
Załącznik nr 1 do Regulaminu dofinansowań w ramach  pilotażowego programu „Aktywny samorząd”    

WNIOSEK ASM1 (2018) 
 

Rejestracja wniosku (DANE WYPEŁNIA PRACOWNIK REALIZATORA)  

1. Miejsce złożenia wniosku (Realizator programu): 

POWIAT ŁAŃCUCKI 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
W ŁAŃCUCIE 

UL. PIŁSUDSKIEGO 70/5; 37-100 ŁAŃCUT 

Tel. 17 225 69 69 
e-mail: pcpr@pcpr-lancut.pl 

   

2. Data wpływu wniosku do Realizatora: 

   3. Numer wniosku: 

PCPR.6113.  .2019 

       

 

Wniosek o dofinansowanie ze środków  
Państwowego Funduszu Rehabilitacji  

Osób Niepełnosprawnych 
w ramach pilotażowego programu  

„AKTYWNY SAMORZĄD” 

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Wniosek należy wypełnić czytelnie wpisując odpowiednie dane w miejsce pola, w przypadku pól do wyboru  
należy zaznaczyć znakiem „X”. W przypadku, gdy w formularzu wniosku przewidziano zbyt mało miejsca, należy 
w odpowiedniej rubryce wpisać „W załączeniu – załącznik nr ...”, czytelnie i jednoznacznie przypisując numery 
załączników do rubryk formularza, których dotyczą. Załączniki powinny zostać sporządzone w układzie 
przewidzianym dla odpowiednich rubryk formularza. 

Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie lub przesłać listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) 

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami programu dostępnymi na stronie 
internetowej www.pfron.org.pl lub pcpr-lancut.pl 

 

A. Obszar i zadanie, w ramach modułu I,  którego dotyczy wniosek: 

 
 Obszar  A Zadanie nr  1 

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 
 Obszar  A Zadanie nr  4 

 

 Obszar  A Zadanie nr  2 
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy  Obszar  A Zadanie nr  3 

 
 

 Obszar  B Zadanie nr  1 
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania 

 Obszar  B Zadanie nr  3 
 Obszar  B Zadanie nr  4 

 

 Obszar  B Zadanie nr  2 
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego i oprogramowania 

 

 Obszar  B Zadanie nr  5 
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu 
elektronicznego, zakupionego w ramach programu 

 

 Obszar  C Zadanie nr  2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

 

 Obszar  C Zadanie nr  3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości 

 Obszar  C Zadanie nr  4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej 
na III poziomie jakości) 

 

 Obszar  C Zadanie nr  5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 
oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego 

 

 Obszar  D   pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 
osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod 
inną tego typu opieką) 

B. Wnioskodawca oraz Beneficjent Pomocy  

W przypadku, gdy Wnioskodawca składa wniosek w imieniu niepełnosprawnej osoby niepełnoletniej lub 
ubezwłasnowolnionej całkowicie należy wypełnić pola w kolumnie A wpisując dane osoby składającej wniosek 
(Wnioskodawcy), natomiast w kolumnie B należy wpisać dane osoby niepełnosprawnej (Beneficjent Pomocy - 
Podopieczny). 

W przypadku, gdy Wnioskodawca składa wniosek we własnym imieniu należy wypełnić pola w kolumnie A. 
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W przypadku, gdy wniosek jest składany przez pełnomocnika w kolumnie A wpisuje się dane Wnioskodawcy oraz B dane 
Podopieczne (o ile dotyczy), a dane Pełnomocnika wraz z oświadczeniem  należy  wykazać w załączniku od wniosku. Wzór 
oświadczenia pełnomocnika stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu dofinansowań pilotażowego programu „Aktywny 
samorząd” w Powiecie Łańcuckim. 

1. Dane personalne   

 A. B. 

 DANE WNIOSKODAWCY DANE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

imię (imiona):   

nazwisko:   

Imię ojca:   

płeć:   

PESEL:   

data urodzenia:   

miejsce urodzenia:   

2. Adres zamieszkania 
Adres zamieszkania osoby niepełnosprawnej  

podać jak jest inne niż adres zamieszkania Wnioskodawcy 

kod pocztowy::   

poczta:   

miejscowość:   

ulica:   

numer domu i lokalu:   

województwo:   

powiat:   

gmina:   

3. Adres zameldowania (należy podać gdy jest inny niż adres zamieszkania) 

kod pocztowy:   

poczta:   

miejscowość:   

ulica:   

 numer domu i lokalu   

województwo:   

powiat:   

gmina:   
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3a. Dokument tożsamości Wnioskodawcy:  Należy podać w przypadku braku nr PESEL. 

seria i numer:   dowodu osobistego            paszportu 

data wydania:   

wydany przez:  

data ważności:    bezterminowo 
 

3b. Dokument tożsamości Podopiecznego:  Należy podać w przypadku braku nr PESEL. 

rodzaj dokumentu:  

seria i numer:   

data wydania:   

wydany przez:  

data ważności:    bezterminowo 
 
 

4. Kontakt: 

Telefon kontaktowy: stacjonarny 

 

komórkowy 

 

e-mail:  
 

Adres korespondencji  

Należy podać gdy jest 
inny jak adres 
zamieszkania 

kod pocztowy 

 

Miejscowość 

 

ulica 

 

numer domu / lokalu 

 

5. Informacje dodatkowe (dotyczy Wnioskodawcy) 

stan cywilny:  wolna/y   zamężna/żonaty 

obszar zamieszkania: 
 wieś  miasto powyżej 5 tys. mieszkańców  

 miasto do 5 tys. mieszkańców 
 

C. STAN PRAWNY ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  
LUB DOKUMENTU RÓWNOWAŻNEGO (dotyczy osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek) 

 1.  stopień niepełnosprawności lub jego równoważnik: 

   znaczny stopień 
 całkowita niezdolność do pracy i do 
samodzielnej egzystencji lub całkowita 
niezdolność do samodzielnej egzystencji 

 I grupa inwalidzka 

   umiarkowany stopień   całkowita niezdolność do pracy   II grupa inwalidzka 

   lekki stopień   częściowa niezdolność do pracy  III grupa inwalidzka 

   orzeczona niepełnosprawność do 16 roku życia 

 2. ważność orzeczenia lub dokumentu równoważnego: 

   ważne do dnia:    bezterminowo 
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 3. Rodzaj niepełnosprawności 

 przyczyna wydania orzeczenia: szczegółowa dysfunkcja: 

 

  01-U  upośledzenie umysłowe 

  02-P   choroby psychiczne 
 

  03-L   zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu:   osoba głucha 

  04-O  dysfunkcja narządu wzroku:   osoba niewidoma    osoba głuchoniewidoma 

  05-R  dysfunkcja narządu ruchu: w zakresie: 

   porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego 

  06-E  epilepsja 

  07-S choroby układu oddechowego i krążenia 

  08-T  choroby układu pokarmowego 

  09-M  choroby układu moczowo – płciowego 

  10-N  choroby neurologiczne 

  11-I  inne 

  12-C  całościowe zaburzenia rozwojowe 
   
 4. Sposób poruszania się przy pomocy wózka inwalidzkiego: 

 
  nie dotyczy  

  porusza się samodzielnie przy pomocy wózka inwalidzkiego:    elektrycznego 

  porusza się niesamodzielnie przy pomocy wózka inwalidzkiego 
   

D. 
INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, KTÓREJ 
WNIOSEK DOTYCZY 

1. Aktywność zawodowa – osoba niepełnosprawna jest: 
 

a)  nie dotyczy 
 

b)  nieaktywna zawodowo 
 

c)  zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy  

jako:   bezrobotna              poszukująca  pracy         

data rejestracji:   
 

d)  działalność gospodarcza 

nr NIP:  
 

działalność prowadzona na podstawie:  
 

e)  działalność rolnicza 

miejsce prowadzenia działalności:  
 

f)  zatrudniony 

data rozpoczęcia pracy:   
 

czas zatrudnienia:   na czas określony do dnia:    

   na czas nieokreślony  

   inna, jaka:  

  

 

forma zatrudnienia:   stosunek pracy na podstawie umowy o pracę 

  stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania 
oraz spółdzielczej umowy o pracę 

  umowa cywilnoprawna 

  staż zawodowy 
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nazwa pracodawcy:  

adres: 
(wraz z kodem pocztowym) 

 

telefon kontaktowy do pracodawcy:  
 

E. INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTUALNIE REALIZOWANEGO ETAPU KSZTAŁCENIA  
PRZEZ  OSOBĘ NIEPEŁNOSPRAWNĄ, KTÓREJ WNIOSEK DOTYCZY 

1.  Zdobyte wykształcenie:   podstawowe   gimnazjalne    zawodowe 
 średnie ogólne  średnie zawodowe   policealne 
 wyższe 

 inne, jakie?  

   
2.  Obecnie pobierana nauka:  zasadnicza szkoła zawodowa   liceum   technikum 

 szkoła policealna   kolegium   studia I stopnia  
 studia II stopnia   studia magisterskie (jednolite) 
 studia podyplomowe   studia doktoranckie 
 staż zawodowy w ramach programów UE  

   inne, jaka?  

   nie dotyczy  pomiń punkt 3 i 4 

   
3.  Nazwa i adres 

placówki/szkoły: 
1)  nazwa 

szkoły/uczelni: 
 

 

  2)  adres z kodem 
pocztowym: 

 

  3)  klasa/rok:  I;  II;  III;  IV;  V;  VI;  VII;  VIII 

4.  telefon kontaktowy do szkoły:  
 
 

F. RODZAJ GOSPODARSTWA DOMOWEGO  
ORAZ WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU 

1. Prowadzę gospodarstwo domowe:  samodzielnie       wspólnie  

2. Przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu obowiązujących zasad pilotażowego programu 

„Aktywny Samorząd”, na osobę wynosi1):   złotych 

1)  Należy wpisać kwotę zgodną z wyliczoną w załączonym oświadczeniu o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, w 
rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych 

 
 

G. POSIADANY RACHUNEK BANKOWY 
 Dotyczy tylko wniosków w ramach: 
Moduł 1: Obszar A zadanie 2 i 3; Obszar B zadanie 2 i 5; Obszar C zadanie 2; Obszar D; 

 

Rachunek bankowy Wnioskodawcy, na który zostaną przekazane środki w przypadku pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku (Należy wskazać czy rachunek jest rachunkiem wspólnym lub czy wnioskodawca 
posiada stosowne pełnomocnictwa do korzystania z rachunku innej osoby).  
Dopuszcza się uzupełnienie tych danych po podjęciu decyzji o przyznaniu dofinansowania. 

 

1.  numer rachunku:                           
 

 

2.  nazwa banku:  
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H. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ZE ŚRODKÓW PFRON   

 Wnioskodawca korzystał ze środków PFRON niezależnie od źródła uzyskania dofinansowania 
w okresie 3 lat wstecz  

 
 NIE   TAK  - Jeżeli korzystał, należy podać poniższe informacje zawarte w tabeli 

 

Lp. 

Zadanie w ramach którego  
udzielono wsparcia 

oraz instytucja udzielająca 
dofinansowania 

Beneficjent  
(imię i nazwisko osoby 

niepełnosprawnej, której 
dotyczyło wsparcie) 

– jeżeli jest inny niż 
wnioskodawca 

Numer i data  
zawarcia umowy 

Wysokość 
otrzymanego 

dofinansowania 

(w zł) 

 A B C D 

     

     

     

     

     

     

     

Razem:  
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I. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU 

UWAGA! Są to informacje mogące decydować o kolejności realizacji wniosków, dlatego prosimy 
o wyczerpujące informacje i odpowiedzi na poniższe pytania i zagadnienia. W miarę możliwości wykazania, 
każdą podaną informację należy udokumentować (np. fakt występowania innej osoby niepełnosprawnej 
w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy należy potwierdzić kserokopią stosownego orzeczenia tej 
osoby) w formie załącznika do wniosku, umieszczonego w pkt. N wniosku. W przeciwnym razie, informacja 
może zostać nieuwzględniona w ocenie wniosku.  

 

1.  Czy niepełnosprawność Osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o pomoc jest sprzężona 
(występuje więcej niż jedna przyczyna niepełnosprawności, kilka schorzeń ograniczających 
samodzielność)? Niepełnosprawność sprzężona musi być potwierdzona w posiadanym orzeczeniu 
dot. niepełnosprawności 

  nie       tak 2 przyczyny niepełnosprawności        tak 3 przyczyny niepełnosprawności 

 
2.  Czy Wnioskodawca/Osoba Niepełnosprawna kiedykolwiek uzyskała dofinansowanie do 

przedmiotu wnioskowanego (lub podobnego rodzajowo) ze środków PFRON? 
(niezależnie od źródła przyznania środków np. Oddział PFRON, Samorząd powiatowy itp.)  

  tak  w:  roku w ramach:  

   roku w ramach:  

  nie 

 
3.  Czy w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy są także inne osoby niepełnosprawne, niż 

osoba ubiegająca się o pomoc (posiadające odpowiednie orzeczenie prawne dot. 
niepełnosprawności)?  

  nie       tak  (1 osoba)      tak (więcej niż jedna osoba) 

 

4.  Czy aktywny zawodowo Wnioskodawca jednocześnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe 
(np. kursy zawodowe, nauka języków obcych) albo jednocześnie działa na rzecz środowiska 
osób niepełnosprawnych albo w sposób aktywny poszukuje pracy lub stara się lepiej 
przygotować do jej podjęcia albo do dalszego kształcenia (np. współpraca z doradcą 
zawodowym, trenerem pracy, psychologiem)? 
DANE NALEŻY UDUKOMENTOWAĆ (maksymalnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku) 

 
 nie       
 tak (proszę opisać): 

 

 5. Czy Wnioskodawca posiada aktualną Kartę Dużej Rodziny? 

  nie       tak  (należy do wniosku dołączyć kserokopię KDR) 

 
6.  Czy Wnioskodawca jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku 

działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych? 

  nie       tak  (należy udokumentować) 

 
7.  Czy Osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o pomoc jest osobą głuchą, jednocześnie 

posługuje się językiem migowym w komunikowaniu się? 

  nie       tak   

 
Pkt. 8 i 9 dotyczą wyłącznie Wnioskodawców, którzy składają wniosek w imieniu Podopiecznego 

 
8.  Podopieczny realizujący obowiązek szkolny oraz ma osiągnięcia w nauce i wychowaniu 

(średnia ocen powyżej 4,00 lub udział w konkursach albo w olimpiadach szkolnych, 
wyróżnienia, wolontariat): 

 
 nie       
 tak  proszę wskazać jakie?  

 

 9. Czy Wnioskodawca samotnie wychowuje Podopiecznego? 

  nie       tak   
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J. UZASADNIENIE WNIOSKU  

 

1.  UZASADNIENIE: 
Należy wskazać na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu (w tym 
jeśli dotyczy należy uzasadnić wybór danego przedmiotu dofinansowania w odniesieniu do sprzętu 
posiadanego. 

 

 

2.  Czy Wnioskodawca (lub Podopieczny  - o ile dotyczy) ubiega się ponownie o wnioskowany przedmiot 
(lub przedmiot o podobnej funkcjonalności)?  

 

 nie       tak  Proszę o uzasadnienie ponownego dofinansowania:  

Wnioskodawca, który ubiega się o ponowne udzielenie pomocy ze środków PFRON na ten sam 
cel jest zobowiązany wykazać we wniosku istotne przesłanki wskazujące na potrzebę 
powtórnego/kolejnego dofinansowania ze środków PFRON.  
Do istotnych przesłanek należą okoliczności związane z aktywnością zawodową i nauką 
Wnioskodawcy. 

 

 

 
 


