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Załącznik nr 1 – INFORMACJE NIEZBĘDNE DO OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU 

UWAGA! Są to informacje mogące decydować o kolejności realizacji wniosków, dlatego prosimy o wyczerpujące informacje i odpowiedzi na poniższe pytania i 

zagadnienia. W miarę możliwości wykazania, każdą podaną informację należy udokumentować (np. fakt występowania innej osoby niepełnosprawnej w 

gospodarstwie domowym Wnioskodawcy należy potwierdzić kserokopią stosownego orzeczenia tej osoby) w formie załącznika do wniosku, umieszczonego 
w tabeli nr 7 wniosku. W przeciwnym razie, informacja może zostać nieuwzględniona w ocenie wniosku. Wnioskodawca, który ubiega się o ponowne udzielenie 
pomocy ze środków PFRON na ten sam cel jest zobowiązany wykazać we wniosku (poniższy pkt 1) istotne przesłanki wskazujące na potrzebę 

powtórnego/kolejnego dofinansowania ze środków PFRON. 
 

Pytanie/zagadnienie Informacje Wnioskodawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Konieczne uzasadnienie wniosku 

(obligatoryjne, a w szczególności rozszerzone 
uzasadnienie wniosku przez osoby, które otrzymały 
wcześniej dofinansowanie ze środków PFRON do 
podobnego lub takiego samego przedmiotu). 

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

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

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

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

 
…………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………. 

2) Czy niepełnosprawność Wnioskodawcy jest 
sprzężona (u Wnioskodawcy występuje więcej niż 
jedna przyczyna niepełnosprawności, kilka schorzeń 
ograniczających samodzielność)? 
Niepełnosprawność sprzężona musi być 
potwierdzona w posiadanym orzeczeniu dot. 
niepełnosprawności. 

 - tak 3 przyczyny niepełnosprawności  - nie 

 - tak 2 przyczyny niepełnosprawności 

3) Czy w przypadku przyznania dofinansowania 
Wnioskodawca pierwszy raz uzyska dofinansowanie 
danego przedmiotu dofinansowania (nigdy nie 
uzyskał pomocy ze środków PFRON na ten sam cel, 
w tym w ramach środków przekazywanych do 
samorządu np. w PCPR)? 

 - tak  - nie 

4) Czy w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy są 
także inne osoby niepełnosprawne (posiadające 
odpowiednie orzeczenie prawne dot. 
niepełnosprawności)? 

 - tak (1 osoba)  - tak (więcej niż jedna osoba)  - nie 

 
 

5) Czy aktywny zawodowo Wnioskodawca jednocześnie 
podnosi swoje kwalifikacje zawodowe (np. kursy 
zawodowe, nauka języków obcych) albo jednocześnie 
działa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych 
albo w sposób aktywny poszukuje pracy lub stara się 
lepiej przygotować do jej podjęcia albo do dalszego 
kształcenia (np. współpraca z doradcą zawodowym, 
trenerem pracy, psychologiem)? 

 - nie  dotyczy -  nie  - tak (proszę opisać): 

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

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

…………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………… 
 

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

5a) Czy Wnioskodawca wykazuje szczególne osiągnięcia 
w nauce( średnia ocen powyżej 4,00 lub udział w 
konkursach albo w olimpiadach szkolnych )? 

- - - tak (proszę opisać): 
....................................................................................................... 

 
....................................................................................................... 
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...................................... dnia ..... /....... /20... r. ............................ 

podpis Wnioskodawcy 

 

 
5b) Czy Wnioskodawca posiada wyróżnienia lub udziela 

się jako wolontariusz? 

- - - tak (proszę opisać): 
....................................................................................................... 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Czy występują szczególne utrudnienia (jakie)? 
np. pogorszenie stanu zdrowia, konieczność leczenia 
szpitalnego, źle zurbanizowana czy skomunikowana 
z innymi miejscowość, skomplikowana sytuacja rodzinna, 
trudności finansowe, itp. 
Jeśli podane informacje zostaną udokumentowane, 
wniosek uzyska 5 pkt. Wniosek nie uzyska punktów (0 
pkt) jeśli Wnioskodawca nie udokumentuje wskazanych 
informacji. 

 - tak  - nie 
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Wnioskodawca nie mogący pisać, lecz mogący czytać, zamiast podpisu może uczynić na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku inna osoba wypisze jej imię 
i nazwisko umieszczając swój podpis; zamiast Wnioskodawcy może także podpisać się inna osoba, z tym że jej podpis musi być poświadczony przez notariusza lub wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że podpis został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać. 


