
   
 

 

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

                       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 (dane osoby niepełnosprawnej, przedstawiciela ustawowego, 
opiekuna prawnego lub pełnomocnika) 
 

 
IMIĘ I NAZWISKO ..............................................................., 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            

 

DANE PODOPIECZNEGO 

IMIĘ I NAZWISKO ..............................................................., nr PESEL .................................... 

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

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

1. Znaczny, 

 inwalidzi I grupy 

 osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji 

 osoby stale albo długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, 
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny 

 dziecko do 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością 

 

2. Umiarkowany  

 inwalidzi II grupy 

 osoby całkowicie niezdolne do pracy 

 

3. Lekki  

 inwalidzi III grupy 

 osoby częściowo niezdolne do pracy 

 osoby stale albo długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym 

 

 
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 bez konieczności korzystania z wózka inwalidzkiego  

Wrodzony brak lub amputacja obydwu dłoni lub rąk  

Dysfunkcja narządu wzroku  

Inne, jakie: 

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

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

 

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  

Dzieci i młodzież do lat 18  
 

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

…………………………………………………………………………………………………………. 
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Sytuacja mieszkaniowa – zamieszkuje  

1. samotnie  

2. z rodziną  

3. z osobami nie spokrewnionymi  

 
Dochody i liczba członków gospodarstwa domowego 

Oświadczam, że  (zaznaczyć właściwe): 

□  prowadzę samodzielne gospodarstwo domowe 

□  prowadzę wspólne gospodarstwo domowe 

 

Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach 

rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za 

kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, wyniósł ....................................... zł, słownie 

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

Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi .............................. . 

Informacja o korzystaniu ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych                                   

Czy Wnioskodawca 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:   

 

Przedmiot dofinansowania 
 
..................................................................................................................................................................................... 

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

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

Miejsce realizacji zadania  
 
 
..................................................................................................................................................................................... 
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Cel dofinansowania (uzasadnienie) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przewidywany koszt realizacji zadania w zł  
 

cyframi: ..................................................... słownie: .................................................................................. 

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

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w zł (do 95% planowanych kosztów): 
 
cyframi: ..................................................... słownie: .................................................................................. 

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

Termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania: 

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

Nazwę banku i numer rachunku bankowego: 

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

Ogólna wartość nakładów dotychczas poniesionych przez Wnioskodawcę na realizację 
zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek 
wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania: 
 
..................................................................................................................................................................................... 

Udokumentowana informacja o innych źródłach finansowania zadania (oprócz formy 
opisowej należy załączyć do wniosku odpowiedni dokument potwierdzający inne źródła 
finansowania): 
 
..................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................., 
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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. O zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku 
zobowiązuję się niezwłocznie poinformować. 

 

 

…………………………..             ........................................................................................... 
 data                 (podpis Wnioskodawcy*, przedstawiciela ustawowego* 
                  opiekuna prawnego* pełnomocnika*) 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1) zwanego dalej „RODO”, 
Administratorzy Danych Osobowych informują o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz  
o przysługujących prawach z tym związanych: 
 

1. Administratorami Pani/a danych osobowych są: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
z siedzibą ul. M. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 823-07-38, e-mail: mopr@mopr.pl, zwany 
dalej „MOPR”, oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie  
z siedzibą al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, tel.: 22 50-55-500, zwany dalej „PFRON”. 

2. Kontakt z Inspektorami Ochrony Danych możliwy jest: w MOPR - pod adresem e-mail: iod@mopr.pl, 
listownie na adres: ul. M. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, w PFRON - pod adresem e-mail: 
iod@pfron.org.pl, listownie na adres al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, oraz tel. pod numerem: 
22 50-55-500. 

3. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą przez MOPR/PFRON w celu zarządzania Systemem 
Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON – zwanego dalej „SOW” oraz realizacji zadań 
ustawowych PFRON związanych z pomocą osobom niepełnosprawnym, w tym w celu kontroli 
prawidłowości wydatkowania środków PFRON. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jako że jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze danych, wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pani/a dane osobowe 
przetwarzane będą także przez MOPR w celu rozpoznania złożonego wniosku oraz przyznania 
dofinansowania i jego rozliczenia.  Podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy, albo art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jeśli jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze danych oraz art. 9 ust.2 lit. b RODO w związku z ustawą  
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 

4. PFRON jako właściciel i udostępniający SOW zawiera umowy powierzenia przetwarzania Pani/a 
danych osobowych z podmiotami świadczącymi usługi serwisowe dla SOW. PFRON, w imieniu 
Administratorów danych osobowych, odpowiada za zgodne z RODO powierzenie przetwarzania 
Pani/a danych osobowych.  

mailto:mopr@mopr.pl
mailto:iod@mopr.pl
mailto:iod@pfron.org.pl
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5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/a danych 
osobowych mogą być:  
1) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PFRON przetwarzają Pani/a 
dane osobowe, dla których Administratorem jest PFRON,  
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MOPR przetwarzają Pani/a 
dane osobowe, dla których Administratorem jest MOPR,  
3) dostawca lub podmiot świadczący usługi serwisowe dla SOW.  

6. Pani/a dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją celów - o którym mowa w pkt 3 
i 4, a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
 i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji kancelaryjnej MOPR. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/a danych osobowych, przysługują Pani/u następujące prawa: 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 
3) prawo do usunięcia danych, chyba że dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne  
do wywiązania się z obowiązku prawnego; 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
5) prawo do przenoszenia danych w przypadku , gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b RODO i w sposób zautomatyzowany; 
6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/n, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest również niezbędne do założenia konta  
w Systemie SOW. Odmowa podania danych będzie skutkowała odmową założenia konta w Systemie 
SOW i w konsekwencji uniemożliwi złożenie wniosku o przyznanie pomocy w postaci elektronicznej. 

9. Pani/a dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,  
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją 

 
 

 
 
 

…………………………..             ........................................................................................... 
 data                 (podpis Wnioskodawcy*, przedstawiciela ustawowego* 
                  opiekuna prawnego* pełnomocnika*) 
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Załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych 

 

……………………………………………., dnia …………….…………… 
                      (miejscowość) 

………………………………………………………. 
Pieczątka zakładu opieki zdrowotnej  
lub praktyki lekarskiej 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 
                      (prosimy wypełnić czytelnie w języku polskim) 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………..…………………. PESEL ……………………..…………………………… 
 

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

1. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej stwierdza się, że niepełnosprawność Pacjenta 
dotyczy (proszę zakreślić właściwe pole Lp. oraz potwierdzić podpisem i pieczątką):  

Lp. Uszkodzenie narządów, układów oraz choroby współistniejące  

i wynikające z nich trudności w poruszaniu się 

Pieczątka 

 i podpis lekarza 

1. Poruszający się na wózku inwalidzkim  

2. Poruszający się przy pomocy (należy zaznaczyć właściwe): 

□ balkonika,  

□ trójnogu, 

□ kul łokciowych, laski 

 

3. Proteza przynajmniej jednej kończyny dolnej  

4.  Leżący, nie będący w stanie poruszać się na wózku inwalidzkim, nawet 
przy pomocy osób drugich. 

 

5. Niedowidzący   

6. Niewidomy  

7. Poruszający się samodzielnie, niemający problemów w poruszaniu się  

 
2. Inne schorzenia Pacjenta utrudniające poruszanie się (szczegółowe uzasadnienie):* 

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

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

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

 

 
 

……………………………..…………………… 
                            Pieczątka i podpis lekarza 
 
 
* Likwidacja barier architektonicznych - to przystosowanie miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej mającej 
trudności w poruszaniu się w celu umożliwienia jej wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub 
kontaktów z otoczeniem 
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Załączniki do wniosku: 
 
Do I etapu 
1. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności. 
2. Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności 

oraz związanymi z nią problemami w poruszaniu się (ważne 3 miesiące). 
3. Aktualny wypis z księgi wieczystej (lub wydruk komputerowy ze strony www.ekw.ms.gov.pl) 

założonej dla nieruchomości, na której mają być przeprowadzone prace w ramach likwidacji 
barier architektonicznych. W przypadku braku księgi wieczystej inny dokument 
potwierdzający jego własność. 

4. 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). 

5. Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego – w przypadku, gdy Wnioskodawca 
jest osobą ubezwłasnowolnioną.  

6. Pełnomocnictwo notarialne - w przypadku w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem występuje 
jego pełnomocnik. 

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

 

http://www.ekw.ms.gov.pl/

