ograniczonej ilości środków finansowych przeznaczonych na realizację 
zadania złożone wnioski opiniuje Komisję powołana w tym celu. 
W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób niepełnosprawnych, które: 
-     zamieszkują samotnie, 
- poruszają się na wózkach inwalidzkich, 
-     są osobami niepełnosprawnymi ruchowo, szczególnie z niepełnosprawno ściami sprzężonymi, 
- zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym z innymi osobami niepełnosprawnymi, 
- zadeklarują udział własny wyższy niż  5%,  
- nie korzystały dotychczas z dofinansowania do likwidacji barier technicznych, 
- pracują lub są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.  
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Adnotacje PCPR 
 
 
..................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(data i podpis) 

 

Wniosek został zaopiniowany przez Komisję ds. opiniowania wniosków osób 
niepełnosprawnych dofinansowywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w dniu  …………………………………………………………………………………. 

 
Pozytywnie* Negatywnie* 

 

Informacja o przyznaniu / nie przyznaniu dofinansowania 

 

Przyznaje się / nie przyznaje się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w kwocie: ........................................................................................................................ 

słownie: ................................................................................................................................................................... 

na likwidację barier technicznych tj. dofinansowanie zakupu: 

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

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

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

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

 

 

                                                                                                                   ....................................................... 
                                                                                                                              (data podpis  Dyrektora PCPR) 

 
*niepotrzebne skreślić 
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(Zaświadczenie ważne 30 dni od daty wystawienia) 
 
 
 
.................................................................................                ....................................... 
      Stempel zakładu opieki zdrowotnej                                             data 
                 lub praktyki lekarskiej 
 
 
 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA 
wydane dla potrzeb PCPR w Hrubieszowie - likwidacja barier technicznych 

( wypełnić czytelnie w języku polskim) 
 
 
 
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………  

PESEL …………………………………………………………………………………………..  

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

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

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

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

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

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

Choroby współistniejące …………………. ……………………………………………………  

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

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

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

Rodzaj niepełnosprawności uzasadniający likwidację barier technicznych ………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

                                                                                                                                                …………………………………………..  
                                                                                                                                                  (pieczątka i podpis lekarza specjalisty) 
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