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LBA 

WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZNIE MIESZKANCÓW POWIATU GRODZISKIEGO                    
 
 

       
 
 

Data wpływu wniosku ……..................................................... 
(wypełnia PCPR) 

                         WNIOSEK  
O DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU LUB WYKONANIA USŁUG Z ZAKRESU  

LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych 

UWAGA! Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z zasadami i procedurami udzielania 
dofinansowania ze środków PFRON na likwidacje barier architektonicznych 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
I .Dane wnioskodawcy 
  
Dane osoby dorosłej lub małoletniej ubiegającej się o dofinansowanie: 
 
 
Imię…………………………………………………………............. 
 
Nazwisko……………………………………………………............. 

PESEL  
 

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

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

 
SERIA i  NUMER DOWODU 
………………………………… 
Wydany przez: 
……………………..................... 

 
Imię i Nazwisko właściciela konta:……………………………… 
Nazwa Banku 
…………………………………………………………………… 

 
TEL:………………………….. 
 
TEL. KOM:………………….. 

Nr konta bankowego: 
……………………………………………………………………. 

Odbiór w kasie PCPR* 

□ TAK  □ NIE 
 
Przedstawiciel ustawowy (dla małoletniego Wnioskodawcy), opiekun prawny lub pełnomocnik 
 
 
Imię…………………………………………………………............. 
 
Nazwisko……………………………………………………............. 

PESEL  
 

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

 
Adres zamieszkania: Kod pocztowy-  
 
ul……………………………………………………………............. 

 
SERIA i NUMER DOWODU 
 
………………………………………… 

Nazwa 
banku ……………………………………………………………………... 
Nr konta 
bankowego………………………………………………………………... 

 
Tel …………………………………….. 
 
Tel.kom…………………………………. 

 
Ustanowiony opiekunem*) postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia   ………………………………………………. 
sygnatura akt ……………………………………………………………………………………………………………... 
Na mocy pełnomocnictwa*)potwierdzonego przez Notariusza z dnia  …………………………………………………. 
repet. nr  ………………………………………………………………………………………………………………... 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM  
ul. Żwirki i Wigury 1  
62-065 Grodzisk Wlkp.  
tel. 061 44 52 508 
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II. Stopień niepełnosprawności 
 
1. Znaczny (inwalidzi I grupy, osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej 
egzystencji) 

 

2.Umiarkowany (inwalidzi II grupy, osoby całkowicie niezdolne do pracy)  

3.Lekki (inwalidzi III grupy, osoby częściowo niezdolne do pracy)  

4. Osoby w wieku do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności  

5. Osoby o stałej lub okresowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie orzeczenia 
wydanego przed 01.01.1998 r. 

 

6. Osoby o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji  

 
III. Przyczyna niepełnosprawności 
 

1. upośledzenie umysłowe  

2. choroby psychiczne  

3. zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu  

4. choroby narządu wzroku  

5. upośledzenie narządu ruchu  

6. epilepsja  

7. choroby oddechowego i krążenia  

8. choroby układu pokarmowego  

9. choroby układu moczowo – płciowego  

10. choroby neurologiczne  

11. inne, w tym schorzenia : endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby 
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego 

 

12. całościowe zaburzenia rozwojowe  

 
IV. Sytuacja zawodowa (wstawić X we właściwej rubryce) 
 

Zatrudniony*/prowadzący działalność gospodarczą*  

Młodzież od 18 do 24 roku życia ucząca się w systemie szkolnym lub studiująca  

Bezrobotny poszukujący pracy**/rencista poszukujący pracy**  

Bezrobotny nie poszukujący pracy*/rencista nie poszukujący pracy*  

Rencista*/emeryt* nie zainteresowany podjęciem pracy  

Dzieci i młodzież do 18 roku życia  

 
* niepotrzebne skreślić 
** zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy 
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V. Korzystanie ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.  
 

Nr zawartej 
umowy 

Data przyznania 
dofinansowania 

Kwota przyznanego 
dofinansowania 

Cel Stan rozliczenia 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

                              
 wstawić X we właściwej rubryce 
 
VI. Sytuacja mieszkaniowa  
 
 Dom jednorodzinny*, wielorodzinny prywatny*, wielorodzinny komunalny*, wielorodzinny 

spółdzielczy*, inne*...................................................................................................................................... 
 Budynek parterowy*, piętrowy*, mieszkanie na ....................................................... (podać kondygnację)  
 Przybliżony wiek budynku lub rok budowy................................................................................................. 
 Opis mieszkania: pokoje..........(podać liczbę), z kuchnią*, bez kuchni*, z łazienką*, bez łazienki*,  

z wc*, bez wc*, łazienka wyposażona jest w wannę*, brodzik*, kabinę prysznicową*, umywalkę* 
 W mieszkaniu jest: instalacja wody zimnej*, ciepłej*, kanalizacja*, centralne ogrzewanie*, prąd*, gaz* 
 Inne informacje o warunkach mieszkaniowych ( utrudnieniach dla osoby niepełnosprawnej) 

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

................................................................................................................................................ 
* niepotrzebne skreślić 
 
VII. Miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania likwidacji barier architektonicznych 
 
Wskazanie istniejących barier architektonicznych, opis obecnej sytuacji mieszkaniowej wnioskodawcy,  
wykazanie/uzasadnienie, że usunięcie barier poprawi sytuację osoby niepełnosprawnej. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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VIII. Przedmiot dofinansowania wraz z przewidywanym kosztem realizacji zadania (wykaz 
planowanych zakupów i przedsięwzięć w celu likwidacji barier architektonicznych i przewidywany 
koszt tych zakupów) w kolejności od najważniejszego dla wnioskodawcy. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………               ………………………………zł.. 
              nazwa urządzenia, rodzaj usługi  cena brutto  
 
IX. Ogólna wartość nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na powyższy cel, a także podanie 
źródeł ich finansowania (do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku). 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
X. Termin rozpoczęcia realizacji zadania i przewidywany termin zakończenia realizacji zadania.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
XI. Kwota wnioskowanego dofinansowania: (max 95% ceny brutto całkowitej kwoty)….………………………zł 
 

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

Deklarowany wkład własny: (min 5% ceny brutto całkowitej kwoty)……………………….....………………zł 
 
(słownie: …………………………………………………………………………...……………,…………...….....zł). 

 
XII. Informacje o ewentualnym dofinansowaniu z innych źródeł, przeznaczonym na ten cel. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
XIII. Oświadczenie wnioskodawcy: 

1. Oświadczenie co następuje:  
Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (uprawniony oraz jego 
współmałżonek/ małżonka i dzieci) 

 

w tym liczba osób niepełnosprawnych, pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym*) 

 

Miesięczny dochód**) mojej rodziny obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym 
składany jest wniosek 

 

Miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gosp. domowego  
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*Liczba osób niepełnosprawnych, w tym pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku gdy 
w gospodarstwie domowym zamieszkują oprócz wnioskodawcy inne osoby z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności, wskazane jest dołączenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności osoby wspólnie gospodarującej, 
a także oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.  
 
**Miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego w rozumieniu 
przepisów o świadczeniach rodzinnych to dochód pomniejszony o obciążania zaliczką na podatek dochodowy od 
osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego, określonych w przepisach o 
systemie ubezpieczeń społecznych oraz kwotę alimentów świadczonych  przez osoby pozostające we wspólnym 
gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. 
 
W przypadku wątpliwości co należy uznać za dochód, informacji udziela Dział d.s. Rehabilitacji Społecznej 
Osób Niepełnosprawnych. 
 

2. Oświadczam, że nie posiadam wymagalnych zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych i nie byłam/em w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy 
o dofinansowanie ze środków Funduszu rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej stronie. 
 

3. Oświadczam, że posiadam środki finansowe na pokrycie udziału własnego w kosztach zadania. 
 

4. Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych (w tym również danych 
podopiecznego) w bazie danych PCPR w Grodzisku Wlkp. dla potrzeb niezbędnych podczas realizacji 
mojego wniosku, zgodnie  Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 730) o zmianie niektórych 
ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 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) 

5. Przyjmuję do wiadomości, że niniejszy wniosek złożony w dniu ………………………………………….. 
zostanie rozpatrzony po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych i podjęciu uchwały o podziale środków finansowych PFRON  na bieżący rok 
przez Radę Powiatu Grodziskiego. 

 
6. Równocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią procedury załączonej do wniosku. 

 
7. Przyjmuję do wiadomości informację, że nieusunięcie uchybień, w tym niedostarczenie załączników, w 

terminie 30 dni od dnia poinformowania o tym fakcie przez pracownika PCPR, spowoduje 
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.  

 
 
 
 
 
………………………………                                              ……….....……………..……………………………… 
                     data                                                                    podpis Wnioskodawcy lub osoby składającej wniosek 
 
 
 
 
………………………………                                              ……….....……………..……………………………..… 
                     data                                                                    Pieczątka i podpis osoby przyjmującej oświadczenie   
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Załączniki do wniosku:  

1. Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność wnioskodawcy, a także innych osób z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności zamieszkujących z wnioskodawcą (oryginał do wglądu), o ile dotyczy – 
wymagane. 

2. Aktualne zaświadczenie lekarskie (czytelne w języku polskim), zawierające opis niepełnosprawności 
i szczegółowe uznanie, że osoba ma trudności w poruszaniu się (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
wniosku). 

3. Pisemne upoważnienie dla osoby występującej w imieniu Wnioskodawcy. 
4. Kopia postanowienia Sądu Rejonowego lub pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza osoby 

występującej w imieniu wnioskodawcy (oryginał do wglądu), o ile dotyczy – wymagane. 
5. Kserokopia dokumentów  potwierdzających prawo do zamieszkania w lokalu lub budynku (oryginał do 

wglądu), w którym ma nastąpić likwidacja barier (np. przydział mieszkania, umowa najmu, wypis z księgi 
wieczystej). 

6. Zgoda właściciela lokalu lub budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier (jeżeli 
Wnioskodawca nie jest właścicielem). 

7. Oferta cenowa dotycząca przedmiotu dofinansowania. 
 
 

OGÓLNE ZASADY DOFINANSOWANIA 
 

1. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przed zakupem sprzętu lub wykonaniem prac między   
Starostą Grodziskim a Wnioskodawcą. 

2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym, które maja 
trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi 
nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu bądź budynku mieszkalnego, w którym stale 
zamieszkują. 

3. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% średnich kosztów zakupu, nie więcej jednak niż do wysokości 15-
krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów  realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków 
finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. 

5. Dofinansowaniem może być objęta likwidacja barier architektonicznych w budynkach już istniejących 
(bariery musza zaistnieć, aby mogły być zlikwidowane). Dofinansowaniem nie może być objęte dostosowanie 
do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku nowo wybudowanym lub będące w trakcie prac 
wykończeniowych. Za budynek nowo wybudowany uważa się budynek do 5 lat od odbioru budynku, czyli 
akceptacji przez właściwy urząd zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. 
Jeżeli niepełnosprawność powstała po odbiorze budynku i nie można było jej przewidzieć to na indywidualny 
wniosek może zostać wprowadzony wyjątek od ww. zasady. 

6. Jeżeli Wnioskodawca zmarł przed rozpatrzeniem wniosku, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu. Jeżeli 
Wnioskodawca zmarł po podpisaniu umowy, a przed jego zakończeniem, dofinansowanie może być 
wypłacone tylko za usługi wykonane i urządzenia zakupione przed dniem zgonu Wnioskodawcy. 

 
PROCEDURY 

DOTYCZĄCE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 
 

1. Po pobraniu wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu i wykonie prac z zakresu likwidacji barier 
architektonicznych ze środków PFRON, Wnioskodawca wypełnia druk oraz składa podpis w wyznaczonym 
miejscu. 

2. Wnioskodawca składa w siedzibie PCPR w Grodzisku Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 1, pokój nr 1, 
tel. 61 44 52 508, 509 wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dołączając: 
 
 Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność wnioskodawcy, a także innych osób z 

orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkujących z wnioskodawcą (oryginał do wglądu), o ile 
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dotyczy – wymagane. 
 Aktualne zaświadczenie lekarskie (czytelne w języku polskim), zawierające opis niepełnosprawności 

i szczegółowe uznanie, że osoba ma trudności w poruszaniu się (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 
do wniosku). 

 Pisemne upoważnienie dla osoby występującej w imieniu Wnioskodawcy. 
 Kopia postanowienia Sądu Rejonowego lub pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza osoby 

występującej w imieniu wnioskodawcy (oryginał do wglądu), o ile dotyczy – wymagane. 
 Kserokopia dokumentów  potwierdzających prawo do zamieszkania w lokalu lub budynku (oryginał do 

wglądu), w którym ma nastąpić likwidacja barier (np. przydział mieszkania, umowa najmu, wypis z 
księgi wieczystej). 

 Zgoda właściciela lokalu lub budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier (jeżeli 
Wnioskodawca nie jest właścicielem). 

 Oferta cenowa dotycząca przedmiotu dofinansowania. 
 
Składając Wniosek należy okazać oryginały powyższych dokumentów i dowód osobisty Wnioskodawcy. W 
przypadku jeżeli Wnioskodawca nie składa wniosku osobiście, należy przedstawić pisemne oświadczenie 
(Załącznik nr 1) Wnioskodawcy, że upoważnia osobę składającą wniosek do występowania w jego imieniu. 

 
3. Złożony wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni przy uwzględnieniu procedury rozpatrywania 

wniosków przez PCPR, z zastrzeżeniem iż wniosek będzie rozpatrzony, po otrzymaniu środków finansowych 
z PFRON i uchwaleniu planu finansowego na rok bieżący przez Radę Powiatu Grodziskiego. 

4. W przypadku likwidacji barier architektonicznych istnieje konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej, PCPR 
telefonicznie informuje Wnioskodawcę o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej. 

5. W trakcie przeprowadzania wizji lokalnej w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy, sporządza się protokół 
zawierający zakres prac i zakupu sprzętów, który może zostać dofinansowany ze środków PFRON, oraz 
wykaz dokumentów jakie winien dostarczyć Wnioskodawca i termin ich złożenia (np. szkic mieszkania, 
projekt i kosztorys, pozwolenie na budowę itp). 

6. Dostarczony kosztorys wstępny zostaje zweryfikowany pod względem zakresu i cen przez pracowników 
PCPR. 

7. Po weryfikacji kosztorysu i podjęciu decyzji o dofinansowaniu Wnioskodawca otrzymuje informacje 
o przyznanym dofinansowaniu i terminie podpisania umowy. 

8. W wyznaczonym terminie Wnioskodawca jest zobowiązany stawić się z dowodem osobistym do siedziby 
PCPR w celu podpisania umowy. Wnioskodawca podpisuje umowę osobiście. 

9. Po wykonaniu prac Wnioskodawca telefonicznie zgłasza zakończenie prac umawiając się na odbiór. 
Przeprowadzany jest odbiór robót i sporządza się protokół odbioru. UWAGA. Oryginał/y faktur/y po opisaniu 
zostają zwrócone Wnioskodawcy.   

 
Przed podpisaniem umowy z PCPR nie należy dokonywać zakupu sprzętu i wykonywać prac 

związanych z likwidacją barier architektonicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Wniosek Pani/Pana ………………………. wpłynął dnia ………… 
 
Załączniki dołączone do wniosku: tak nie dostarczyć do dnia*) 
orzeczenie    
zaświadczenie lekarskie    
dokument potwierdzający prawo do zamieszkania 
lub zgoda właściciela budynku 

   

oferta cenowa    
    
*podstawa prawna: § 12 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 926). 
 

 
L.p. Występujące uchybienia: 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
Wniosek niekompletny: 
 

Dnia …………… Wnioskodawca został poinformowany pisemnie o konieczności usunięcia 
uchybień/dostarczenia brakujących załączników.   
 
Jeżeli w terminie 30 dni od dnia poinformowania przez pracownika PCPR Wnioskodawcy o występujących 
uchybieniach/braku załączników tj. do dnia ………… wniosek nie będzie komplety, zostanie pozostawiony bez 
rozpatrzenia.  
 
Data pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia ………….…. 

 
 
Wniosek kompletny: 
 
 

Data przekazania wniosku do oceny merytorycznej ………….…. 
 
 
 
 
 

 
…………………………………………. 

pieczątka i podpis pracownika PCPR 
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Załącznik nr 1 
 
 

…………………………….   ……………………r. 
 miejscowość          data   
 
 

 
 

UPOWAŻNIENIE 
 
 

................................................................................................... 
Imię i nazwisko 
................................................................................................... 
Adres zameldowania 
................................................................................................... 
 
 
W nawiązaniu do wniosku dotyczącego dofinansowania likwidacji barier architektonicznych upoważniam:   

 

................................................................................ 
(imię i nazwisko osoby upoważnianej) 
 
……………………………………………………. 
Adres zamieszkania 
 
…………………………………………………….. 
PESEL 
 
…………………………………………………….. 
Nr i seria dowodu osobistego,  wydany przez 
 
do reprezentowanie mnie w w/w sprawie, doniesienia i odbiór dokumentów do PCPR. 
 
 
 
 

                                                   ………………………… 
                                                                                                          podpis 
 
 
 
 

 
 Nie potrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

…………………………….   ……………………r. 
                          miejscowość                            data              a                 

......................................... 
Imię i nazwisko 
 
..................................................... 
 
………….……………………… 
Adres zamieszkania 

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnosprawnej, upoważnionej  

i innych (o ile dotyczy). 

1. Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych PCPR 
w Grodzisku Wielkopolskim dla potrzeb niezbędnych podczas realizacji mojego wniosku, zgodnie  
z Rozporządzeniem 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych). 

2. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Grodzisku Wlkp. ulica Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.  

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 61 44 52 508, e-mail: inspektor-rodo@pcprgw.pl. 

4. Odbiorcą danych może być podmiot wymieniony w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

5. Okres przechowywania danych obejmuje okres konieczny do rozliczenia przyznanego 
dofinansowania oraz okres konieczny do ustalenia prawa do jego przyznania. 

6. Wnioskodawca ma prawo do: 

 żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych – jeżeli nie leży to 
w sprzeczności z prawami i obowiązkami Stron wynikającymi z Umowy, a także prawo do 
przeniesienia danych; żądania w tej sprawie można przesłać na adres administratora danych,  

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych 
Osobowych. 

7. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 RODO oraz przepisy ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

8. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji. 

 
 

                                                                 ………………………… 
                                                                                                          czytelny podpis 
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Załącznik nr 3: 
 
Likwidacja barier architektonicznych – to przystosowanie mieszkania dla osoby niepełnosprawnej mającej 
trudności w poruszaniu się, w celu umożliwienia jej wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub 
kontaktów z otoczeniem. 
 

………………………………………………….. 
               Miejscowość i data 

Pieczątka instytucji wystawiającej zaświadczenie 
 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 
dotyczące likwidacji barier architektonicznych 

 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
PESEL : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Adres zamieszkania : ……………………………………………………………………………………………………... 
 

I. Przyczyna niepełnosprawności (wstawić X we właściwe rubryki ) 
1. upośledzenie umysłowe  
2. choroby psychiczne  
3. zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu  
4. choroby narządu wzroku  
5. upośledzenie narządu ruchu  
6. epilepsja  
7. choroby oddechowego i krążenia  
8. choroby układu pokarmowego  
9. choroby układu moczowo – płciowego  
10. choroby neurologiczne  
11. inne, w tym schorzenia : endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby 
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego 

 

12. całościowe zaburzenia rozwojowe  
 

II. Opis niepełnosprawności :…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
III. Szczególne uzasadnienie, że osoba ma trudności w poruszaniu się w związku z istniejącą 
niepełnosprawnością. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
……….....……………..……………………………..… 
               Pieczątka i podpis lekarza 


