
 Data wpływu wniosku 
Znak sprawy: PCPR.65__._____.201__ 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁA ŃCUCIE 
tel .  17 225 69 69   e-mail :  pcprwlancut@poczta.onet.pl 
�37-100 Łańcut ul. Pi łsudskiego 70/5      

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW 
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ LUB TECHNICZNYCH 

Wniosek należy wypełnić czytelnie, udzielając wszystkich wymaganych informacji. W pola „__”  trzeba wstawić 
znak „X”. Wniosek oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę niepełnosprawną  

lub – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna nie posiada zdolności do czynności prawnych - jej opiekuna 
prawnego. 

1a. Dane dotyczące osoby niepełnosprawnej 

1. Imię:  ___________________________  2. Nazwisko:  _____________________________________  

3. PESEL:   ________________________  4. data urodzenia:  __________________________________  

5. dokument tożsamości seria i numer:  ___________________  wydany dnia:   ____________________  

przez : ______________________________________________________________________________  

6. adres zamieszkania1)   ___________________________________________________________    

(wraz z kodem pocztowym)  ___________________________________________________________  

 [ _ ] dziecko         [ _ ] ubezwłasnowolniony/a całkowicie          [ _ ] pełnoletni/a 
1b. Dane dotyczące reprezentanta prawnego (rodzica, opiekuna prawnego) lub pełnomocnika 

1. Imię:  ___________________________  2. Nazwisko:  _____________________________________  

3. PESEL:   ________________________  4. data urodzenia:  __________________________________  

5. dokument tożsamości seria i numer:  ___________________  wydany dnia:   ____________________  

przez : ______________________________________________________________________________  

6. adres zamieszkania1)  __________________________________________________________    

(wraz z kodem pocztowym)  __________________________________________________________  

7. opiekun prawny: (dotyczy, gdy wnioskodawcą nie jest osoba niepełnosprawna) 

[ _ ] rodzic   [ _ ] opiekun prawny2) ustanowiony Postanowieniem Sądu Rejonowego w ______________  

z dnia  ___________________   sygnatura akt  ___________________________________  

[ _ ] pełnomocnik2)  na mocy pełnomocnictwa z dnia __________________  potwierdzonego przez  
Notariusza ___________________________________  repet.  Nr.  __________________  

1c. Dane kontaktowe 

1. adres korespondencji1)  __________________________________________  

Należy podać, gdy jest inny niż adres zamieszkania  __________________________________________  

2. kontakt telefoniczny:  ________________________________________    kontakt przez SMS [ _ ] 

2. Przedmiot wniosku 
Należy wymienić przedmiot/y lub usługę, o dofinansowanie których Wnioskodawca chce się ubiegać.  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 
 

                                                           
1
 kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu 

2
 (należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego) 
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3. Dane dotyczące konta bankowego wn1ioskodawcy 

numer konta bankowego ___|  _______|  _______|  _______|  _______|  _______|  _______|   

nazwa banku  __________________________________________________________  
dane właściciela konta bankowego (wraz z adresem zamieszkania) Należy je podać, gdy są inne niż wniosko-
dawcy. 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  
 

4. Cel i miejsce realizacji zadania 

a) cel dofinansowania: 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  
b) miejsce realizacji zadania  

____________________________________________________________________________________  

c) termin rozpoczęcia i przewidywany okres realizacji zadania 

____________________________________________________________________________________  
d) informacja o ogólnej wartości nakładów poniesionych dotąd przez Wnioskodawcę na realizację zadania do 

końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczaso-
wego źródła finansowania:  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

e). udokumentowana informacja o innych źródłach finansowania zadania 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

 

5. Finansowanie zadania 

przewidywany koszt realizacji zadania ____________ zł   deklarowany udział własny _____ % (min. 5 %) 

wnioskowana kwota dofinansowania ______________ zł 

(słownie: _________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ ) 
 

6. Informacje o korzystaniu ze środków PFRON oraz posiadane zaległości 

a) Czy Wnioskodawca korzystał ze środków PFRON? [ _ ] tak     [ _ ] nie 
(Należy uwzględnić wszystkie uzyskane w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowania ze środków PFRON 
w tym otrzymane za pośrednictwem powiatu). 

Cel dofinansowania Numer i data umowy Źródło 
Przyznana 

kwota 

Termin 
i kwota roz-

liczenia 

     

     

     

     

     

Razem:   
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b) Czy Wnioskodawca:  
- posiada wymagalne zobowiązania3 wobec PFRON?  [ _ ] Nie     [ _ ]  Tak  

- w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku był\ stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON 
rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy?  [ _ ] Nie     [ _ ]  Tak 

 

7. Informacje o posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności 

a) stopień niepełnosprawności (lub jego odpowiednik): 

[ _ ] znaczny stopień niepełnosprawności / całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samo-
dzielnej egzystencji / I grupa inwalidzka  

[ _ ] umiarkowany stopień niepełnosprawności / całkowita niezdolność do pracy   
/ II grupa inwalidzka 

[ _ ] lekki stopień niepełnosprawności  / częściowa niezdolność do pracy / III grupa inwalidzka 

[ _ ] orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia) 
b) ważność orzeczenia: 

[ _ ] bezterminowo   [ _ ] okresowe do dnia _____________________               

c) przyczyna niepełnosprawności: 

[ _ ] dysfunkcja narządu ruchu 
[ _ ] z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim  

[ _ ] wrodzony brak albo amputacja dłoni lub rąk 

[ _ ] inna dysfunkcja narządu ruchu 

[ _ ] dysfunkcja narządu wzroku  

[ _ ] dysfunkcja narządu mowy 

[ _ ] deficyt rozwojowy  

[ _ ] niepełnosprawność z ogólnego stanu zdrowia 

[ _ ] inna przyczyna niepełnosprawności 
 

10. Dane niezbędne do oceny merytorycznej wniosku  
a) sytuacja zawodowa osoby niepełnosprawnej:  

[ _ ] zatrudniona / prowadząca działalność gospodarczą  

[ _ ] bezrobotna poszukująca pracy / rencista poszukujący pracy  

[ _ ] rencista / emeryt niezainteresowany podjęciem pracy 

[ _ ] młodzież w wieku od 18 do 24 lat ucząca się w systemie szkolnym lub studiująca  

[ _ ] dziecko lub młodzież do lat 18  

b) wykształcenie: 

[ _ ] podstawowe       [ _ ] gimnazjalne         [ _ ] zawodowe        [ _ ] średnie       [ _ ] pomaturalne  

[ _ ] wyższe      [ _ ] w trakcie nauki(na jakim poziomie?):  ________________________________ 
c) rodzaj źródła utrzymania: 

[ _ ] wynagrodzenie za pracę    [ _ ] przychody z działalności gospodarczej   [ _ ] renta stała / emerytura  

[ _ ] renta okresowa   [ _ ] renta szkoleniowa    [ _ ] zasiłek dla bezrobotnych   [ _ ] zasiłek socjalny  

[ _ ] stypendium     [ _ ] alimenty   [ _ ] inne 
d) sytuacja mieszkaniowa osoby niepełnosprawnej – zamieszkuje:  

[ _ ]  samotnie    [ _ ] z rodziną    [ _ ] z osobą niespokrewnioną  
 
 
 
 
 

                                                           
3 Wymagalne zobowiązania to, takie zobowiązania, których termin zapłaty na rzecz PFRON już minął. 
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e) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Wnioskodawcą 
(w tym osoby niepełnosprawne) 

Lp. Stopień pokrewieństwa 
Niepełnosprawność 

Stopień Rodzaj niepełnosprawności 
    

    

    

    

    

    

g) Czy Wnioskodawca/osoba niepełnosprawna uzyskał/a w latach poprzednich dofinansowanie ze środ-
ków PFRON na wnioskowany przedmiot? [ _ ] Nie    [ _ ] Tak w roku __________ 
 

11. UZASADNIENIE WNIOSKU 
a) Czy Wnioskodawca (osoba niepełnosprawna) posiada obecnie podobny do wnioskowanego przedmiot? 

[ _ ] Nie    [ _ ] Tak  Jeżeli tak, proszę wskazać konieczność wymiany. 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

b) W jaki sposób wnioskowany przedmiot ułatwi funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej? 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

c) Opis sytuacji osoby niepełnosprawnej (uzasadniający potrzebę użytkowania wnioskowanego  przed-

miotu) 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  
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Oświadczenia  

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie informacji niezgodnych z prawdą, wynikającej z art. 
233 Kodeksu Karnego oświadczam, że:  

� dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 
� posiadam środki na pokrycie kosztów udziału własnego. 
� wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się wyłącznie za pośrednictwem PCPR 

w Łańcucie, 
� dołączone orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/orzeczenie o niepełnosprawności (lub dokument 

równoważny) jest prawomocny, 
Zostałem(am) poinformowany(a) o tym, że:  

� złożenie wniosku nie jest równoważne z przyznaniem dofinansowania. 
� nie można dokonać zakupu wnioskowanego przedmiotu przed przyznaniem dofinansowania 

i podpisaniem umowy. 
� dofinansowanie ze środków PFRON może wynieść do 95 % wartości przedmiotu 

dofinansowania,  
� w przypadku podania przez Wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą zobowiązany on 

zostanie do zwrotu przekazanych przez PCPR środków finansowych PFRON wraz z odsetkami 
w wysokości ustalonej od dnia wykonania przez PCPR płatności tych środków.  
 

Ponadto oświadczam, że o zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku zobowiązuję się poinformować 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie w ciągu 14 dni. 
 
Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dla potrzeb niezbędnych podczas realizacji zadania zgodnie 
z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.  
 
Prawdziwość podanych we wniosku o dofinansowanie danych oraz złożonych oświadczeń 
stwierdzam własnoręcznym podpisem.  
 
 
____________________, dnia_______________                   _______________________________ 
 miejscowość podpis wnioskodawcy  
 lub pełnomocnika 

W przypadku gdy wniosek jest składany przez pełnomocnika / opiekuna prawnego do wniosku należy 
przedłożyć stosowny dokument (pełnomocnictwo / zaświadczenie) 

Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty: 
1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności  

lub dokument równoważny, 
2. Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 

(druk w załączniku do wniosku), 

3. Wycenę lub ofertę cenową na wnioskowany/e przedmiot/y (np. faktura pro-forma). 
 
 
art. 233 §1 Kto, składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

§2 Warunkiem odpowiedzialności jest aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego 
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznawanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

Uwaga! 

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed 
przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  



WNK_BTK_2016                                                                                                                                                                             str. 6 
 

 

WYPEŁNIA PCPR 
Dołączone załączniki do wniosku:  
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI 

dokumenty wymagane 

1 
Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 
16 roku życia / orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub doku-
mentu równoważnego 

[ _ ] 

2 Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających 
we wspólnym gospodarstwie domowym 

[ _ ] 

3 
Faktura pro -forma lub inna oferta cenowa na przedmiot, o który 
wnioskodawca się ubiega 

[ _ ] 

dołączone inne dokumenty 
4  [ _ ] 

5  [ _ ] 

6  [ _ ] 

7  [ _ ] 

8  [ _ ] 

9  [ _ ] 

 

Adnotacje 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

Powód odmowy 
pieczęć i podpis Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
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Oświadczenie o wysoko ści dochodów  
i liczbie osób pozostaj ących we wspólnym gospodarstwie domowym 

 

imię i nazwisko  

adres zamieszkania  

Przeci ętny miesi ęczny dochód  rozumiany jako średni miesi ęczny dochód  w rozumieniu przepisów o świadczeniach 
rodzinnych pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń: 
emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę 
alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, 
podzielony przez liczb ę osób pozostaj ących we wspólnym gospodarstwie domowym , obliczony za kwartał 
poprzedzaj ący miesi ąc, w którym składany jest wniosek .  

UWAGA!  Do  dochodu nie wlicza si ę świadczenia piel ęgnacyjnego, zasiłku i dodatku piel ęgnacyjnego 
oraz zasiłków rodzinnych   

Informacja o dochodach 

Lp. Dane osoby niepełnosprawnej,  
która ubiega si ę o pomoc 

Źródło dochodu   
(np. wynagrodzenie,  

renta, itp.) 

Przeci ętny miesi ęczny 
dochód 

1.    

 
Stopie ń pokrewie ństwa  

do osoby niepełnosprawnej,  
która ubiega si ę o pomoc  

(np. współmałżonek, syn, córka) 

Uwaga  
Nie podawać imienia i nazwiska  
tylko stopień pokrewieństwa 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 Łącznie średnio miesi ęczny dochód rodziny:   

Świadomy odpowiedzialno ści karnej  wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego i pouczony o jego treści: 
„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3” oświadczam, że: 

- liczba członków we wspólnym gospodarstwie domowym razem z wnioskodawcą wynosi:  

- przeci ętny miesi ęczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi: zł 

 

Prawdziwo ść podanych danych we wniosku o dofinansowanie oraz z łożonych o świadcze ń stwierdzam 
własnor ęcznym podpisem.  

Miejscowość Dnia  Podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika 

 
___ - ___ - 201_ 
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Informacje dotyczące dochodu 
  

Za dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych 
(tj. Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 1456 art. 3) uważa się: 
1) dochodzie – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świad-
czonych na rzecz innych osób: 
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych 
w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 
z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny 
podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia 
społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz 
składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej 
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek docho-
dowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 
c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie prze-
pisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: 
– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojen-
nych i wojskowych oraz ich rodzin, 
– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, 
przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu 
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
– świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone 
w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 
przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymu-
sowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakła-
dach rud uranu i batalionach budowlanych, 
– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensa-
cyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojen-
nego, 
– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu 
pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przy-
musowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Nie-
miecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 
– emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok 
w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji 
pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, 
– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopa-
trzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, 
renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku 
z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej 
w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy, 
– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych, 
– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów 
państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodo-
wych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej 
pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub 
umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami 
przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, 
w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest 
dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do roz-
dzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz pod-
miotów, którym służyć ma ta pomoc, 
– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycz-
nych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości 
odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza 
granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych 
w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej 
na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. 
U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.7)), 
– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celni-
kom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych 

użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbroj-
nym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji 
pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, 
a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, 
celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów 
w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielo-
narodowych, 
– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane 
w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, 
obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, 
– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu 
członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone 
o składki na ubezpieczenia społeczne, 
– alimenty na rzecz dzieci,  
– stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie 
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, 
poz. 595, z późn. zm., stypendia doktoranckie określone w art. 200 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), stypendia sportowe przy-
znane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 
U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze 
socjalnym przyznane uczniom lub studentom, 
– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności zwią-
zane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, 
– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi go-
ścinnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiej-
skich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypo-
czynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 
– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 
z późn. zm.13)), 
– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na 
podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 
określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, 
– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone 
w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, 
– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone 
w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego 
w latach 2003–2006, 
– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora, 
– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 
– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, po-
mniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej 
Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubez-
pieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, 
– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europej-
skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, 
– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu 
wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 
– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności 
egzekucji alimentów, 
– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c 
ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.17)) oraz pomoc materialną 
określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 
1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym; 
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INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WNIOSKU 

O dofinansowanie ubiegać może się: 

Osoba niepełnosprawna (a w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna nie posiada zdolności do 
czynności prawnych, opiekun prawny osoby niepełnosprawnej) może ubiegać się o dofinansowanie 
ze środków PFRON w ramach likwidacji barier: 

�w komunikowaniu się  
Pod warunkiem, że: 

• przedmiot, o który ubiega się osoba niepełnosprawna ułatwi bądź w znacznym stopniu umoż-
liwi osobie niepełnosprawnej komunikowanie się z otoczeniem. 

• dofinansowanie przedmiotu jest uzasadnione potrzebami wynikaj ącymi 
z niepełnosprawności osoby. 

�technicznych   

• przedmiot, o który ubiega się osoba niepełnosprawna ułatwi bądź w znacznym stopniu umoż-
liwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie codziennych czynności.  

• dofinansowanie przedmiotu jest uzasadnione potrzebami wynikaj ącymi 
z niepełnosprawności osoby. 
 

Wykluczony z możliwości uzyskania dofinansowania jest wnioskodawca, który: 

• posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON (tzn. takie zobowiązanie, którego termin 
zapłaty na rzecz PFRON już minął). 

• w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku był stroną umowy o dofinansowanie ze środ-
ków PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie jego stronie. 

• w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskał na ten celdofinansowanie ze środków 
Funduszu. 

Ubiegający się o dofinansowanie składają następujące dokumenty: 
• wniosek o dofinansowanie,  
• kopię orzeczenia o niepełnosprawności,   
• oświadczenie o dochodach Wnioskodawcy i osób prowadzących z Wnioskodawcą wspólne 

gospodarstwo domowe, 
• wycenę (fakturę pro-forma) lub inną ofertę cenową dotyczącą przedmiotu, o którego 

dofinansowanie stara się wnioskodawca.  
Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych 
Dofinansowanie w wysokości do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do 
wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.  

Podstawa dofinansowania 
Podstawę dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się 
i technicznych stanowi umowa zawarta ze Starostą (za pośrednictwem PCPR) i osobą niepełno-
sprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.  

 

Uwaga! 
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyzna-
niem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁAŃCUCIE 
37-100 Łańcut ul.  Piłsudskiego 70/5 

www.pcpr-lancut.pl      e-mail: pcprwlancut@poczta.onet.pl 
tel. 17 / 225 69 69 

 


