(pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek)
numer kolejny
powiat
rok złożenia
wniosku
wniosku
................................. ................................. ..................................
data wpływu kompletnego wniosku
………………………………………………..
WNIOSEK
o przyznanie dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
Część A: Dane i informacje o Wnioskodawcy
1. Dane osobowe Wnioskodawcy
1. Imię
2. Nazwisko
3. PESEL
kod

miejscowość
-

4.

Adres

ulica

nr domu

województwo
telefon ( dobrowolnie )

powiat

nr mieszkania

Nazwa banku
numer rachunku Wnioskodawcy
2. Stopień niepełnosprawności1
1) znaczny
 inwalidzi I grupy
osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji
 osoby stale albo długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym,
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
 osoby w wieku do lat 16 (w przypadku pobierania nauki w szkole do 24 lat), którym
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
2) umiarkowany
 inwalidzi II grupy
osoby całkowicie niezdolne do pracy
inwalidzi III grupy ze względu na głuchotę lub głuchoniemotę
1
wstawić X we właściwej rubryce

3) lekki
pozostali inwalidzi III grupy
osoby częściowo niezdolne do pracy
osoby stale albo długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym
3. Rodzaj niepełnosprawności1

1)dysfunkcja narządu ruchu z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim;
wrodzony brak albo amputacja dłoni lub rąk
2)inna dysfunkcja narządu ruchu
3) dysfunkcja narządu wzroku
4) dysfunkcja narządów słuchu i mowy
5) deficyt rozwojowy (upośledzenie umysłowe)
6) niepełnosprawność z ogólnego stanu zdrowia
4. Sytuacja zawodowa

1) zatrudniony/prowadzący działalność gospodarczą*
2) osoba w wieku od lat 18 do 24, 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 lat 18
* niepotrzebne skreślić
5. Sytuacja mieszkaniowa – opis budynku i mieszkania
dom
jednorodzinny
wielorodzinny prywatny

budynek
parterowy
piętrowy
(proszę podać kondygnację)

wielorodzinny komunalny
wielorodzinny spółdzielczy
inne ....................................
przybliżony wiek budynku ................... lub rok budowy ................
opis mieszkania:
pokoje (podać liczbę)
z łazienką
z kuchnią
bez łazienki
bez kuchni
z WC
bez WC
łazienka wyposażona w: wannę
brodzik
kabinę prysznicową
umywalkę
w mieszkaniu jest:
instalacja wody zimnej
instalacja wody ciepłej
kanalizacja
centralne ogrzewanie
prąd
gaz
inne informacje o warunkach mieszkaniowych (tytuł prawny do budynku):

6. Sytuacja mieszkaniowa – warunki mieszkaniowe (wypełnia pracownik Centrum):
złe
przeciętne
dobre
bardzo dobre
7. Sytuacja mieszkaniowa – zamieszkuje:
samotnie
z rodziną
z osobami niespokrewnionymi
Przedstawiciel ustawowy (dla małoletniego Wnioskodawcy), opiekun prawny lub
pełnomocnik
1. Imię
2. Nazwisko
3. PESEL
4.

Numer identyfikacji
podatkowej
kod

miejscowość
-

5.

Adres

ulica

nr domu

województwo

powiat

nr mieszkania

Telefon ( dobrowolnie )
Ustanowiony opiekunem/pełnomocnikiem* ....................................................................................
(imię i nazwisko)
postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia ......................................, sygn. akt ...........................
na mocy pełnomocnictwa potwierdzonego przez Notariusza .........................................................
z dnia ..........................................., repet. nr ...................................................................................
* niepotrzebne skreślić
Informacja o korzystaniu ze środków PFRON
Wyszczególnienie
1.

Nr i data
Przyznana
Termin
Stan
zawarcia
kwota
rozliczenia rozliczenia
umowy
2.
3.
4.
5.

Na likwidację barier
architektonicznych, w
komunikowaniu się, technicznych
Inne
Razem

Razem kwota
rozliczona:

Uwagi
6.

Część B: Dane dotyczące realizacji wnioskowanego zadania
Przedmiot wniosku, przeznaczenie dofinansowania

Miejsce realizacji zadania

Termin rozpoczęcia i planowany czas realizacji zadania

Przewidywany koszt realizacji zadania

Przewidywany koszt ogólny przedsięwzięcia:

.................................................. zł.

Własne środki przeznaczone na realizację zadania:

.................................................. zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON: .................................................. zł.
kwota słownie: ..........................................................................................................................

Ogólna wartość nakładów dotychczas poniesionych przez Wnioskodawcę na realizację
zadania będącego przedmiotem wniosku (do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc,
w którym składany jest wniosek)

Udokumentowana informacja o innych źródłach finansowania zadania

Załączniki (dokumenty) wymagane do wniosku

Załączono do Uzupełniono
Data
wniosku
tak/nie
uzupełnienia
tak/nie
(wypełnia pracownik
Centrum)

Nazwa załącznika
1. Kopia orzeczenia lub kopia wypisu orzeczenia
(o którym mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy).
2. Kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
wydanego przed 1 stycznia 1998 r. – dotyczy
osób, o których mowa w art. 62 ust. 3 ustawy
3. Udokumentowanie źródeł finansowania innych
niż
PFRON
4. Zgłoszenie do właściwej administracji
architektoniczno-budowlanej o zamiarze
wykonania robót budowlanych
5. Tytuł prawny do budynku, mieszkania
6. Poświadczenie zameldowania
7. Oświadczenie o dochodzie za kwartał
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku

Oświadczam, że podane w części A i części B informacje są zgodne z prawdą.
We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki części A oraz części B, ewentualnie wpisać: „Nie
dotyczy”.
W przypadku, gdy w formularzu Wniosku przewidziano zbyt mało miejsca należy w odpowiedniej
rubryce wpisać: „W załączeniu – załącznik nr ...” czytelnie i jednoznacznie przepisując numery
załączników do rubryki formularza, których dotyczą. Załączniki powinny zostać sporządzone w
układzie przewidzianym dla odpowiednich rubryk formularza.

........................................................................................
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

………………………………
/imię i nazwisko/

………………………………
/adres zamieszkania/

………………………………

Załącznik do wniosku
o dofinansowanie ze
środków PFRON

PESEL

………………………………
(stopień niepełnosprawności)

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a/ oświadczam, że nasza rodzina składa się z .............................
domowników i dochód za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w naszej
rodzinie kształtuje się w sposób następujący:
L.P.
IMIĘ I NAZWISKO
DOCHÓD
za ostatni kwartał
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Razem:
Niniejszym 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 wynosi:
Średni miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę we wspólnym
gospodarstwie domowym wynosi:.................................................zł
(słownie:....................................................................................................................................).
Prawdziwość oświadczenia stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem
przewidzianym w art. 233 §1 Kodeksu Karnego, przewidującego za oświadczenie
nieprawdy lub zatajenie prawdy karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

……….………………………………..
Chełm, dnia ................................

/czytelny podpis/

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z
późn. zm.), dalej „RODO” informuję, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Chełmie reprezentowane przez Dyrektora, Plac Niepodległości 1, 22-100
Chełm, tel. 82 562 76 53.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:
IODO@zeto.lublin.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania dofinansowania ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji
barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na podstawie Ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zw. z art. 6
ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe niewynikające z przepisów prawa będą przetwarzane
na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat zgodnie z jednolitym
rzeczowym
wykazem akt przyjętym Zarządzeniem Nr 20/2014 w sprawie instrukcji kancelaryjnej w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które przetwarzają
dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem.
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem
jest obligatoryjne. Odmowa podania danych spowoduje niemożność przyznania
dofinansowania. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie wpływa na tok rozpatrzenia
sprawy.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Panu/Pani danych odbywa się na podstawie zgody
przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez Pana/Panią
oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail: pcpr@pcpr.powiatchelmski.pl lub
poprzez złożenie ww. oświadczenia w siedzibie Jednostki.
8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

