POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA PCPR W GNIEŹNIE WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
1. Liczba dziennika

2. Data przyjęcia

3. Numer Wniosku

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER
TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU
A. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE
4. Nazwisko

5. Imię

6. Data urodzenia

7. PESEL

8. Ulica

9. Nr domu

11. Miejscowość

12. Kod pocztowy

14. Imię ojca

15. Numer dowodu osobistego

17.





10. Nr lokalu
13. Poczta
16. Nr telefonu

Posiadane orzeczenie o niepełnosprawności (zaznaczyć właściwą kratkę)
I grupa inwalidzka (znaczny stopień niepełnosprawności) całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
II grupa inwalidzka (umiarkowany stopień niepełnosprawności) całkowita niezdolność do pracy
III grupa inwalidzka (lekki stopień niepełnosprawności) częściowa niezdolność do pracy
Niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym

 Niepełnosprawność osoby do 16 roku życia

B. RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
18. Dysfunkcja narządów ruchu z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim, wrodzony brak lub amputacja dłoni lub rąk
19. Inna dysfunkcja narządów ruchu
20. Dysfunkcja narządów wzroku
21. Dysfunkcja narządów słuchu i mowy
22. Dysfunkcja rozwoju (upośledzenie umysłowe)
23. Niepełnosprawność z ogólnego stanu zdrowia

C. SYTUACJA ZAWODOWA ( * - niepotrzebne skreślić)
24. Zatrudniony / prowadzący działalność gospodarczą *
25. Młodzież od lat 18 do 24, ucząca się w systemie szkolnym bądź studiująca
26. Bezrobotny poszukujący pracy / rencista poszukujący pracy *
27. Rencista / emeryt * niezainteresowany podjęciem pracy
28. Dzieci i młodzież do lat 18

E. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny – za zeznanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam co następuje:

Łączne miesięczne dochody netto rodziny wynoszą: .......................................................... zł
jest to dochód NETTO wszystkich wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe osób, stanowiący średnią z trzech miesięcy
poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomniejszony o podatek dochodowy od osób
fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz kwotę
alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób.

Ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ..................w tym niepełnosprawnych …………
Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny wynosi: ..........................zł.
słownie:..............................................................................................................................................................................................................zł.

F. KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA LIKWIDACJE BARIER (* - zaznaczyć w razie korzystania)
NIE KORZYSTAŁ(A)
ARCHITEKTONICZNYCH *

KORZSTAŁ(A) (podać rok lub lata ………………………………………………………………..)
TECHNICZNYCH *

W KOMUNIKOWANIU *

G. CEL LIKWIDACJI BARIERY TECHNICZNEJ / W KOMUNIKOWANIU

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
H. WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W CELU LIKWIDACJI BARIER I ORIENTACYJNY KOSZT

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
H2. ŁĄCZNA KWOTA WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA
29. Cyfrą. ………………………..… zł

30. Słownie ………………………………………………………………………………………………….………………..… zł

I. INFORMACJA
● Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON
● Wszystkie przedmioty zakupione przed otrzymaniem dofinansowania i podpisaniem umowy z PCPR w Gnieźnie
NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą, oraz że jestem świadom(a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych
danych (Art. 233 Kodeksu Karnego). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla potrzeb przyznania pomocy ze środków PFRON.
Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do podanych danych, ich zmiany oraz wycofania zgody na ich
przetwarzanie, a podanie danych nastąpiło dobrowolnie.
31. Data

32. Czytelny podpis Wnioskodawcy, przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub pełnomocnika
……………………………………………………………………………………………………..

K. DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO (DLA MAŁOLETNIEGO WNIOSKODAWCY) OPIEKUNA
PRAWNEGO LUB PEŁNOMOCNIKA ( * - niepotrzebne skreślić)
33. Nazwisko

34. Imię

35. Data urodzenia

36. PESEL

37. Ulica

38. Nr domu

40. Miejscowość

41. Kod pocztowy

43. Imię ojca

44. Numer dowodu osobistego

39. Nr lokalu
42. Poczta
45. Nr telefonu

46. Ustanowiony(a) opiekunem/pełnomocnikiem* dla ………………………………………………………………………………………………………………
postanowienie Sądu Rejonowego z dnia …………………………………………… sygnatura akt ……………………………………………………………
na mocy pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza z dnia ……………………………………………

J. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI





KOPIA ORZECZENIA, o którym mowa w art. 1 lub 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
Orzeczenia o niepełnosprawności osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą
Zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z wnioskodawcą (do wglądu)
Zaświadczenie lekarskie określające przyczyny i powody likwidacji barier ( w koniecznych przypadkach)

