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 ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
A. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE
4. Nazwisko:
5. Imię:
7. Ulica:
10. Miejscowość:

6. PESEL:
8. Nr domu:

11. Kod pocztowy:

9. Nr lokalu:
12. Numer telefonu:

13. Posiadane orzeczenie o niepełnosprawności: (zaznaczyć właściwe kratki):
•

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
14. Dysfunkcja narządów ruchu z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim, wrodzony brak lub amputacja dłoni lub rąk
15. Inna dysfunkcja narządów ruchu
16. Dysfunkcja narządów wzroku
17. Dysfunkcja narządów słuchu i mowy
18. Dysfunkcja rozwoju (upośledzenie umysłowe)
19. Niepełnosprawność ogólnego stanu zdrowia
C. SYTUACJA ZAWODOWA
20. Zatrudniony / prowadzący działalność gospodarczą
21. Młodzież od lat 18 do 24, ucząca się w systemie szkolnym bądź studiująca
22. Bezrobotny poszukujący pracy / rencista poszukujący pracy
23. Rencista / emeryt* niezainteresowany podjęciem pracy
24. Dzieci i młodzież do lat 18

D. SYTUACJA MIESZKANIOWA – OPIS BUDYNKU LUB MIESZKANIA
25. Dom jednorodzinny
26. Dom wielkorodzinny prywatny
27. Dom wielorodzinny komunalny
28. Dom wielorodzinny spółdzielczy
29. Inny, (jaki?)..........................................................................................................................................................................................

E. OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ
30. Ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym……………………………. w tym niepełnosprawnych…………………………………….

F. INFORMACJA O KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW PFRON NA LIKWIDACJE BARIER
31. Czy wnioskodawca korzystał ze środków PFRON w ciągu ostatnich 3 lat (zaznaczyć właściwą kratkę)

TAK

NIE

33. Bariery architektoniczne

TAK

NIE

34. Bariery techniczne

TAK

NIE

35. Bariery w komunikowaniu

TAK

NIE

32. Rok, w którym Wnioskodawca korzystał z dofinansowania

G. CEL LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

H. WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W CELU LIKWIDACJI BARIER
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
I. ŁĄCZNA KWOTA WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA

36.Cyfrą………………………………………………………zł

37.Słownie……………………………………………………………………………………………………………………zł

J. DANE OPIEKUNA WYSTĘPUJĄCEGO Z PEŁNOMOCNICTWA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
38. Nazwisko:
39. Imię:
41. Ulica:
44. Miejscowość:

42. Nr domu:
45. Kod pocztowy:

40. PESEL:
43. Nr lokalu:
46. Numer telefonu:

K. INFORMACJA

•
•

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON
Wszystkie prace wykonane przed otrzymaniem dofinansowania i podpisaniem umowy z PCPR w
Gnieźnie NIE PODLEGAJĄ DOFINANSOWANIU

L. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI
•
KOPIA ORZECZENIA o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, orzeczenia do celów rentowych lub kopię wypisu z treści
orzeczenia (oryginał do wglądu)
•
Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności (w koniecznych przypadkach)
•
Dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych tj., akt notarialny,
księga wieczysta, umowa najmu (oryginał do wglądu), potwierdzenie zameldowania (w koniecznych przypadkach)
•
Pisemna zgoda właściciela lokalu, budynku mieszkalnego, wspólnoty na wykonanie prac
•
Kosztorys, pozwolenie na budowę (w uzasadnionych przypadkach)
•
W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – kserokopię zaświadczenia lub wyroku sądu o ustanowienie opiekuna prawnego (oryginał
do wglądu)
•
W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika – kserokopię pełnomocnictwa notarialnego (oryginał do wglądu)
M. OŚWIADCZENIE I PODPIS WNIOSKODAWCY
•
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz że zostałem/am uprzedzony/na o odpowiedzialności karnej za składanie
nieprawdziwych danych (art. 233 Kodeksu Karnego).
•
Oświadczam, że posiadam środki własne na pokrycie kosztów prac nieobjętych dofinansowaniem ze środków PFRON.
47. Data:
48. Czytelny podpis Wnioskodawcy:

Klauzula informacyjna
Zgodnie z 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) (dalej „RODO”) informujemy, że:
1.
Administrator danych osobowych
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
2.
Inspektor ochrony danych
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się poprzez adres
e-mail: iod@smart-group.com.pl
3.
Cel i zakres przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu i zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o przyznanie
dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Podstawami prawnymi są:
- Art. 6 ust. 1 lit c RODO - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów
zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe:
a. przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania;
b. jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
5.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie obowiązującego prawa oraz podmioty
świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
6.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia
przetwarzania danych; prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody,
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem, przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
7.
Informacja o wymogu podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w takim przypadku jest Pani/Pan
zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało odrzuceniem wniosku
o dofinansowanie.
8.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, oraz nie będą przetwarzane w formie
profilowania.
9.
Informacja o zamiarze przekazania danych do Państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

