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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁASKU 

       98-100  Łask  ul. 9 Maja 33  
         tel.(0-43)675-37-49, fax (0-43) 675-37-49 e-mail pcpr.lask@op.pl 

  

  

     

   

 

W N I O S E K 
o dofinansowanie ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 

                                            Niepełnosprawnych organizacji 
                                            sportu, kultury, turystyki i rekreacji  
 
Część A : Informacje o Wnioskodawcy 
 
1.Nazwa Wnioskodawcy : ................................................................................................................. 

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

  

 
 
 .  .  - .  .  . 

  

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr 

Nr tel. :  ........................... fax. : .............................e-mail....................@........................ 

 
2.Osoby uprawnione do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych Wnioskodawcy  

 
 
 
 
                 pieczątka imienna i podpis  

 
3.Dane osoby uprawnionej do prowadzenia sprawy : 

 

  
4. Wnioskodawca prowadzi działalność dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w 
zakresie rehabilitacji 

 
                zawodowej 

 
                 leczniczej 

 
                społecznej 

 
5.Informacje uzupełniające o Wnioskodawcy : 

Zakres terytorialny działania Wnioskodawcy 
 
............................................................................................. 

 
Status prawny........................................................ 

 
 REGON.............................................................. 

 
 

Nr rejestru sądowego lub ewidencji działalności 

 
 

Data wpisu do rejestru sądowego lub do ewidencji 

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

 
 
 

Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w Łasku 

 
w dniu ..................................................................... 

  
 
 
                pieczątka imienna i podpis  

 

 

 
 
                    Pieczęć wnioskodawcy 

 

 

/ pieczątka Wnioskodawcy / 
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Organ założycielski Nr identyfikacyjny NIP 

 
Nazwa banku...................................................... 

 
Nr konta bankowego........................................................ 

Czy Wnioskodawca jest płatnikiem VAT tak :  nie :      

 
Źródła 
finansowania 
działalności 
Wnioskodawcy: 

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

Syntetyczna 
charakterystyka  
działalności 
Wnioskodawcy : 
cel działania, liczba  
osób niepełnospr. 
objętych 
działalnością,kadra 
specjalistyczna   
znaczenie tej 
działalności dla 
osób niepełnospr. 
i inne informacje 

 

 
6.Informacja o korzystaniu ze środków PFRON 

Czy Wnioskodawca korzystał ze środków PFRON Tak : Nie : 

Nr i data zawarcia umowy z PFRON      Kwota                Cel      Termin 
rozliczenia 

       Stan 
rozliczenia 

     

     

     

     

W tym na rzecz : 
  

 
Syntetyczny opis efektów 
przyznanego i wykorzystanego 
dofinansowania 

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

 
Załączniki ( dokumenty ) wymagane do wniosku 

Nazwa załącznika 
 

Załączono do wniosku 
tak / nie 

Uzupełniono 
tak / nie * 

Data 
Uzupełnienia* 

1.Aktualny wpis z rejestru  sądowego 
   / ważny 3 miesiące / 

   

2.Statut    
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3.Sposób reprezentacji ( pełnomocnictwo )    

4.Udokumentowanie posiadania konta 
bankowego wraz z informacją o 
ewentualnych obciążeniach 
5.Oswiadczenia pełnomocników o zgodzie na 
wykorzystanie danych osobowych przez 
PCPR koniecznych do realizacji zadania z 
godnie z ustawą  z dn.29.08.1997r O 
ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 101 
poz.926 z póżn.zmianami  

   

 
W przypadku pracodawcy prowadzącego Zakład Pracy Chronionej dodatkowo załączniki 

 
1.Potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej 

 
Załączono do wniosku 
         tak /nie 

       Uzupełniono 

         tak / nie* 
         Data 
    uzupełnienia* 

 
2.Informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku 

 
 

 
3. Zaświadczenie 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 

 
 
 

4.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 

 
Załączono do wniosku 
         tak /nie 

       Uzupełniono 

         tak / nie* 
         Data 
    uzupełnienia* 

 
5.Oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów 
określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy 

 
Załączono do wniosku 
         tak /nie 

       Uzupełniono 

         tak / nie* 
         Data 
    uzupełnienia* 

 

W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy  z 
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.z 2007 r. Nr 155, poz. 
1095 i Nr 180, poz. 1280) dodatkowo załączniki 
 
 1. Zaświadczenie 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 

Załączono do wniosku 
         tak /nie 

       Uzupełniono 

         tak / nie* 
         Data 
    uzupełnienia* 

 
2.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 

 
Załączono do wniosku 
         tak /nie 

       Uzupełniono 

         tak / nie* 
         Data 
    uzupełnienia* 

Załączono do wniosku 
         tak /nie 

       Uzupełniono 

         tak / nie* 
         Data 
    uzupełnienia* 

Załączono do wniosku 
         tak /nie 

       Uzupełniono 

         tak / nie* 
         Data 
    uzupełnienia* 
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3.Oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów 
określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy 

 
 

Załączono do wniosku 
         tak /nie 

       Uzupełniono 

         tak / nie* 
         Data 
    uzupełnienia* 

• wypełnia pracownik PCPR 
 
 
 

 
Potwierdzam kompletność złożonych  
dokumentów wymienionych w części A wniosku 

 
 
 
Część B : Informacje o przedmiocie wniosku 
 

Przedmiot dofinansowania, przeznaczenie dofinansowania / nazwa imprezy / 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
..........................................................................................................................................................................                      

 
Przewidywany koszt ogólny przedsięwzięcia : / dotyczy osób  
niepełnosprawnych z Powiatu Łaskiego /..................................................................................................zł                                               
 
1.Deklarowane środki własne :........................................................................................................................zł 
 
2.Inne źródła finansowania ogółem : .................................................................................................zł. z tego : 
 
a)......................................................................................................................................................................zł 
 
b)......................................................................................................................................................................zł 
    
c)......................................................................................................................................................................zł 
 
3.Wnioskowana kwota dofinansowania  ze środków Funduszu:       ...............................................................zł 
    (słownie złotych: ..............................................................................................................................) 

 
Termin i miejsce rozpoczęcia imprezy o dofinansowanie której ubiega się 
Wnioskodawca: .................................................................................................. 
 
 

   
- 

    

miejscowość kod pocztowy Ulica,                    powiat ,       województwo 

 

 

Liczba uczestników  z Powiatu Łaskiego ogółem: 
 

w tym osób niepełnosprawnych do lat 18 : ................................. powyżej lat 18 : .............................. 

 
 

( pieczątka imienna, podpis pracownika PCPR, data ) 
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Informacje uzupełniające o przedmiocie wniosku : 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................ 

 
Przewidywane efekty : 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 

 
Załączniki wymagane do wniosku / wypełnia PCPR / : 
1.Nazwa, szczegółowy zakres i miejsce realizacji zadania – program merytoryczny imprezy 

 

Załączono do wniosku 
tak / nie 

Uzupełniono 
tak / nie 

Data 
   Uzupełnienia 

 
2.Udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie 
przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu ( Umowy, oświadczenia itp. ) 

 

Załączono do wniosku 
tak / nie 

Uzupełniono 
tak / nie 

Data 
   Uzupełnienia 

 
3.Kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania 

 
 
 
                     
  
 4.Lista niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z  podaniem stopnia niepełnosprawności  
  ( nie dotyczy imprez masowych i otwartych) 

 

Załączono do wniosku 
tak / nie 

Uzupełniono 
tak / nie 

Data 
   Uzupełnienia 

 

Załączono do wniosku 
tak / nie 

Uzupełniono 
tak / nie 

Data 
   Uzupełnienia 
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5.Inne załączniki.......................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 

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

 
 
Potwierdzam kompletność złożonych  
dokumentów wymienionych w części B wniosku 

 
 
 
We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki części A oraz odpowiedniej części B ewentualnie wpisać „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. 
 
 
 
1. Oświadczam, że nie posiadam wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu. 
 
2. Oświadczam, że w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie byłem  stroną umowy o 
dofinansowanie ze środków PFRON, która została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie mojej 
stronie  / po stronie Wnioskodawcy /. 
3.Oświadczam,że zatrudniam fachową kadrę do obsługi imprezy /zobowiązuje się do zatrudnienia 
fachowej kadry do obsługi imprezy** 

4.Oświadczam, że posiadam odpowiednie warunki lokalowe i techniczne do realizacji imprezy.  

 
*niepotrzebne skreślić 

  
 
 
UWAGA ! 
Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na organizację sportu, kultury, turystyki i rekreacji zostaną rozpatrzone po 
otrzymaniu planu finansowego na rok 2021. 
 
 
 
 
 
 
                            ................................................................................................................ 
    / data i podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( pieczątka imienna, podpis pracownika PCPR, data ) 
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Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej 

Rozporządzeniem) informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku z siedzibą przy ul. 9 Maja 33, 98-100 Łask, tel. 

43 675 37 49. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować: telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 43 675 37 49, 
pocztą email: iod.pcprlask@op.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) wypełniania obowiązku ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie 
art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia; 

b) wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w 
związku z realizowaniem zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia. 

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom (procesorom) 
lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 

a) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 
b) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające). 

 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia 

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia; 
g) w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust.1. lit. a Rozporządzenia), przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. 

 
 

 

………………………………………………………….. 
                                                                                                                                      (data i czytelny podpis) 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:iod.pcprlask@op.pl
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Wymagane dokumenty: 

1) wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

2) aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego lub innego organu rejestrowego (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od 

daty złożenia wniosku), 

3) aktualny statut (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), 

4) udokumentowanie posiadania rachunku bankowego, 

5) zaświadczenie lub oświadczenie o prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat 

przed dniem złożenia wniosku, 

6) dokumenty świadczące o prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

7) aktualne pełnomocnictwo, 

8) oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, 

9) oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej, 

10) oświadczenie o posiadaniu odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do 

realizacji zadania, 

11) zaświadczenie lub oświadczenie o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie 

przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON, 

12) oświadczenie o nieposiadaniu zaległości ani wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, 

13) oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec Urzędu 

Skarbowego, 

14) szczegółowy kosztorys zadania (załącznik Nr 1 do wniosku), 

15) program merytoryczny zadania, 

16) listę osób niepełnosprawnych korzystających z zadania oraz ich stopień niepełnosprawności - nie dotyczy imprez 

masowych powyżej 200 osób, z informacją iż uczestnicy zamieszkują na terenie powiatu łaskiego, 

17) gdy wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584, 699 i 875) dołącza: 

a) zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymane w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające 

go lata kalendarzowe, albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie, 

b) informację 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, 

c) oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w 

przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy, 

18) gdy wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej do wniosku dołącza: 

a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, 

b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 

3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, 

c) załączniki, o których mowa w punkcie 17) 

Wnioski przyjmowane są do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. 

O dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby 

prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli: 

1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, 

2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do 

realizacji zadania, 

3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w 

wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON. 

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów 

przedsięwzięcia. 

Wnioski o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą dotyczyć osób 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie działania Powiatu Łaskiego. 

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie imprezy organizowane na terenie Polski. 

 


