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WNIOSEK 
w sprawie uczestnictwa w realizacji programu pn. „Program 

wyrównywania różnic między regionami III” w 2020r.  
obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych 

lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia 
osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania 

 
NALEŻY ZŁOŻYĆ DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOSZCZNIE  

DO 03.02.2020R. 

 

Część 1 : Dane i informacje o Wnioskodawcy 

 

1. Nazwa i adres Wnioskodawcy 

Pełna nazwa: .................................. ..............................................................................  

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

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

 

 
   

Miejscowość Ulica Nr posesji Kod pocztowy 

    

Gmina  Powiat  Województwo Imię i nazwisko 

osoby do kontaktu 

    

Nr telefonu osoby do 

kontaktu 

Adres http://www e-mail 

2. Osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy i zaciągania 
zobowiązań finansowych 

(pieczątka imienna)  

 

 

 

podpis.............................................................  

(pieczątka imienna)  

 

 

 

podpis.............................................................  

Projekt złożono  

w dniu...................................................  
                        wypełnia PCPR 

 

Nr sprawy ............................... 
                     wypełnia PCPR 
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3. Informacje o realizacji obowiązku wpłat na rzecz PFRON  

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wpłat na rzecz PFRON 
tak:  nie:  

Podstawa zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON  .................................... 

Czy Wnioskodawca zalega z wpłatami na rzecz PFRON tak:  nie:  

Numer identyfikacyjny PFRON .................................. 

Kwota zaległości z tytułu wpłat, których termin płatności upłynął 

w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia Projektu  .................................zł 

4. Informacje o Wnioskodawcy 

  

REGON Nr identyfikacyjny NIP 

  

Nazwa banku Nr rachunku bankowego 

Czy Wnioskodawca jest podatnikiem VAT:                   tak:              nie:  

podstawa prawna zwolnienia z podatku VAT ...................................................................  

Wnioskodawca  jest podatnikiem VAT, lecz w ramach wnioskowanych do dofinansowania kosztów nie 

może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony  tak:  nie:   

podstawa prawna:............................................................................................................. ....................  

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

5. Informacja o korzystaniu ze środków PFRON (za okres ostatnich 3 lat) 

Czy Wnioskodawca korzystał ze środków PFRON               tak          nie  

Cel 

(nazwa zadania ustawowego oraz 

/lub nazwa programu, w ramach 

którego przyznana została pomoc) 

Nr i data 

zawarcia umowy 
Kwota 

przyznana 

Termin 

rozliczenia 

Kwota 

rozliczona 

     

     

 Razem kwota 

przyznana: 

 Razem kwota 

rozliczona: 
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Część 2: 
 
 

Część 2/1 : Informacje o projektach 

Wykaz projektów zgłoszonych przez Wnioskodawcę do realizacji 
w ramach obszaru B programu: 

Lp. Nazwa i adres Projektodawcy Nazwa projektu 

   

   

 
 
 

Część 2/2: Informacje o projektach planowanych do realizacji w ramach 
obszaru B programu 

 

UWAGA! 

W przypadku większej ilości projektów zgłoszonych w części 2/1 Projektu, część 
2/2 Projektu należy skopiować i wypełnić dla każdego projektu oddzielnie  

1. Opis projektu 

Nazwa projektu (nazwa zgodna z nazwą zapisaną w części 2/1 Projektu):  

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

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

…................................................................................................................................... 
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Cel projektu, zgodny z celami programu: (w przypadku obszernego opisu – w załączeniu) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projekt dotyczy terenu: miejskiego ;          wiejskiego ;       miejsko-wiejskiego ; 

Nazwa obiektu, w którym projektowana jest likwidacja barier …........................................  

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

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

Dokładna lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr posesji, kod pocztowy, gmina, powiat, 

województwo): …................................................................................................................ 

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

NIP…............................REGON*…..............................Nr PFRON*…............................. 

*należy wypełnić, jeżeli posiada 

2. Diagnoza sytuacji, z której wynikać będzie konieczność podjęcia 
działań opisanych w projekcie. 

(w przypadku obszernego opisu – w załączeniu) 

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................  
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3. Harmonogram realizacji projektu 

Rozpoczęcie realizacji projektu (dzień, miesiąc, rok): 

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

Przewidywany czas realizacji (w miesiącach): 

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

 

 

4. Wartość wskaźników bazowych: 
 

a) liczba osób niepełnosprawnych uczęszczających do środowiskowego 
domu samopomocy, którego dotyczy projekt lub liczba dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej uczęszczających do placówki edukacyjnej, której 
dotyczy projekt, według stanu na ostatni dzień roku poprzedzającego rok 
złożenia wniosku o dofinansowanie, z wyszczególnieniem dzieci i 
młodzieży oraz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, 

 

niepełnosprawni 
ogółem 

niepełnosprawni 
do 18 roku życia  

  

niepełnosprawni 
pełnoletni na 

wózkach 

niepełnosprawni 
do 18 roku życia 

na wózkach 

  

b) liczba placówek edukacyjnych, urzędów lub środowiskowych domów 
samopomocy położonych na terenie powiatu, według stanu na ostatni 
dzień roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, 

 

 

c) liczba placówek edukacyjnych, urzędów lub środowiskowych domów 
samopomocy położonych na terenie powiatu, kompleksowo 
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych według stanu na 
ostatni dzień roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o 
dofinansowanie 

 

d) wysokość środków przeznaczonych w planie beneficjenta na 
likwidację barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych, 
urzędach lub środowiskowych domach samopomocy, na rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie 

 

5. Koszt realizacji projektu  

A. Łączny koszt realizacji projektu: …..........................................................................zł 

słownie złotych: ….............................................................................. ....................... 

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

B. Środki własne Projektodawcy przeznaczone na realizację projektu: …......................zł 

słownie złotych: …..................................................................................................... 

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

C. Inne źródła finansowania ogółem (środki wpłacone, przyrzeczone, gwarancje –  
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z wyłączeniem środków pochodzących z PFRON) : ….....................................................zł  

słownie złotych: …........................................................................ ............................. 

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

D. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON: 
…....................................zł 

słownie złotych: …..................................................................................................... 

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

6. Informacje dotyczące pomocy publicznej 

Projektodawca podlega przepisom ustawy z dnia 30 kwietnia 2004  r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej    tak       nie  

Projektodawca prowadzi działalność gospodarczą      tak       nie ; 

Wsparcie ze środków PFRON zostanie przeznaczone na finansowanie prowadzonej działalności 

gospodarczej      tak       nie ; 

Wsparcie projektodawcy ze środków PFRON grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na 

wymianę handlową między krajami członkowskimi UE     tak       nie ; 

Planowana pomoc jest pomocą de minimis    tak         nie ; 

 

7. Informacje uzupełniające 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

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

 
OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY:  
 
Oświadczam, że podane we Wniosku informacje są zgodne z prawdą.  
 
Oświadczam, że znane są mi zapisy programu i procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic 
między regionami III”.  

Oświadczam, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia mojego wniosku wyrażam zgodę na 
opublikowanie decyzji PFRON przyznającej środki na podstawie niniejszego projektu.  

Oświadczam, że na dzień sporządzenia wniosku reprezentowany przeze mnie podmiot nie posiada 
wymagalnych zobowiązań wobec PFRON oraz zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON.  

Oświadczam, że projekt/y stanowiące podstawę do sporządzenia niniejszego wniosku został/y 
zweryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym.  

Oświadczam, że projekt/y stanowiące podstawę do sporządzenia niniejszego wniosku są zgodne z 
samorządowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych.  

UWAGA! Podanie przez Wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek z dalszego 
rozpatrywania. 

UWAGA! W żadnym przypadku nie są kwalifikowalne w ramach programu:  

1) pożyczki i spłaty rat oraz odsetek , 

2) wydatki poniesione na przygotowanie projektu,  
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3) wydatki nieodnoszące się jednoznacznie do projektu,  

4) wydatki nieudokumentowane, 

5) wydatki na zakup nieruchomości,  

6) mandaty, opłaty karne i wydatki na procesy sądowe.  

 

8. Załączniki (dokumenty) wymagane do projektu 

L.p
. 

Nazwa załącznika 
Załączono do 

projektu 
Uzupeł
niono  

tak/nie 

Data 
uzupełnienia 

tak nie Wypełnia PCPR 

1. Wykaz robót budowlanych, ich opis i koszt wraz z  
kosztorysami, wycenami i ofertami 

    

2. Wykaz urządzeń i sprzętu wraz z opisem ich przeznaczenia 
i ceną oraz dotyczące tego sprzętu i urządzeń kopie ofert 
cenowych –zgodnie z zał. a 

    

3. Dokumentacja techniczna niezbędna do weryfikacji 
kosztorysów. 

    

4. Rzuty poziome i pionowe stanu istniejącego i 
projektowanego do wykonania - o ile dotyczy: 

    

5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu      

6. Kopia pozwolenia na budowę – jeśli jest wymagane na 
podstawie odrębnych przepisów  

    

7. Zgoda właściciela obiektu na realizację zadań będących 
przedmiotem projektu – jeśli jest wymagana na podstawie 
odrębnych przepisów 

    

8. Opinia powiatowej społecznej rady do spraw osób 
niepełnosprawnych, dotycząca znaczenia realizacji projektu 
dla rehabilitacji zawodowej, społecznej i  leczniczej osób 
niepełnosprawnych w regionie.  

Projekt do zaopiniowania 
przedkłada PCPR 

9. Planowana wartości wskaźników ewaluacji (wkładu, 
produktu, rezultatu), o których mowa w rozdziale VII ust. 4 
procedur realizacji  „Programu wyrównywania różnic między 
regionami III” – zgodnie z zał.b  

    

 

10. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek podpisany jest 
przez osoby upełnomocnione do reprezentowania 
Projektodawcy, lub inny dokument potwierdzający 
uprawnienia projektodawcy do zaciągania zobowiązań 
finansowych. 

    

11. Zaświadczenia z ZUS wnioskodawcy i jednostki której 

projekt dotyczy: o nie zaleganiu w składkach na 

ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników 

(wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia 

projektu)-oryginał lub kserokopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. 
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12. Dokumenty z Urzędu Skarbowego wnioskodawcy i 
jednostki której projekt dotyczy: decyzja o  ewentualnym 
zwolnieniu z podatków, zaświadczenie o nie zaleganiu 
z podatkami (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
dniem złożenia projektu)-oryginał lub kserokopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
wnioskodawcy. 

    

13. Wydane przez bank (banki) zaświadczenie  wnioskodawcy i 

jednostki której projekt dotyczy: o posiadaniu rachunku 

bankowego (rachunków bankowych), wraz z informacją o 

ewentualnych obciążeniach (wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed dniem złożenia projektu)  )-oryginał lub 

kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu wnioskodawcy. 

    

14. Aktualny dokument potwierdzający status prawny 
projektodawcy. 

    

15. Oświadczenie o posiadaniu środków własnych na 
realizację projektu. 

    

16. Oświadczenie wg. załącznika c      

17. Projektodawcy prowadzący działalność gospodarczą, ubiegający 

się o pomoc de minimis zobowiązani są do przedstawienia 

realizatorowi programu, wraz z projektem o przyznanie środków 

finansowych na realizację projektu:  

1)informacji o otrzymanej pomocy de minimis (ZŁ) i (EUR) w roku 

złożenia wniosku, wg stanu na dzień poprzedzający złożenie 

projektu wraz z dwoma poprzednimi latami bilansowymi lub 

oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy;  

2)kwot (ZŁ) i przeznaczenia innej pomocy w zakresie tych 

samych kosztów kwalifikowanych, których dotyczy składany 

projekt w roku złożenia projektu wg stanu na dzień 

poprzedzający złożenie projektu wraz z dwoma poprzednimi 

latami bilansowymi lub oświadczenia o nie otrzymaniu takiej 

pomocy; 

3)w przypadku otrzymania pomocy, o której mowa w  pkt. 2 – 

oświadczenia, że otrzymanie aktualnie wnioskowanej pomocy de 

minimis nie spowoduje przekroczenia maksymalnej 

intensywności określonej dla innego rodzaju pomocy w zakresie 

tych samych kosztów kwalifikowanych;  

4) oświadczenia o spełnieniu warunku określonego w artykule 1 

ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) 1998/2006 z 15 grudnia 

2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de 

minimis; 

5) oświadczenia o prowadzeniu działalności w sektorze 

transportu, jeżeli taki przypadek ma miejsce.  

    

Informacje uzupełniające:  
1. W 2020r. wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu dot. Placówek 

Edukacyjnych lub Środowiskowych Domów Samopomocy nie może przekroczyć 55% kosztów jego realizacji; 
wysokość dofinansowania w przypadku projektów dot. Urzędów nie może przekroczyć 35%, w tym 
maksymalne dofinansowanie (jako 55% i 35%*) wynosi do 150.000,00zł na każdy projekt.  
 

2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów zakupu sprzętu, urządzeń i pojazdów oraz kosztów 
wykonania usług zakupionych lub wykonanych przed przyznaniem środków finansowych na 
realizację projektu i zawarciem przez beneficjenta umowy z realizatorem programu.  
 

3. Z uczestnictwa w programie wykluczeni są projektodawcy, którzy  po otrzymaniu dofinansowania ze 
środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i 
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społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym również w ramach programów 
zatwierdzonych przez Rade Nadzorczą PFRON, nie dotrzymali warunków umowy i nie wykonali do 
dnia złożenia projektu ciążących na nich zobowiązań wynikających z niedotrzymania tych 
warunków. 
 

4.  W sytuacji zawarcia umowy na realizacje niniejszego projektu zabezpieczeniem jej 
prawidłowości realizacji stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
 

5. Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być 
objęte dofinansowaniem w szczególności obejmuje:  

1) w zakresie likwidacji barier w poruszaniu się:  
a) budowę lub modernizację pochylni i dojścia do budynku, zapewniających osobom 

niepełnosprawnym dostęp do pomieszczeń budynku,  
b) dostawę, zakup i montaż: 

- podnośnika, 

- platformy schodowej, 

- transportera schodowego, 

- windy przyściennej,  

- innych urządzeń do transportu pionowego,  
c) dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów 

ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno -sanitarnych, 
d) roboty związane z likwidacją progów oraz przystosowaniem ciągów komunikacyjnych i 

innych przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi do poruszania się na wózku 
inwalidzkim, 

e) przystosowanie drzwi: 

- zakup i montaż drzwi wejściowych oraz wewnętrznych o szerokości w  świetle co 
najmniej 90 cm, 

- zakup i montaż drzwi przesuwnych,  
f) przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i  ułożenie wykładziny 

antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych,  
g) dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

a także adaptację pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno -sanitarne – w przypadkach, 
gdy ze względów technicznych korzystne jes t ich takie usytuowanie, 

2) w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się:  
a) zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej w 

pomieszczeniach budynków dostępnych dla osób niepełnosprawnych,  
b) zakup i montaż urządzeń wspomagających odbiór dźwięku w salach wykładowych,  
c) zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną,  
d) oznakowanie wyposażenia lokali i ciągów komunikacyjnych alfabetem brajla, różnym 

kolorem lub fakturą,  
e) zakup i montaż pętli induktofonicznej, sprzętu i programów komputerowych służących 

komunikowaniu się, zakup i montaż wzmacniacza do telefonu.  
 

6. Do obowiązków projektodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych 
przepisami szczególnymi oraz pozwolenia na budowę, a także zapewnienie nadzoru  inwestorskiego – 
w koniecznych przypadkach. Koszty opracowania projektu budowlanego i kosztorysu oraz uzyskania 
pozwolenia, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii pokrywa 
projektodawca. 

7. Przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w uznanym kosztorysie, także w przypadkach, 
gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych wymaganych przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, beneficjent 
pokrywa ze środków własnych. 

 

8.Dodatkowe informacje o programie można uzyskać na stronie  www.pfron.org.pl – programy PFRON – 
„Program wyrównywania różnic między regionami  III”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pfron.org.pl/
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Wnioskuję o dofinansowanie projektu/ów wym ienionych w niniejszym wniosku 
 

................................................... dnia .................................r.  

 

           .........................................................                         ..................................... .....................  
                         pieczątka imienna                                                        pieczątka imienna  
 

podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Projektodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych 

 
W Projekcie należy wypełnić wszystkie rubryki, ewentualnie wpisać „Nie dotyczy”.  
W przypadku, gdy w formularzu Projektu 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.  
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str.11 

 
załącznik  a  

 
 

Wykaz urządzeń i sprzętu wraz z opisem ich przeznaczenia i ceną oraz 
dotyczące tego sprzętu i urządzeń kopie ofert cenowych  

  
 

Lp. Nazwa urządzenia / 

sprzętu 

 

Opis przeznaczenia Ilość 

sztuk 

/komp

let 

Cena 

jednostkowa 

bez vat 

Cena 

jednostkow

a z vat 

Koszt 

zakupu 

uwagi 

1 2* 3 4 5** 6*** 7 8 

1.        

        

Razem 

 

     

 

* należy dołączyć kopie ofert cenowych 
 
** kolumnę 5 należy wypełnić w przypadku, gdy projektodawca jest podatnikiem podatku VAT 
 

*** kolumnę 6 należy wypełnić w przypadku, gdy projektodawca nie jest podatnikiem podatku 
VAT lub będąc podatnikiem podatku VAT nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku 
należnego o podatek naliczony ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku 
naliczonego wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                              ................................................        ............................................  
                                                 podpisy osób upoważnionych do reprezentacji  

                                           wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych  
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załącznik   b 

 
 

Ustala się następujące wskaźniki będące przedmiotem monitorowania programu oraz 
będące podstawą ewaluacji programu dla obszaru B – likwidacja barier w, urzędach, 
placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach samopomocy w zakresie 
umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania:  

 

1) wskaźniki wkładu: 

a) iloraz kwoty wkładu własnego deklarowanej przez beneficjenta projektu oraz 
kwoty rzeczywistego wkładu własnego beneficjenta, 

b) iloraz planowanego kosztu projektu oraz rzeczywistego kosztu projektu;  

 

2) wskaźnik produktu - liczba placówek edukacyjnych, urzędów lub środowiskowych 
domów samopomocy, w których  zlikwidowano bariery architektoniczne w wyniku 
realizacji projektu; 

 

3) wskaźniki rezultatu – liczba dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, które w wyniku 
realizacji projektu zaczęły uczęszczać do placówek edukacyjnych, lub liczba osób 
niepełnosprawnych, które w wyniku realizacji projektu zaczęły uczęszczać do 
środowiskowych domów samopomocy, w ciągu sześciu miesięcy następujących po 
miesiącu zakończenia projektu z wyszczególnieniem dzieci i młodzieży oraz osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;  

 

 

 

 
 

                                                                           ................................................        ............................................  
                                                 podpisy osób upoważnionych do reprezentacji  

                                           wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych  
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załącznik  c 
 

 

 

..............................................     .................................................... 
        (pieczęć jednostki)      (miejscowość, data) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między  

 

Regionami III” obszar B oświadczam, że  .....................................................................................................                   

      (dokładna lokalizacja obiektu likwidacji barier)  

 

wymieniony obiekt  nie był  wybudowany i użytkowany po dniu 1 stycznia 1995r., 

według przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U.2019.1186 t.j.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.  

 

 

Niniejsze oświadczenia składam pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań z art. 233 Ustawy z dnia 06.06.1997r.  Kodeks karny (Dz.U.2019.1950 t.j.) 
 

 

 

 

 

 

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

(pieczątka imienna i podpis osób upoważnionych 

do reprezentacji wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych) 

 

 
 

 


