
Zał. Nr 3 do wniosku Aktywny samorząd, Moduł I, Obszar A, Zadanie 1  

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY  
 

Oświadczam, że: 

1.o wnioskowane w ramach niniejszego wniosku dofinansowanie ubiegam się wyłącznie w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Pszczynie, 

2. informacje podane we wniosku i załącznikach są zgodne z prawdą oraz przyjmuję do wiadomości, że podanie 
informacji niezgodnych z prawdą, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania, 

3.zapoznałam(em) się z zasadami udzielania pomocy w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, które 
przyjmuję do wiadomości i stosowania oraz przyjęłam(em) do wiadomości, że tekst programu jest dostępny pod 
adresem: www.pfron.org.pl, a także pod adresem: www.pcprpszczyna.pl, 

4.w okresie ostatnich 3 lat uzyskałam(em)/podopieczny uzyskał pomoc ze środków PFRON (w tym 
za pośrednictwem powiatu) na zakup/montaż oprzyrządowania  samochodu:  tak  -  nie, 

5.posiadam środki finansowe na pokrycie udziału własnego w zakupie i montażu oprzyrządowania  
(w zależności od wysokości przyznanej pomocy finansowej co najmniej 15% ceny brutto). Środki finansowe 
stanowiące udział własny wnioskodawcy mogą pochodzić z różnych źródeł, jednak nie mogą pochodzić ze środków 
PFRON,                                                

6.przyjmuję do wiadomości i stosowania, że ewentualne wyjaśnienia, uzupełnienia zapisów lub brakujących 
załączników do wniosku należy dostarczyć niezwłocznie, w terminie wyznaczonym przez Realizatora programu 
oraz, że prawidłowo zaadresowana korespondencja, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, 
uznawana będzie za doręczoną,  
7.przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż złożenie niniejszego wniosku o dofinansowanie nie gwarantuje 
uzyskania pomocy w ramach realizacji programu oraz, że warunkiem zawarcia umowy dofinansowania jest 
spełnianie warunków uczestnictwa określonych w programie także w dniu podpisania umowy, 
8.oświadczam, iż nie ubiegam się i nie będę w danym roku ubiegać się odrębnym wnioskiem o środki PFRON                       
na ten sam cel finansowany ze środków PFRON – za pośrednictwem innego Realizatora (na terenie innego 
samorządu powiatowego), 
9.przyjmuje do wiadomości, iż przez posiadacza samochodu (w przypadku Obszaru A) –                                                             
(w rozumieniu programu) – należy rozumieć jego właściciela lub współwłaściciela; w przypadku osób 
niepełnoletnich i pozbawionych zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca 
(opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy); w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie 
wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może 
być udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.), 
10.przyjmuje do wiadomości, iż przez oprzyrządowanie samochodu (w przypadku Obszaru A, Zadanie 1) – 
należy rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata 
programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia 
użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby 
niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego; do mobilnych przedmiotów można zaliczyć 
przykładowo: specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do 
wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego itp. 
11.przyjmuje do wiadomości, iż przez dysfunkcję narządu ruchu (w przypadku Obszaru A) – należy rozumieć 
dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
(także orzeczenia o niepełnosprawności), w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, 
która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu 
schorzeń (np. o charakterze neurologicznym – symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych – 
symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod 
warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż 
następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu. 
12.Wnioskodawca po raz pierwszy ubiega się o dofinansowanie ze środków PFRON do danego obszaru/zadania 
objętego wnioskiem w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” (nie otrzymał nigdy wcześniej 
dofinansowania ze środków PFRON na obszar/zadanie objęte wnioskiem w programie ,,Aktywny samorząd” za 
pośrednictwem PCPR w Pszczynie ani innego Realizatora (samorządu powiatowego): 

 
                          TAK                                                   NIE 

   13.Oświadczam, iż przyznane dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania samochodu zamierzam 
wykorzystać do samochodu marki ……………………………………………………….rok produkcji………………………. 
  Nr rejestracyjny …………………………………………………. 
 
 

http://www.pfron.org.pl/


 
 
 
 
WAŻNE:  
-  Wnioskodawca zobowiązany jes t  zg łos ić  bezzwłocznie do Real izatora in formacje o wszelk ich zmianach, 
dotyczących danych zawartych we wniosku,  
-  w przypadku,  gdy Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumenty  wystawione w języku innym niż  język polsk i ,  
zobowiązany jes t  do przedłożenia t łumaczenia tych dokumentów na język polsk i  przez t łumacza przys ięg łego.  
Koszty  związane z  t łumaczeniem tych dokumentów n ie są re fundow ane ze środków PFRON,  
-  z uczestn ic twa w programie wyłączeni  są wnioskodawcy,  k tórzy po o t rzymaniu dof inansowania ze środków PFRON 
na ce le okreś lone w ustawie z  dn ia  27 s ierpnia  1997 roku o  rehabi l i tac j i  zawodowej  i  społecznej  oraz zatrudnian iu 
osób n iepełnosprawnych  (Dz.  U.  z  2019 poz.  1172,  z  późn.  zm.) ,  w tym również w ramach p rogramów zatwie rdzonych 
przez Radę Nadzorczą PFRON naruszy ł  warunk i  umowy (między innymi  poprzez n ie terminowe lub n ienależyte 
wykonywanie zobowiązań wynika jących z  umowy)  i  n ie  do prowadzi ł  do usunięc ia  uchybień do dnia z łożenia wniosku.  

 
 
 

 
 
…………………………………………., ………………………………..                     ………………………………….. 

        miejscowość                                            data                                                          podpis Wnioskodawcy 

 

 


