
   
 

 

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

                       numer wniosku                                                                               data wpływu  wniosku  
 
 

WNIOSEK 
 

o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
likwidacji barier technicznych/ w komunikowaniu się* (*niepotrzebne skreślić)  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  

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

□  prowadzę samodzielne gospodarstwo domowe 

□  prowadzę wspólne gospodarstwo domowe 

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. 2017 r., 
poz. 1952), 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. 
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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:   

 

Planowana likwidacja bariery technicznej / w komunikowaniu się* (*niepotrzebne skreślić) 

 
 
Jaki sprzęt/przedmiot zostanie zakupiony w celu likwidacji bariery technicznej / w komunikowaniu 

się* (*niepotrzebne skreślić) 

 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………., 

co stanowi ……. % ceny brutto,  pomniejszonej o ewentualne dofinansowanie z innych źródeł. 

 

Jakie trudności stwarza obecnie bariera techniczna / w komunikowaniu się*? (proszę 
wstawić X w odpowiednim miejscu i podać wyjaśnienie) 

TRUDNOŚĆ / BARIERA  
Zaznaczyć 
X jeśli 
właściwe 

Opis trudności/ barier w komunikowaniu się w powiązaniu  
z typem dysfunkcji 

W wykonywaniu 
czynności życia 
codziennego  
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W aktywności społecznej 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

W aktywności zawodowej 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Inna trudność (wpisać 
jaka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

Jakie efekty przyniesie likwidacja bariery technicznej / w komunikowaniu się* 

(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 technicznej/ 
w komunikowaniu się* zwiększy szansę na aktywizację społeczną: 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

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 dokonałem jeszcze zakupu sprzętu w celu likwidacji bariery technicznej /  

w komunikowaniu się*, którego dotyczy wniosek. 

 

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*) 
 
 

 

 
 



 6 

 
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            
 
 
Załączniki do wniosku: 

 

1. Kopia orzeczenia, o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik (oryginał do wglądu). 

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

w przypadku takich osób. 

3. Aktualne zaświadczenie lekarskie, wystawione czytelnie i w języku polskim, zawierające 

informację o rodzaju niepełnosprawności, uzasadniające potrzebę likwidacji trudności  

w komunikowaniu się bądź uzasadniające potrzebę likwidacji trudności w obsłudze urządzeń 

technicznych oraz codziennym funkcjonowaniu (ważne 1 miesiąc). 

4. Aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty odpowiedniego do występujących schorzeń, 

bądź specjalisty w zakresie logopedii, psychologa itp. (dotyczy wniosków o dofinansowanie 

zakupu sprzętu elektronicznego, jego elementów i oprogramowania), 

5. Faktura pro-forma lub oferta cenowa na zakup urządzeń, usług. 

6. Kopia decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego, w przypadku jego pobierania. 

7. W przypadku gdy Wnioskodawca działa przez Pełnomocnika do wniosku należy dołączyć 

odpowiednio kopię pełnomocnictwa lub odpis sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego 

(oryginał do wglądu). 

8. Zgoda właściciela lokalu lub budynku (w koniecznych przypadkach).    

 
 


