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PCPR. …........................................... 

 
 

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER 

ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
(wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej/nieposiadającej pełnej zdolności 

do czynności prawnych jej przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny) 

 
 

I. Wnioskodawca 
 

1. Dane dotyczące wnioskodawcy (osoby niepełnosprawnej) 

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

 
 

PESEL .......................................................................................................................................................... 

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

 
Numer kontaktowy ....................................................................................................................................... 

 
 

2. Dane dotyczące przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego wnioskodawcy  
(należy wypełnić, gdy osoba niepełnosprawna nie jest pełnoletnia, nie ma pełnej zdolności do czynności 
prawnych) 

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

 
rodzic/ustanowiony opiekun prawny* 

 
 

PESEL ............................................................................................................................................................. 

 

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

3. Czy wnioskodawca posiada zaległości wobec PFRON* : □ tak □ nie 

 

4. Czy wnioskodawca w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku był stroną umowy o dofinansowanie 

ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyny leżącej po stronie wnioskodawcy* : □ tak □ nie 

 

 
II. Nazwa banku i numer rachunku bankowego: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………  
Imię i nazwisko właściciela konta 

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

Nazwa banku i numer rachunku bankowego 

 
* Właściwe zaznaczyć 
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III. Wstępny kosztorys (zestawienie cenowe materiałów i koszty usługi remontowej) 

Lp. Nazwa Jednostka 
miary 

Liczba 
sztuk 

Cena 

jednostkowa 

wraz z 

podatkiem 

VAT 

 

Wartość 
brutto 

Uwagi PCPR 

       
1.       

       

2.       

       

3.       

       

4.       

       

5.       

       

6.       

       

7.       

       

8.       

       

9.       

       

10.       

       

11.       

       

12.       

       

13.       

       

14.       

       

15.       

       

16.       

       

17.       

       

18.       

       

19.       

       

20.       

       

21.       

       

22.       

       

23.       

       

23.       

       

24.       
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1. Miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania. 
 

a) miejsce realizacji zadania (wskazać miejsce, w którym ma zostać usunięta bariera architektoniczna),  
…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
b) cel dofinansowania (jakie indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej zostaną zrealizowane poprzez 
likwidację bariery architektonicznej, informacje dotyczące ograniczeń wynikających z posiadanej 
niepełnosprawności w kontekście potrzeby likwidacji bariery architektonicznej)  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………….....................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................   
2. Termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania. 

 

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

3.Przewidywany koszt realizacji zadania oraz nazwa przedmiotu dofinansowania. 

 

Przedmiot dofinansowania………………………………………………………… 

Koszt przedsięwzięcia (100%) - Kwota .................................................  zł.  
Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków PFRON (max. 95%) ...........................zł.  
Udział środków własnych kwota: (min. 5%) ....................................  zł.  
Udokumentowany udział innego źródła finansowania kwota: …………………………….zł. 

 

4. Informacje 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.  
……………………………………………………………………………………………………….……………  
……………………………………………………………………………………………………….……………  
……………………………………………………………………………………………………..………….…. 
 

5. Informacja o kwotach przyznanych wcześniej środków PFRON (w ciągu ostatnich 3 lat). 
 

Numer i data Kwota przyznana Cel i data przyznania Stan rozliczenia 

zawartej umowy (w zł) dofinansowania  
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IV. Oświadczenie 
 

1. Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych  
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.) podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie 
domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, wynosił .................... zł 

………... gr  
2. Oświadczam, że liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi ….….… . 

 
3. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywych oświadczeń, a także składanie nieprawdziwych danych. 
 

4. Oświadczam, że jestem świadomy/a, że podanie nieprawdziwych danych we wniosku o dofinansowanie 
eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.  

5. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić PCPR o każdej zmianie danych wskazanych we wniosku. 
 

6. Oświadczam, że w przypadku, gdy PCPR poweźmie wątpliwość odnośnie do podanych we wniosku o 
dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, zobowiązuje się do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, 

wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. 
 

7. Przyjmuję do wiadomości, iż złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 
dofinansowania.  

8. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie w razie potrzeby wizji lokalnej przez osobę upoważnioną. 

 9.  Przyjmuję do wiadomości, że prawidłowo zaadresowana tj.; zgodnie z adresem podanym we wniosku 

korespondencja, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana będzie zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, za doręczoną. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że 

brak podania nowych danych adresowych skutkować będzie wszelkimi negatywnymi konsekwencjami  

z tego faktu wynikającymi.  

10. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Procedurą udzielania dofinansowania ze środków PFRON  

z zakresu likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na 

podstawie odrębnych przepisów (dostępne pod adresem internetowym: www.pcpr-znin.pl oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR Żnin). 

 

 

 

   
 Miejscowość, data      podpis Wnioskodawcy/przedstawiciela  

       ustawowego/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.pcpr-znin.pl/
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Do wniosku należy dołączyć: 

 
1. Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy 

wydane na podstawie odrębnych przepisów lub o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia 
lub wydanym przed 01 stycznia 1998 r. zaliczeniu do jednej z grup inwalidów lub też o stałej albo długotrwałej 

niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.    
2.    Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja 

barier architektonicznych, np.: aktu notarialnego, wypisu z księgi wieczystej (oryginał do wglądu), wraz z 

oświadczeniem, że wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, 

co do której ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych. 

3.   Zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności - lekarz 

specjalista bądź lekarz ogólny (druk PCPR). 

4. Zgoda właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego na likwidację barier architektonicznych, jeżeli osoba 

niepełnosprawna nie jest właścicielem lokalu lub budynku, a w którym stale zamieszkuje (druk PCPR). 
 

5. Jeżeli realizacja zadania objętego dofinansowaniem wymaga dopełnienia szczególnych obowiązków np.: uzyskanie 
pozwolenia na budowę, zgłoszenia realizacji prac odpowiedniemu organowi należy do wniosku dołączyć dokumenty 
potwierdzające spełnienie tychże obowiązków. 

6. Kopię postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa 
przez opiekuna prawnego. 
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……………………………………….     ………………………………. 

Pieczęć Zakładu Opieki Zdrowotnej      Miejscowość i data 

lub praktyki lekarskiej 

 

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA 

Dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie 

- likwidacje barier funkcjonalnych 

Prosimy wypełnić czytelnie 

 

Imię i nazwisko Pacjenta…………………………………………………………………………. 

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

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

1. Rozpoznanie choroby zasadniczej (w języku polskim) i opis rodzaju schorzenia 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej stwierdza się, że niepełnosprawność 

Pacjenta dotyczy: 

□ upośledzenie umysłowe…………………………………………………………………………. 

□ choroby psychiczne……………………………………………………………………………… 

□ zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu………………………………………………………. 

□ choroby narządu wzroku………………………………………………………………………… 

□ upośledzenie narządu ruchu…………………………………………………………………….. 

□ epilepsja…………………………………………………………………………………………. 

□ choroby układu oddechowego i krążenia……………………………………………………….. 

□ choroby układu pokarmowego………………………………………………………………….. 

□ choroby układu moczowo-płciowego…………………………………………………………… 

□ choroby neurologiczne………………………………………………………………………….. 

□ inne……………………………………………………………………………………………….. 

3. Czy przy udziale wnioskowanego przedmiotu można przełamać występujące bariery funkcjonalne? 

TAK/NIE* 

Proszę uzasadnić 

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

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

 

………………………………   

Pieczęć i podpis lekarza 

*niepotrzebne skreślić 
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…………………………………          

          ………………………….. 

Imię i nazwisko właściciela lokalu        data 

…………………………………. 

…………………………………. 

Adres właściciela lokalu 

 

 

Zgoda właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego  

na likwidację barier architektonicznych 

 

 

Ja……………………………………………………………………….., legitymujący/a się dowodem 

osobistym Nr i seria ………………………………………….PESEL………………………...................., 

oświadczam, że wyrażam zgodę na………………………………………………………………………… 

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

(np. przystosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej) z zakresu likwidacji barier 

architektonicznych, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, tj.: ...............………….............. 

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

(należy podać dokładny adres, w którym ma zostać zlikwidowana bariera architektoniczna). Jednocześnie 

oświadczam, że jestem właścicielem w/w lokalu, co wynika z załączonej do wniosku dokumentacji - tj.; 

załączonego …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………..-

(należy wpisać na podstawie jakiego dokumentu stwierdza się niniejszą okoliczność np. odpisu księgi 

wieczystej KW numer XXX oraz datę dokumentu, lub ewentualnie numer repertorium oraz datę 

sporządzenia aktu notarialnego potwierdzającego fakt nabycia nieruchomości). 

 

 

 

 

……………………………………………… 

czytelny podpis właściciela lokalu 
 


