
   
 

 

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

                       numer wniosku                                                                               data wpływu  wniosku  
 
 

WNIOSEK 
 

o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
likwidacji barier architektonicznych  w związku z indywidualnymi potrzebami osoby 

niepełnosprawnej 

 
Dane Wnioskodawcy (OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ) 

 
IMIĘ I NAZWISKO .........................................................................................., Dowód osobisty 

seria....... nr ..................... wydany w dniu ......................... przez ............................................... 

ważny do ...................................................... nr PESEL .............................................................  

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

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

numer telefonu  ......................................................................... . 

Stopień niepełnosprawności lub jego odpowiednik (proszę wstawić X w odpowiednim miejscu) 
 

Znaczny stopień niepełnosprawności (pierwsza grupa)  

Umiarkowany stopień niepełnosprawności (druga grupa)  

Lekki stopień niepełnosprawności (trzecia grupa)  

Dziecko do 16 lat z orzeczoną niepełnosprawnością  

 
Główna dysfunkcja najbardziej utrudniająca funkcjonowanie  
(proszę wstawić X w odpowiednim miejscu) 
 

Dysfunkcja narządu ruchu z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim  

Inna dysfunkcja narządu ruchu  

Dysfunkcja narządu wzroku  

Dysfunkcja narządu słuchu i/lub mowy  

Upośledzenie umysłowe  

Całościowe zaburzenie rozwoju (w tym autyzm, zespół Aspergera itd.)  

Epilepsja  

Inne, jakie: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Sytuacja zawodowa (proszę wstawić X w odpowiednim miejscu) 
Zatrudniony / prowadzący działalność gospodarczą   

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

Osoba pracująca i ucząca się  

Bezrobotny/a zarejestrowany/a w urzędzie pracy  

Bezrobotny poszukujący/a pracy zarejestrowany/a w urzędzie pracy  

Osoba nieaktywna zawodowo / nie poszukująca pracy  
 

Poziom wykształcenia (proszę wstawić X w odpowiednim miejscu) 
Brak wykształcenia (nie uczęszczał do szkoły)  

Absolwent szkoły życia  

Niepełne podstawowe  

Niepełne podstawowe specjalne  

Podstawowe  

Podstawowe specjalne  

Gimnazjalne  

Gimnazjalne specjalne  

Zasadnicze zawodowe  

Zasadnicze specjalne  

Średnie zawodowe łącznie z policealnym  

Średnie ogólnokształcące  

Wyższe  

 
Sytuacja mieszkaniowa – opis budynku i mieszkania (*niepotrzebne skreślić) 

1. dom jednorodzinny *, wielorodzinny prywatny *, wielorodzinny komunalny *, wielorodzinny 

spółdzielczy *. 

2. inne * ........................................................................................................................................ 

3. budynek parterowy *, piętrowy *, mieszkanie na .................................... (proszę podać 

kondygnację) 

4. przybliżony wiek budynku lub rok budowy .................................... 

5. opis mieszkania: pokoje .......................... (podać liczbę), z kuchnią *, bez kuchni *, z łazienką 

*, bez łazienki *, z wc*, bez wc *. 

6. łazienka jest wyposażona w: wannę *, brodzik *, kabinę prysznicową *, umywalkę * 

7. w mieszkaniu jest: instalacja wody zimnej *, ciepłej, kanalizacja *, centralne ogrzewanie *, 

prąd*, gaz* 

8. inne informacje o warunkach mieszkaniowych .......................................................................... 

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

 
Dochody i liczba członków gospodarstwa domowego 
 
Oświadczam, że  (zaznaczyć właściwe): 

□  prowadzę samodzielne gospodarstwo domowe 

□  prowadzę wspólne gospodarstwo domowe 



 3 

razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają następujące osoby:  

Stopień 
pokrewieństwa 

Przeciętny miesięczny 
dochód * 

1. Wnioskodawca: 

 ............................................................ 
x  

Pozostali członkowie wspólnego gospodarstwa domowego 
Wnioskodawcy  x 

2.    

3.    

4.    

5.    

 RAZEM   

przeciętny miesięczny dochód rodziny przypadający na jedną osobę w moim gospodarstwie 

domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wyniósł…............ zł 

(słownie złotych: …..………………………………………………………………..……………………. 

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

*(należy przez to rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy,  
o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r., 
poz. 1518), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł 
sumują się; w przypadku działalności rolniczej – przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód 
miesięczny w wys. 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. 

Informacja o korzystaniu ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych                                   

Czy Wnioskodawca lub członek jego gospodarstwa domowego korzystał ze 
środków PFRON  tak      nie  

Cel (zadanie, w ramach 
którego przyznana 

została pomoc) 

Przedmiot 
dofinansowania (co 

zostało dofinansowane ze 
środków PFRON)  

Numer i data 
zawarcia umowy  

 

Kwota 
przyznana  

 

Stan 
rozliczenia 

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

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

…………….........................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Razem uzyskane dofinansowanie:   

 

Cel likwidacji barier architektonicznych  
 

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

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

..................................................................................................................................................................................... 
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Wykaz planowanych przedsięwzięć (inwestycji, zakupów) w celu likwidacji barier i orientacyjny 
koszt (w kolejności od najważniejszego dla Wnioskodawcy) 
 
..................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w zł: 
 
cyframi: ..................................................... słownie: .................................................................................. 

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

 

Jakie efekty przyniesie likwidacja bariery architektonicznej?  

(proszę wstawić X we właściwym miejscu) 

Większa samodzielność wnioskodawcy w wykonywaniu czynności życia codziennego 
 

 

Całkowita samodzielność wnioskodawcy w wykonywaniu czynności życia codziennego 
 

 

Zwiększenie możliwości udziału wnioskodawcy w życiu społecznym poza miejscem 
zamieszkania rozumianym jako mieszkanie/dom 
Jeśli zaznaczono tę opcję, należy uzasadnić w jaki sposób likwidacja bariery 
architektonicznej zwiększy szansę na aktywizację społeczną: 

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

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

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

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

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

 

 

Zwiększenie szans wnioskodawcy na aktywizację zawodową/ na utrzymanie aktywności 
zawodowej. 
Jeśli zaznaczono tę opcję, należy uzasadnić w jaki sposób likwidacja bariery 
architektonicznej zwiększy szanse na aktywizację zawodową/na utrzymanie aktywności 
zawodowej: 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

Inne efekty (proszę określić jakie): 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

 

 

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

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

 

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed 

przyznaniem środków i zawarciem umowy o dofinansowaniem ze środków Funduszu. 

 

Oświadczam, że posiadam środki  na pokrycie udziału własnego w kosztach zadania.  

 

Oświadczam, że nie mam zaległości wobec PFRON oraz że w ciągu trzech lat przed złożeniem  

wniosku nie byłem/am stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON i rozwiązanej 

z przyczyn leżących po mojej stronie. 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej oświadczam, że dane zawarte we wniosku oraz  

w załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 
 
   
     ........................................................................................... 
      (podpis Wnioskodawcy*, przedstawiciela ustawowego* 
      opiekuna prawnego* pełnomocnika*) 
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Dane przedstawiciela ustawowego (dla małoletniego Wnioskodawcy), opiekuna 
prawnego lub pełnomocnika 
 

IMIĘ I NAZWISKO .........................................................................................., Dowód osobisty 

seria....... nr ..................... wydany w dniu ......................... przez ............................................... 

ważny do ...................................................... nr PESEL .............................................................  

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

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

numer telefonu  ......................................................................... , 

ustanowiony opiekunem* /pełnomocnikiem* ................................................................................ 

(postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia ........................... sygn. akt* /na mocy pełnomocnictwa 

potwierdzonego przez Notariusza ..................................... z dnia ......................................  

repet. Nr ............................). 

 
* niepotrzebne skreślić            
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Załączniki do wniosku: 
Do I etapu 

1. Kopia orzeczenia, o którym mowa w art. 1 lub 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  
o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
(Dz.U.2016, poz. 2046 z późniejszymi zmianami) – oryginał do wglądu. 

2. Kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,  
w przypadku takich osób. 

3. Aktualne zaświadczenie lekarskie, wystawione czytelnie w języku polskim zawierające 
informację o rodzaju posiadanych schorzeń utrudniających poruszanie się (ważne  
1 miesiąc). 

4. Udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić 
likwidacja barier architektonicznych (wypis z rejestru budynków, zaświadczenie ze 
spółdzielni lub innego administratora). 

5. Pisemna zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego na likwidację barier 
architektonicznych (dotyczy Wnioskodawców którzy stale zamieszkują w lokalu, a nie są jego 
właścicielami lub użytkownikami wieczystymi). 

6. Kopia decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego, w przypadku jego pobierania. 
7. W przypadku gdy Wnioskodawca działa przez Pełnomocnika do wniosku należy dołączyć 

kopię pełnomocnictwa lub odpis sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do 
wglądu). 

 
Do II etapu 
1. Szkic mieszkania. 
2. Projekt i kosztorys, pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach). 
3. Zgoda właściciela budynku (w koniecznych przypadkach). 
4. Przyjęte pełnomocnictwo inwestora zastępczego. 
5. ................................................................................................................................................. 
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INFORMACJE ZEBRANE PODCZAS WIZJI LIKALNEJ 
 
Informacja nt. warunków mieszkaniowych wnioskodawcy 

 

Charakterystyka Zaznaczenie 

Dom jednorodzinny  

Dom wielorodzinny komunalny  

Dom wielorodzinny prywatny  

Dom wielorodzinny spółdzielczy  

Własność  

Wynajem  

budynek parterowy  

piętrowy  

mieszkanie na (podać kondygnację)  

o powierzchni w m2  

przybliżony wiek budynku lub rok budowy  

Liczba pokoi  

Z kuchnią  

Z łazienką  

Z WC  

Łazienka z wanną  

Łazienka z prysznicem  

W mieszkaniu jest instalacja wody zimnej  

W mieszkaniu jest instalacja wody ciepłej  

W mieszkaniu jest kanalizacja  

W mieszkaniu jest centralne ogrzewanie  

W mieszkaniu jest gaz  

W mieszkaniu jest prąd  

Inne istotne informacje o warunkach mieszkaniowych: 

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

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

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

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

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

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

 

Sytuacja mieszkaniowa – warunki mieszkaniowe  

 
Złe  

Przeciętne  

Dobre  

Bardzo dobre  

 
 
 
Trudności wnioskodawcy w poruszaniu się i ocena celowości likwidacji bariery 
architektonicznej 
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Opis trudności wnioskodawcy w poruszaniu się i ocena stopnia w jakim planowany zakres 
prac zmniejszy lub usunie te trudności: 
 
………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 
Potencjalny wpływ likwidacji bariery architektonicznej na aktywizację społeczno-
zawodową Wnioskodawcy 
 

Opis sytuacji społeczno-zawodowej wnioskodawcy i ocena potencjalnego wpływu likwidacji 
bariery architektonicznej na aktywizację społeczną i zawodową: 
 
………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

 
 

Opinia merytoryczna wniosku. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
Tarnobrzeg, …………………..….                         podpis …………………………..……………… 


