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WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZNIE MIESZKANCÓW POWIATU GRODZISKIEGO                   
 
 

       
 
 
 

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

                         WNIOSEK  
O DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA – 

PRZEWODNIKA   
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych 

 

1. DANE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK  

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

Data urodzenia:_____ - ______ - ____________ 

PESEL: ………………………………………… 

Dowód osobisty: seria….… nr ………….. wydany w dniu……..……….. przez ….………….………… 

ADRES ZAMELDOWANIA    ADRES ZAMIESZKANIA  

 

Ulica/nr domu/mieszkania ........................................Ulica/nr domu/mieszkania.......................................... 

Kod …..-................ Miejscowość ............................ Kod …...-................ Miejscowość .............................. 

Telefon .................................................................... e-mail .......................................................................... 

ADRES KORESPONDENCYJNY: (jeśli jest inny niż ww.) 

Ulica/nr domu/mieszkania ........................................................................................................................... 

Kod ………..-....................... Miejscowość ...............................................................................................  

Telefon .....................................................................e-mail…………………………………….................  

2. DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO*(WYPEŁNIĆ, JEŚLI WNIOSEK DOTYCZY OSOBY 

NIEPEŁNOLETNIEJ) OPIEKUNA PRAWNEGO* LUB PEŁNOMOCNIKA* 

 

Imię i nazwisko: .......................................................................................................................................... 

PESEL: ....................................................................................................................................................... 

Dowód osobisty: seria ….… nr ………….. wydany w dniu ……..……….. przez ………….…………… 

ADRES ZAMELDOWANIA    ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica/nr domu/mieszkania ................................................. Ulica/nr domu/mieszkania 

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

Kod .....-................ Miejscowość ............................ Kod …..-................ Miejscowość ............................... 

Telefon .................................................................... e-mail .......................................................................... 

Opiekun prawny* - ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia ……………………….…….. 

sygnatura akt…………………………………………………………………………………………..…… 

Pełnomocnik*- na mocy pełnomocnictwa poświadczonego przez notariusza …………………….………. 

…………………………… dnia ………………… nr repertorium …………………………………..… 

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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3. Stopień niepełnosprawności (wstawić X we właściwej rubryce) 
 
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  

 
4. Przyczyna niepełnosprawności (wstawić X we właściwej rubryce) 
 

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  

 

 

5. WNIOSKUJĘ O DOFINANSOWANIE DO (zaznacz właściwy kwadrat) 
 
a) Usług tłumacza języka migowego   
 
b) Usług tłumacza – przewodnika 
 
 
6. CEL DOFINANSOWANIA    

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

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

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

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

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

7. Uzasadnienie składanego wniosku:  

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………… 

 

8. PRZEWIDYWANY KOSZT REALIZACJI ZADANIA  
 
1) przewidywany koszt usługi jednej godziny tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika                  

( maksymalnie 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę usługi)   

....................  zł brutto (słownie złotych: …………………………..…………………………..…..……….) 

2) przewidywana łączna liczba godzin usługi  tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika 

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

3) przewidywany łączny koszt usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika   

....................  zł brutto (słownie złotych: …………………………..…………………………..…..……….) 

9. KWOTA WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA ………………………….………………zł brutto 

      (słownie złotych: .............................................................................................................................................)  

10. Miejsce realizacji zadania : 

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

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

11. Dane osoby świadczącej usługę – tłumacza lub tłumacza przewodnika : 

a) imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………….. 

b) nr NIP: …………………………………………………………………………………………………………… 

c) nr wpisu do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo- migowego (SJM) i 

sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN):  

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

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

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

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

12. INFORMACJA O KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW PFRON (zaznacz właściwe) 

Czy osoba niepełnosprawna korzystał ze środków PFRON  
Tak:  Nie:  

Nr i data zawarcia 
umowy 

Kwota Cel 
Termin 

rozliczenia 
Stan 

rozliczenia 

Źródło: PFRON; 
samorząd 
powiatowy 

      
      
      

 
RAZEM: kwota ............................. zł 
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13.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 gospodarstwa 
domowego 

 

 
*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. 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) 

4. 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. 

5. 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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14.DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ: 
- kopię orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, orzeczenia do celów rentowych lub kopię 

wypisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu), 
- aktualne zaświadczenie lekarskie (wystawione czytelnie, w języku polskim, zgodnie z załącznikiem do 

wniosku),  
- dokument potwierdzający wpis do rejestru tłumaczy PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo                 

– Migowy), SKOGN (Sposoby Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych) (dotyczy wszystkich tłumaczy, 
którzy mają świadczyć usługę), 

- oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym, 

- w przypadku dzieci do 18 roku życia - kopię aktu urodzenia (oryginał do wglądu), 
- w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej - kserokopię zaświadczenia lub wyroku Sądu o ustanowieniu 

opiekuna prawnego (oryginał do wglądu), 
- w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika – kserokopię pełnomocnictwa 

poświadczonego przez notariusza (oryginał do wglądu). 
Oświadczam, że: 
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 i § 6 k.k. w zw. z art. 75 § 2 i art. 83 § 3 k.p.a. za 
składanie fałszywych zeznań oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku zostały podane zgodnie  
z prawdą. O zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku zobowiązuję się informować w ciągu 14 dni. 
Uwaga: złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. 
 
 
 

 
 

…..……………..............………………….................................................................................................... 
data i podpis wnioskodawcy (osoby niepełnosprawnej* lub jej pełnomocnika*, przedstawiciela ustawowego*, 

opiekuna prawnego*)  
 

* niepotrzebna skreślić 
 
 
 

We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki, ewentualnie wypisać „Nie dotyczy”. W przypadku, gdy w 
formularzu Wniosku 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. 
UWAGA 
Wniosek nie dotyczy usług tłumacza realizowanych w organach administracji publicznej oraz w innych 
jednostkach, które ma mocy przepisów są zobowiązane do zapewnienia dostępu do ww. usług. 
Wysokość  dofinansowania za godzinę świadczenia  usług  tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika 
nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego 
dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski 
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Wniosek Pani/Pana ………………………. wpłynął dnia ………… 
 
Załączniki dołączone do wniosku: tak nie dostarczyć do dnia*) 
orzeczenie    
zaświadczenie lekarskie    
dokument potwierdzający wpis do rejestru tłumaczy 
(PJM, SJM, SKOGN) dot. wszystkich tłumaczy którzy 
mają świadczyć usługi. 

   

- oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości 
dochodów i liczbie osób pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym, 

   

- w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej - 
kserokopię zaświadczenia lub wyroku Sądu o 
ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do 
wglądu), 

   

- w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez 
pełnomocnika– kserokopię pełnomocnictwa 
poświadczonego przez notariusza (oryginał do 
wglądu). 

   

*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 ………….…. 
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Załącznik  nr 1 
do wniosku o dofinansowanie  ze środków 
PFRON usług tłumacza języka migowego lub 
tłumacza-przewodnika 

 
 
...........................................................    …………………….., dnia …………………… 
     Pieczątka zakładu opieki zdrowotnej 
             lub gabinetu lekarskiego  
  
  

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 
dla celów związanych z ubieganiem się przez osobę niepełnosprawną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Grodzisku Wielkopolskim o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  

usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika  
 

(prosimy wypełnić czytelnie w języku polskim) 

 
Imię i nazwisko pacjenta:  …………………………………………………………………………………………… 

PESEL: …............................................................................................................................................................ 

 
Pacjent posiada schorzenia lub dysfunkcje: 

4)  słuchu   

5)  mowy        

6)  inne (jakie) 

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

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

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

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

Stwierdzam potrzebę korzystania z usług tłumacza języka migowego lub usług tłumacza przewodnika (zaznaczyć 

właściwe): 

7)  nie 

8)    tak – uzasadnienie:  

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

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

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

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

  
 
 
 
  ...............................                                                                                  …….............................. 
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            (data)                                                                                                                      (pieczęć i podpis lekarza ) 

 
 

 
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. 614452508, 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 

 


