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W N I O S E K 
 

o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

                 
 

Część A: Informacja o Wnioskodawcy 
 

 

Pełna nazwa:  

 
 

Siedziba/Adres: 

 

Nr telefonu: 

Nr faksu: 
e-mail: 

 

Nr NIP: REGON: 

Status prawny i podstawa działania: ……………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

       
Nazwa banku numer rachunku bankowego 

Statut Wnioskodawcy zawiera zapis o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Tak: □          Nie: □ 

Wnioskodawca prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres                       
co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku Tak: □        Nie: □ 

Wnioskodawca prowadzi działalność dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w zakresie rehabilitacji: 

□ zawodowej                              □leczniczej                                □ społecznej 

Czy Wnioskodawca jest płatnikiem VAT Tak: □          Nie: □ 

Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy  
z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców Tak: □          Nie: □ 

Czy Wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej  Tak: □         Nie: □ 

Syntetyczna charakterystyka działalności Wnioskodawcy (cel działania, źródła finansowania działalności, teren działania, liczba 

osób niepełnosprawnych objętych działalnością, liczba zatrudnionej kadry specjalistycznej i jej kwalifikacje, znaczenie tej działalności dla osób 

niepełnosprawnych  i inne informacje): 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

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

     Nr sprawy: ON.7010.           .20……. 

     Data wpływu wniosku: 
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1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY: 
 

 

 

Imię i nazwisko / pieczątka / pełniona funkcja: 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko / pieczątka / pełniona funkcja: 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

 

 
 

2. INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW PFRON: 

 

Czy wnioskodawca korzystał ze środków PFRON Tak:  □             Nie:  □ 

Nr i data 
zawarcia umowy 

Cel 
Kwota 

przyznana 
Stan rozliczenia 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 

   

 
 
Załączniki (dokumenty ) wymagane do wniosku: 
 

Nazwa załącznika 

Załączono do 
wniosku 
tak / nie / 

nie dotyczy 

Uzupełniono 
tak/nie 

Data 
uzupełnienia 

/Wypełnia pracownik PCPR/ 

1. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub z Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej wydany nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed dniem złożenia wniosku (kserokopia poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wnioskodawcy) 

   

2. Aktualny statut  (kserokopia poświadczona za zgodność  z oryginałem przez 
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy) 

   

3. Sposób reprezentacji (pełnomocnictwo) – w przypadku, gdy wniosek podpisany 
jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy 

   

4. Wydane (nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) przez bank 
zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego, wraz z informacją o 
ewentualnych obciążeniach 

   

5. Dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku 

   

6. Oświadczenie, iż Wnioskodawca jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT    

7. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 
 w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców - do wniosku 
dołącza się: 
- zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym 

bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo 
oświadczenie  
o nieskorzystaniu z pomocy de minimis  w tym okresie, 

- informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu 
do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany 
projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis. 

   

8. W przypadku podmiotów prowadzących ZPCh (poza zał. wymienionymi w pkt 7) 
do wniosku dołącza się:  
- potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu ZPCh, 
- informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego 

funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku. 
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Część B: Informacje o przedmiocie wniosku – wypełnić oddzielnie dla każdego zadania 
 

1. PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA: 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. CEL DOFINANSOWANIA: 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. DODATKOWE INFORMACJE: 

 

Przewidywany koszt realizacji zadania 
(ogółem): 

 
………………………………… zł 

Deklarowane własne środki: 
 
………………………………… zł 

Inne źródła finansowania ogółem:   ……………….…………………zł 

z tego: 

a) ………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

 
Wnioskowana kwota dofinansowania 
ze środków PFRON:   

 
...............................................zł  (słownie: ………………………..………………. 

...........................................................................................................................) 

Wnioskodawca ubiega się o 
dofinansowanie organizacji zadania z 
zakresu: 

□  sportu         □ kultury         □ rekreacji        □ turystyki 

 

Miejsce realizacji zadania 

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

Termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zdania:   

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

Liczba osób niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Augustowskiego, do których skierowane jest zadanie – 
w tym liczba dzieci i młodzieży:  

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

Liczba opiekunów osób niepełnosprawnych (wyłącznie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,    
dzieci niepełnosprawnych, osób wymagających tłumacza języka migowego itp.) 
 
……………………….……………………………………………………………...…………………………………………..……….... 

 
4. INFORMACJA O OGÓLNEJ WARTOŚCI NAKŁADÓW DOTYCHCZAS PONIESIONYCH PRZEZ 

WNIOSKODAWCĘ NA REALIZACJĘ ZADANIA DO KOŃCA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC  
W KTÓRYM SKŁADANY JEST WNIOSEK WRAZ Z PODANIEM DOTYCHCZASOWYCH ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA: 

 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 

 

 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
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Załączniki uzupełniające do części B wniosku: 
 

 
Nazwa załącznika 

Załączono 
do wniosku 

tak  / nie 
/ nie dotyczy 

Uzupełniono 
tak/nie 

Data 
uzupełnienia 

(wypełnia pracownik MOPR) 

1. Program merytoryczny wraz z kosztorysem wydatków związanych   
z realizacją zadania – załącznik nr 1 do wniosku  

   

2. Udokumentowanie środków własnych na sfinansowanie realizacji 
zadania,  w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków 
PFRON 

   

3. Udokumentowanie środków pozyskanych z innych źródeł na 
sfinansowanie realizacji zadania, w wysokości nieobjętej 
dofinansowaniem ze środków PFRON  

   

4. Udokumentowanie zapewnienia odpowiednich do potrzeb osób 
niepełnosprawnych warunków lokalowych i technicznych do 
realizacji zadania  

   

5. Inne dokumenty: 
   

 

 

 

 

 
…………………....................................................................................................... 
       (data i podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy) 
 

 
1. Oświadczam, że nie mam zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych i nie byłem/am/ w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy  
o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej stronie. 
 

2. Oświadczam, iż przy rozliczeniu realizowanego przedsięwzięcia przedstawię oświadczenie dotyczące 
liczby  niepełnosprawnych uczestników będących mieszańcami Powiatu Augustowskiego wraz z podaniem 
stopnia niepełnosprawności (to jest posiadających ważne orzeczenia lub wypisy z treści orzeczenia,  
o którym mowa w  art. 1, art. 5  pkt 1a  lub art. 62 ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) oraz liczby opiekunów 
uczestniczących w zadaniu. 

 
3. Oświadczam, że zapewnię fachową kadrę do obsługi zadania. 
 
 Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 1 KK*, 

prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 
 
 
 
 

…………………....................................................................................................... 
       (data i podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy) 
 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, że w przypadku podania 
informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. 
 
We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki części A oraz części B, ewentualnie wpisać „Nie dotyczy”.  
W przypadku, gdy w formularzu przewidziano zbyt mało miejsca należy w odpowiedniej rubryce wpisać 
„W załączeniu – załącznik nr ....” czytelnie i jednoznacznie przypisując numery załączników do rubryki 
formularza, których dotyczą. Załączniki powinny zostać sporządzone w układzie przewidzianym dla 
odpowiednich rubryk formularza. 
__________________ 
*„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8.” 
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Klauzula Informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 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, RODO). 
 
Informuję, że: 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Augustowie, ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów, tel. 87 643 20 71, e-mail: 

pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl. 

2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, 

z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej:  

 iod_pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzania w celu realizacji zadań publicznych wynikających 

z przepisów prawa oraz szeregu ustaw nakładających na administratora obowiązki i 

zadania, których realizacja wymaga przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy 

przetwarzanie danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo 

poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych 

osobowych. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych 

osobowych Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym 

zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych 

umów powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty 

upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową, 

operatorzy pocztowi, kurierzy oraz obsługa informatyczna. Ponadto w zakresie 

stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką 

informacją lub publikowane w BIP Urzędu. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z kategorią 

archiwalną określoną w przepisach kancelaryjnych i archiwalnych obowiązujących 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie. 

6. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści 

swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych 

osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia 

wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu 

przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia 

umowy. 

8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

 

 

 

 

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

       (data i podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy) 
 


