
 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                         W N I O S E K 

        o dofinansowanie  osobom fizycznym ze środków Państwowego      

        Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza    

        języka migowego lub tłumacza - przewodnika 
Uwaga !!! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem 

środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 

 

Dane  Wnioskodawcy  ( proszę wypełnić drukowanymi literami ): 

Pełnoletnia  osoba niepełnosprawna, posiadająca zdolność do czynności prawnych,  Opiekun prawny osoby 

niepełnosprawnej  lub Pełnomocnik, Przedstawiciel ustawowy  małoletniego:  

 

  

..........................................................................  nr PESEL .................................................. 
imię ( imiona  ) i nazwisko                                                                                                         

 
miejscowość ........................................... ulica ................................................ nr domu....... ...... 

 

nr lokalu ............................................. nr kodu ..................... poczta ................................ ........ 

 

powiat ................................................. województwo.................................................. ................ 

 

nr tel.   .......................................................   ustanowiony Opiekunem **/ Pełnomocnikiem ** 

 

..............................................................................   postanowieniem Sądu Rejonowego 

 

...................................................................... z dn. .............................sygn. akt ......................... 

 

na mocy pełnomocnictwa potwierdzonego przez Notariusza**..................................................... 

 

z dn. ...........................................................  repet. nr ............................................... .................... 

                                                                             

Dane podopiecznego  ( proszę wypełnić drukowanymi literami ): 

 

................................................................................... syn/córka  .................................  
                           imię  ( imiona ) i nazwisko                                                                                 imię ojca 

 
  nr PESEL ............................................................ ………………………………………….   

 
miejscowość ............................... ulica .................................... nr domu ...........nr lokalu .........................................  

 
                       adres zamieszkania 

nr kodu .......... - ................ poczta ...............................powiat ...................................................................................  
 

województwo ............................................. nr tel.  ....................................................................................................  

 

 

 

pieczątka PCPR Ciechanów 

kompletny wniosek przyjęto w PCPR  

w Ciechanowie w dniu: 

 

.............................................................  
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 I. Stopień niepełnosprawności lub jego odpowiednik: * 

 

1. znaczny   (  inwalida I grupy )  

 
2.  umiarkowany  ( inwalida II grupy )  

 
3.  lekki   ( inwalida III grupy )   

 

 
 II. Rodzaj niepełnosprawności:* 

 

1. dysfunkcja narządu słuchu, mowy 

 

 

2.  inne (wymienić jakie): 

 

 

 

III. Przedmiot dofinansowania: 

 

  Rodzaj usługi : 

-  Usługa tłumacza języka migowego – metoda komunikowania się: PJM**, SJM**    

   

  - Usługa tłumacza – przewodnika  - metoda komunikowania się;  SKOGN**                                         

 

    Dane tłumacza:  imię i nazwisko,  numer wpisu do właściwego rejestru:    

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

   

IV. Miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

V. Termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania: 

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

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

 

VI. Koszt realizacji zadania: 

 

 kwota:  ………………………… ( słownie  …… ………………………………………… ) 

 

 

VII. Kwota wnioskowanego dofinansowania zł (maksymalnie 2% przeciętnego  

      wynagrodzenia za godzinę usługi): 

 

Kwota  : …………………………………. 

(słownie:…………………………………………………………………………………….zł  ) 
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VIII.  Informacja o kwotach przyznanych  (w ciągu 3 lat od daty złożenia wniosku)  

    wcześniej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

    z określeniem numeru zawartej umowy, celu   i daty otrzymania dofinansowania oraz  

   stanu rozliczenia: 

 

Nr i data zawarcia umowy Przyznana kwota  cel Stan rozliczenia 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

IX. OŚWIADCZENIA 

 

1.Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach 

rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony 

za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wynosi:…………………zł. 

Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym:………………………………………. 

 

2. Posiadam / nie posiadam **  rachunek bankowy w ………………………………. 

nr :          
 

3. Oświadczam, że: 

- nie mam zaległości wobec Funduszu,  

- w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku  nie byłam/em** stroną umowy o 

dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej stronie. 

Uprzedzona/y  o odpowiedzialności wynikającej z art.233.1 k.k. oświadczam, że dane zawarte 

w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 

O zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku zobowiązuję się poinformować w ciągu 2 dni. 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych tzw. RODO, informujemy, że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, a z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pcpr-ciechanow.pl 

Pełna wersja Klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej PCPR w Ciechanowie pod adresem:  

www.pcpr-ciechanow.pl/pfron/rodo. 

 

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

                                                                            ( podpis wnioskodawcy ) 

mailto:iod@pcpr-ciechanow.pl
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* proszę wstawić x we właściwej rubryce 

**niewłaściwe  skreślić 
 
 

Załączniki do wniosku: 

1. Kopia orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie o całkowitej lub 

częściowej niezdolności do pracy lub inne orzeczenie równoważne, a w przypadku osób 

do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności.  

2. Kopia dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru tłumaczy PJM, SJM, SKOGN. 

3. Zaświadczenie lekarskie na druku Załącznik nr 1 do wniosku, jeśli rodzaj 

niepełnosprawności 03- L nie jest określony w orzeczeniu o niepełnosprawności. 

4. Oryginał dowodu osobistego  do wglądu. 

 

Ocena zasadności wniosku: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

                                                                                                        .............................................. 
                                                                                                               data i podpis 

 

  

 

Decyzja o przyznaniu dofinansowania: 

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

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

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

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

 

 

                                                                                                        .............................................. 
                                                                                                             data i podpis  
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Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie ze 

środków PFRON usługi tłumacza języka migowego 

    lub tłumacza – przewodnika 

 

 

…………………………………… 
pieczęć zakładu opieki zdrowotnej 

lub gabinetu lekarskiego 

 

Zaświadczenie lekarskie  
              dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie 

w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………….……..…..… 

PESEL………………………………………………………………………….……..……. 

Adres zamieszkania …………………………………………………………….……..…... 

 

Rodzaj schorzeń*: 

 dysfunkcja narządu mowy 

 dysfunkcja narządu słuchu, 

 inne dysfunkcje 

 

Uzasadnienie korzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika: 

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

      data                                                                                            pieczątka i podpis specjalisty lekarza 
 
 
 
* zaznaczyć właściwe 
 
 
 
 
 
 
 

 


