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W N I O S E K  
O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA-
PRZEWODNIKA 

CZĘŚĆ A Wypełnia osoba niepełnosprawna lub osoba uprawniona  
(Należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami) 

1. Dane dotyczące osoby uprawnionej – osoby niepełnosprawnej 

Imię       
 

Nazwisko       
 

PESEL       
 

data urodzenia       
 

Dowód osobisty:  seria i numer       
 

wydany w dniu       
 

przez       
 

ADRES ZAMIESZKANIA 
ADRES DO KORESPONDENCJI 

(należy wpisać gdy jest inny niż adres zamieszkania) 

kod pocztowy       
 

kod pocztowy       
 

       

       
 

       

       
 

kontakt       
 

Osoba niepełnosprawna:  niepełnoletnia           pełnoletnia – ubezwłasnowolniona całkowicie 
 pełnoletnia 

 

2. Dane dotyczące   rodzica lub opiekuna osoby nieletniej /  
 opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej /  pełnomocnika 

Imię       
 

Nazwisko       
 

PESEL       
 

data urodzenia       
 

Dowód osobisty:  seria i numer       
 

wydany w dniu       
 

przez       
 

ADRES ZAMIESZKANIA 
ADRES DO KORESPONDENCJI 

(należy wpisać gdy jest inny niż adres zamieszkania) 

kod pocztowy       
 

kod pocztowy       
 

       

       
 

       

       
 

kontakt       
 

 

Opiekun prawny na podstawie postanowienia 
Sądu Rejonowego w        
z dnia        
Sygnatura akt        

 

Pełnomocnik na mocy pełnomocnika 
Notariusza       
z dnia        
Repet. Nr.        

 

W przypadku opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej oraz pełnomocnika do winsoku należy 
dołączyć kserokopie stosownego dokumentu potwierdzającego (oryginał do wglądu) 



WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON USŁUG TŁUMACZA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA PRZEWODNIKA  str. 2 z 5 
 

2. Dane dotyczące orzeczenia o stopniu niepełnosprawności / orzeczenia o niepełnosprawności lub 
dokument równoważny 
Posiadany stopień niepełnosprawności lub jego 
odpowiednik 

   
 

Rodzaj niepełnosprawności (symbol) 
         

 

Data ważności orzeczenia 
      

 

 

3. Przedmiot dofinansowania 

      

 

 
 

3.a) Uzasadnienie 

      

 

 

 

 
 

4. Miejsce realizacji zadania 

      

      
 

5. Cel realizacji zadania 

      

 
 

6. Termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania 

      

      
 

7. Informacje o podmiocie świadczącym usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika 

      

      
 

Informujemy, że zgodnie z  § 13 ust. 6  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
25 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które 
mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
wysokość dofinansowania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie może 
być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.   
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8. Przewidywany koszt realizacji zadania 
a) przewidywana liczba godzin usług tłumacza języka migowego  
lub tłumacza przewodnika       

 

b) przewidywany koszt usługi jednej godziny tłumacza języka migowego  
lub tłumacza przewodnika 

      zł 
 

 

9. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON (kwota łącznia) 
Kwota obliczona jako iloczyn przewidywanej liczby godzin usług oraz kosztów 
jednej godziny  usługi (a * b) 

      zł 
 

Słownie: 
      

      
 

 

Informujemy, że zgodnie z  § 9 ust. 4  Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
25 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które 
mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed 
przyznaniem środków finansowych ze środków Funduszu. 

10. Informacje o korzystaniu ze środków PFRON (w ciągu ostatnich 5 lat) 
Czy korzystał(a) Pan/Pani ze środków PFRON?                                                    Nie       Tak 

Jeżeli tak to proszę podać: 

Nr i data  
zawarcia umowy 

Cel  
dofinansowania 

Przyznana kwota 
dofinansowania 

Termin i stan 
rozliczenia  

Źródło 

                              

                              

                              

                              

                              

Razem:              
 

11. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie 
danych PCPR dla potrzeb niezbędnych podczas realizacji zadania zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych. 

12. Oświadczam, że:  
1) nie posiadam wymagalnych zobowiązań wobec PFRON; 

2) w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie byłem/am stroną umowy o dofinansowanie ze środków 
PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy. 
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14. Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym 

Oświadczam, że prowadzę:  gospodarstwo domowe samodzielnie /  wspólnie gospodarstwo  

domowe składa się (łącznie ze mną) z:       osób 

proszę porać: 

Lp. Dane osoby niepełnosprawnej,  
która ubiega się o pomoc 

Źródło dochodu  
(np. wynagrodzenie,  

renta, itp.) 

Przeciętny miesięczny 
dochód 

1.    

 Stopień pokrewieństwa  
do osoby niepełnosprawnej,  

która ubiega się o pomoc  
(np. współmałżonek, syn, córka) 

Uwaga  
Nie podawać imienia i nazwiska  

tylko stopień pokrewieństwa 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
 

Przeciętny miesięczny dochód rodziny, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony 
przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczonym za kwartał  

poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wynosi       złotych 
 

Oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie informacji niezgodnych 
z prawdą, wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego 
(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 zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie). 

Uwaga:     Złożenie wniosku nie jest równoważne z przyznaniem dofinansowania. 

Prawdziwość podanych danych we wniosku o dofinansowanie oraz złożonych oświadczeń stwierdzam 
własnoręcznym podpisem. 

 , dnia    
miejscowość    podpis wnioskodawcy / pełnomocnika 

 

Wymagane załączniki (wypełnia pracownik PCPR) 
Nazwa załącznika Dołączo

no do 
wniosku 

uzupełniono,  
data uzupełnienia 

Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności / orzeczenia 
o niepełnosprawności lub dokument równoważny 

  

Aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty, zawierające informację o 
rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest 
określony w orzeczeniu (zgodnie z załącznikiem) 

  

Inne dokumenty, jakie :   
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wypełnia PCPR 

Część B Wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON  
usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika 

 
Znak sprawy: PCPR-WPON.837 . .20   

 

Adnotacje  

 

Sposób rozpatrzenia wniosku  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie rozpatrując wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON 
usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika  podjęła decyzję: 

 Pozytywną i przyznano dofinansowanie w kwocie   
 

zł 

Słownie:  

 
 

 Negatywną z powodu:   
 

 

 

 
 

 

(data)  (pieczęć PCPR)  pieczęć i podpis dyrektora 
 

 


