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Data wpływu: 
Nr sprawy: 

 WNIOSEK  
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

 
Część A – DANE WNIOSKODAWCY 
(Wypełnić WIELKIMI literami) 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwa pola  Wartość 

Pełna nazwa Wnioskodawcy:  

Województwo:  

Powiat:  

Gmina:  

Miejscowość:  

Ulica:  

Nr domu:  

Nr lokalu:  

Kod pocztowy:  

Poczta:  

Nr telefonu:  

Nr faksu:  

Adres e-mail:  

Strona internetowa:  
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II. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY 
Nazwiska i imiona osób, wraz z podaniem funkcji jaką pełnią w organizacji, które zgodnie z 
postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do zaciągania zobowiązań 
finansowych w imieniu Wnioskodawcy. 

Nazwa pola Wartość 

Osoba 1 – Imię i nazwisko:  

Osoba 1 – Funkcja:  

Osoba 2 – Imię i nazwisko:  

Osoba 2 – Funkcja:  

III. INFORMACJE O REALIZACJI OBOWIĄZKU WPŁAT NA RZECZ PFRON 

Nazwa pola Wartość 

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wpłat 
na rzecz PFRON: 

    Nie 

W przypadku zwolnienia z wpłat na rzecz 
PFRON podać podstawę prawną: 

 

Czy Wnioskodawca zalega z wpłatami na rzecz 
PFRON: 

    Nie 

Kwota zaległości z tytułu wpłat, których termin 
płatności upłynął w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc złożenia wniosku: 

 

IV. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 

Nazwa pola Wartość 

Zakres terytorialny działania 
wnioskodawcy: 

lokalny 

 

Status prawny:  

Nr rejestru sądowego:  

Data wpisu do rejestru 
sądowego: 

 

Organ założycielski:  

REGON:  

NIP:  

Nazwa banku i nr rachunku 
bankowego 
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INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY 

Nazwa pola Wartość 

Czy statut Wnioskodawcy zawiera zapis o 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 

    Nie 

Czy Wnioskodawca jest organizacją pożytku 
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 
24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. 
zm.): 

    Nie 

Czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku 
VAT: 

    Nie 

Podstawa prawna zwolnienia z podatku VAT:  

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT, 
lecz nie jest uprawniony do obniżenia kwoty 
podatku należnego o podatek naliczony: 

ie dotyczy       Nie 

Podstawa prawna:  

V. INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Nazwa pola Wartość 

Czy Wnioskodawca prowadzi działalność 
rehabilitacyjną na rzecz osób 
niepełnosprawnych: 
(dot. osób, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 
27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych) 

    Nie 

Od kiedy Wnioskodawca prowadzi działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych: 

 

VI. KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW PFRON 
 
Czy Wnioskodawca korzystał ze środków PFRON? 
 

    Nie 

 
Jeżeli wnioskodawca korzystał ze środków PFRON należy dołączyć załącznik nr 2 
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Część B – PRZEDMIOT WNIOSKU 
W przypadku realizacji większej ilości zadań Część B należy skopiować i wypełnić dla każdego 
zadania oddzielnie 

I. PRZEDMIOT WNIOSKU 
Nazwa zadania, cel dofinansowania, szczegółowy opis planowanych działań przy realizacji zadania, 
proponowany sposób wykorzystania dofinansowania: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa pola Wartość 

Wnioskodawca ubiega się o 
dofinansowanie organizacji: 

 

ultury 

ekreacji 
urystyki 

Liczba uczestników:  

W tym liczba opiekunów:  

Liczba osób 
niepełnosprawnych: 

 

Do lat 18:  

Powyżej 18 lat:  

Liczba mieszkańców wsi:  

PLANOWANE MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA 

Nazwa pola Wartość 

Województwo:  

Powiat:  

Gmina:  

Miejscowość:  

Ulica:  

Nr domu:  
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Nr lokalu:  

Kod pocztowy:  

Poczta:  

Termin rozpoczęcia:  

Przewidywany czas realizacji 
zadania: 

 

II. INFORMACJE DODATKOWE 
Przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. BUDŻET ZADANIA 

Nazwa pola Wartość 

Przewidywany koszt realizacji zadania:  

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków 
PFRON: 

 

Słownie:  

Własne środki przeznaczone na realizację 
zadania: 

 

 
Inne źródła finansowania ogółem   
z wyłączeniem środków pochodzących z PFRON 

Nazwa pola Wartość 

Publiczne:  

Niepubliczne:  
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Część C – INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że: 
1.Podane informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym – przyjmuję do 
wiadomości,  
że podanie nieprawdziwych informacji eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania, 
2. Znane mi są „Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”, przyjęte 
przez Powiat, 
3.W ramach realizacji zadania  planowane jest /  nie jest planowane pobieranie opłat od 
uczestników zadania, 
4.Reprezentowany przeze mnie podmiot zobowiązuje się do uzyskania środków finansowych 
w wysokości wystarczającej na pokrycie pozostałych kosztów zadania (poza kosztami 
przewidzianymi do dofinansowania ze środków PFRON), w tym wkładu własnego, zaangażowanego 
do realizacji zadania, 
5.Oświadczam, że  zatrudniam fachową kadrę do obsługi imprezy /  zobowiązuję się do 
zatrudnienia fachowej kadry do obsługi imprezy. 
6.Oświadczam, że  posiadam /  zabezpieczę odpowiednie warunki lokalowe i techniczne do 
realizacji imprezy. 
7.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2019 poz.1781 t.j.). 
8.Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej RODO w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 119 z 2016 r.) zamieszczonej na 
stronie internetowej pcprchoszczno.pl 
 

 
 

 

Miejscowość Data 
Podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Wnioskodawcy 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pcprchoszczno.pl/
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ZAŁĄCZNIKI 

 
 Tak Nie 

Nie 
dotyczy 

1. Dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z 
rehabilitacją osób niepełnosprawnych (np. aktualny odpis z 
krajowego rejestru sądowego, akt powołania, uchwała, statut, 
regulamin lub inne) – oryginał lub kserokopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem 

   

2. Zaświadczenie z banku o posiadaniu rachunku bankowego 
(rachunków bankowych) wraz z informacją o ewentualnych 
obciążeniach  

   

3. Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec Urzędu 
Skarbowego – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik 1 
do wniosku 

   

4. Informacja o korzystaniu ze środków PFRON wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 

   

5. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy wniosek podpisany jest 
przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy 
wg wzoru stanowiącego załącznik 3 do wniosku  

   

6. Oświadczenie posiadania środków własnych na sfinansowanie 
przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze 
środków PFRON wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
wniosku 

   

7. Kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do wniosku 

   

8. Program merytoryczny imprezy    

9. W przypadku, gdy podmiot jest1)  - dotyczy podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą lub pracodawców 
prowadzących zakład pracy chronionej. 

   

10. Inne, jakie?    
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1) 1. Podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018  

r. Prawo przedsiębiorców  - do wniosku dołącza się: 
a)   zaświadczenia 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, 
b)   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. 
2. Pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej – do wniosku dołącza się: 
a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, 
b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, 
c) informacje o której mowa w pkt 1. 
3.W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 1, dofinansowanie jest udzielane jako pomoc de 
minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 
4. Pomoc, o której mowa w pkt. 3, nie może być udzielona, jeżeli podmiot otrzymał pomoc inną niż 
de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego 
samego projektu inwestycyjnego, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie 
dopuszczalnej intensywności pomocy. 
5. Podstawą zakwalifikowania pomocy jako pomocy de minimis jest zaświadczenie wydane przez 
starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) na podstawie odrębnych przepisów. 
6. Podmioty, o których mowa w pkt 1, przed zawarciem umowy przedstawiają zaktualizowaną 
informację o pomocy  
de minimis lub innej pomocy publicznej przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do 
objęcia pomocą otrzymanej po złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu. 
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WYPEŁNIA PCPR 
 

Potwierdzam kompletność złożonych dokumentów 
 

Data Podpis pracownika PCPR 

  

Ocena formalna wniosku 
 

pozytywna   negatywna 

 
 
 

Data Podpis pracownika PCPR 

  

Uzasadnienie (w przypadku negatywnej oceny formalnej) 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 


