
załacznik nr 1

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCl

WNlosKu o DoFlNANsoWANlE nr: ...,..43,1 1.2...,,.....2019

Dot.

oświadczam. że:
1) nie pożoslaję W związku maŻeńskirn a]bo stosunku pokrew eństwa ub powinow.ctwa w inliprostej pokrewieńs§va ub powinowaclwa W lini

boczne] do d rug]ego siopn]a olaz ni€ jesiem zW ążany ta) z 1ńulu pżysposobienia opiek lub kuraieii ż Wn oskodawcą,

') nie jestem iW ciągt] ostatnjch 3 at nle by]em (-am) właścicielem, Wspónłłaścceem, przedstawcielem plawnym (petnomocnikiem) Iub
handowym, żłonk ern organów iadzorcżych bądź zażądzających Ub pBcownikiem inm ofelljąrych spżedaż iowaóVuśłlg będą;ych
pżedmiolem Wniosku,

3) nie jestem iW ciągu osiatnlch 3 at ne by]ern (am) żatludnioiy (-a) w iym n. podsiawie Umowy zecenia lub umowy o dzeło,

4) nie pozoslaję z wnioskodawcq w takim stosunku plawnym ub fakiycznyrn, klóry móglby budżić wąlpliwośc]co do mojejbeżstronnoścj,

zobowiazuie sie do:
1) ochrcny danych osobowych Wnioskodawcy,
2) spełniania swojejfunkcj żgodnie ż plawem iobowiązującym] procedurarn, sumienrr e sprawnie, dokladn e i bezstlonnie.3) n]eżW|ocznego poinfomowan a o Wszelkich zdażeniach, które mog]ybyżostać Uznane za plóbę ograniżenia mojei beżsircnności,4) aezygnowania z oceiy Wniosk!/przygoiowanla lmowy/obecności plży podpisywanlu umowi z Wnioskodawc;-W sytuac], gdi żastnieje

żdażen ewskażane W pkt 1 4,

oata, piecząlka i pod p s p6cownika
pżeplowadżają@9o weMkać]ę

lomalnąWniosku

Data, p ećżąlk ipodp9y pracownka/ćw
o@n ających wn ósek ńerytoryczn e

D.ta,piecząlk pódpśypla@wnika/Ów
prżyqotowu]ących umowę. jakleż pGcown ków

obeónych plzy podpiswan]U dmolv
(sprawdżających wymaoane dokumenly n.żbedne

do zawarcia Umowy Wyp]aiy dofnansowania)

Data p eczątła podpis kie@wn ka dzału za]ńującego śię rea 4cją pro§lańu

,b'll



zalącznik fi 2

Data prżekażania Wniosku do decyzji W sprawie dofinansowania ze środków PFRoN:

DECYZJA W SPRAW|E PRZYZNANlA DOF|NANSOWAN|A ZE ŚRODKÓW PFRON
d la Wn iosku .,..,.,,,43 1 1.2.,..,,..,,.,,201 9

Dot. ............,..,

Deklaracia bezstronności
ośWiadczam. że:
1) nie pożostaję w związku małżeńsk]m albo stosunku pokrewieńs§va lub powinowactwa w Iini] prostej, pokrew eństwa

lub powinowachva W linii bocznej do dlugiego stopnia, olaz nie jestern związany (-a) z iytułu prżysposobjenia, opieki
l!b kurateli z Wnloskodawcą,
nie jestem j W ciągu ostatnich 3 lat nie byłem Cam) Właścjcje]em Współwłaścicielem, pżedstawicielem prawnym
(pe]nornocnlkiem) lub handlowym członkiem organóW nadżorczych bądż zażądząąaych lub pracownikiem firm
oferujących spżedaź towaróWuśług będących pźedmiotem Wniosku,

ą nie jestem i W ciągu ostatnich 3 lat nle byłem tam) zatrudniony (-a), W tym na podstawie umowy zlecenia llb
umowy o dzieło, u Wnioskodawcy,

4) nie pozostaję z Wnioskodawcą W takim stosunku prawnym lub faktycznym, który móglby budzió Wątpliwości co do
mojejbeżstronności,

zobowiazuie sie do:
, ochrony danych osobowych Wnioskodawcy,
- spełniania swojej fuikcj zgodnie z plawem obowążującyrni plocedUraml, sumiennie, sprawnie, dokładnie

ibez§tronnie,
_ niezwłocznego poinformowania o Wsze kch żdażeniach, które mogłyby zoslać uznaFe za pńbę ogranlczenja moje]

bezstronności,
nowania z zawierania !m z wnioskodawca w svluac za stnieie zdarzenie Wskazane W pki ]_4,

PF{ZYZNANA KWoTA DoFlNANSoWANlA Do WYsoKoŚcl (W zl):

tl Moduł l obszar A zadanie nr l __,_ zł

! Moduł l obszar A Zadanienr2,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,., , ,,,,,,,, zł w i)m:

_ Koszty kursLl j egzamiDów| .,,.,..,,.,,.,,..,..,,..,,,.,,.,,..,,.,,,.,,..,,.., zł

- Koszty zakwaterowania, \łyą,wienia i dojazdu w okesie tnvania kulsu : ..,,.,,,.,,. ,,,.,,.,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, z]

- Koszry usług tłumacza migowego: ,.,,.,,.,,...,,.,,..,..,,..,,..,,..,,.,,...,,..,,. z1

! Moduł I obszar A Zadanie nI 3 .,,..,..,..,,,.,,..,,.,,,.,,, ,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,, zł w tyln:

, Koszly k,ursu i egzaminów: ,,,,,,,,,,,-,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,, z1

_ Koszry zakwaterowanja, w}aĄłi€nia i doj azdu w okeSie tr$,ania kursu : ,..,,. ,,,.,,..,,..,.. ,,.,,..,,.,,.,,. ,,,.,,,.,,,.,, zł

- Ko§zty usfug tlumacza migowego: .,,. ,,, ,,, ,,,,.,,, ,,, -,,, -... ,..,....... ..... .... ,. zł

o Modul l obszar A -Zadanie nr 4 -zł

,21f Moduł I obszar B Zadanie nr t

.zł! Moduł I obszar B zadaiieff2.

.zł! Moduł l obszar B ZadaDie nr 3 .

.zlE Moduł l obszar B Zadanie nr 4

.ztn Modull obszar B -Zadanie nr 5

o Moduł 1obszar c -Zadanie nr2
§
t



! Moduł l obszar c _ Zadanie n 3 ,..,,..,,..,,...,,.,,,.,,, ............._......,.... d

Kosży dojazdu adresata programu na spotkani€ z ekspeńem PFRoN: ..,,,.,,..,,.,,._,...,,..,,.,,.,,..,..,,.,...,,.,,, zł

Kosźy zakupu protezy na III lub Iv poziomiejakości: .,,,.,,,.,.....,...,,..,,.,,,.,,..,,..,,.,,,., zł

! Moduł I obsżar c zadanie nr 4 ,,.,,._,...,,..,,,.,,..,,,.,,,.,,,..,,..,,.,,,,.,,. zł

Koszty dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspeń€rn PFRoN: ,.,,,_,,..,,.,,,.,,..,,._,._,,.,..,,..,..,,.,,..,,, ż
Koszty utrzymania spra\łlości technicznej posiadanej protezy na lll ]ub lV poziomie jakości: ,,.,,._,..,.

! Moduł l obszar c zadanie nr 5 .zł

tl Mod!ł l obszar D . .....d

załącznikido decyzji: tr nie dotyczy ! obliczenia Wysokości dofinansowania

Do Wniosku żałącżono W§żystkie Wymagane dokumenty niezbędne do zawarcia umowy iWypłaty dofinansowania

pi.clqltl ihieĄha pracownika Rellizalola prog/ahu
p rz! g ol ov uj 4ce E o u ho9ł Pieczqlka inieana tieloyĄika dzidlu zajńajLcego śię

lealizacj4 próelgn,

piecz4lka lńienna kielow"iko 9laścivej jedĄośtki
o ry anh acrj nej R e al i zato l o p l oE, a mu

\

\



żalącżnik nr 3

Data pżekażania wniosku do clecyzji w sprawie dofinansowani. ze środków PFRoN:

DECYZJA W SPRAW|E ODMOVVY DOF|NANSOWANlA ZE ŚRODKÓW PFRON
dla wniosku .,.,..43'l 1,2.,..,..,..,,,2o'l9

Dot. ......._....

Deklaracia bezstronności
oświadczam. żei
1) nie pozosta]ę W związku małżeńsk]m albo stosunku pokrewjeństwa ub powinowact\,Va W linii plostej, pokrewieńshva

lub powjnowactlva W llnji bocznej do druglego slopnia, oraz n]e ]estem żWiązany (,a) z tytułu pzysposobienia op ekr
llrb kurateli z Wnioskodawcą,

ą nie ]estem i W ciągu ostatnich 3 lat nie byłern Gam) właścicie em współWłaścicielem, przedstawicielem prawnym
(pełnomocnikiem) lub handlowym, członklem organóW nadzorcżych bądż zażą zających ]ub pracown]klem f]rm
oferujących spżedażtowaróWusług będących pźedmlolern Wniosku,

3) nie jestem i W ciągu ostatnich 3 lat nie byłem Cam) zatrldniony (_a), W tym na podstaw]e umowy zlecenia |ub
umowy o dzieło, u Wnióskodawcy,

a) nie Pozostaję z Wnioskodawcą W takim stosunku Prawnym lub faktycznym, który mógłby budżić Wąip]iwośc] co do
mojej bezstronności,

zobowiazuie sie do:
- ochrony danych osobowych Wnioskodawcy,

spełniania swojej funkcji zgodn]e z prawem iobowlązującymi procedulami sumienn]e sprawne, dok]adnle
ibezstronnie,

_ n ezwłocznego poinformowania o Wszelkich zdażeniach, które mog]yby zostac uznane za próbę ograniczenia mo]ej
bezskonności,

- zlezygnowańiazzawierania umowy z Wnioskodawca W sYtuacii, qdv zaisinieie zdażenie Wskazane w okt 1_4

oDMoWA PRzYzNANA DoFlNANsoWANlA Do MoDUŁU l, oBszAR....,, ZADANlE ,

UzAsADNlENlE.

pieclątka ihi.nnl Plocowrika ReaIiza1O/u plóglahu
PIl-! E o l ofu uj ą. e go o d,lov ę

łiećz4tka inien"a kielov"ika dzialu ujhlująćego się
l.aIizacj.! proPlanl

pi.c.|tka i ienla kielovnika 9łuścivej jedĄoslłi
o le a n ila c rj k ej Re ol izalo l a p ro g l a fu n

|.)
'"ł



załacznik nl 4

OCENA FORMALNA

WNlosKU o DoFlNANsoWANlE nr: .......431,1.2..........2019

Dot.

WERYF|KACJA FORMALNA WNIOSKU

Lp. Warunki WeMkacji fornralnej: Warunki Weryfikacji forma]nej spełn one
|zaznaczyć ńaściwe):

Wnioskoda@ ipodopie*ny sp€]nia Wśzwtkie k,},ter6 upńwń ają@ do złoŻon a
Wniosku ] uźyskań a dolinansowania !-tak !-nie

2 Wnio9ioda@ dol.u}ma] lem nu zloźen a Wn oślu !-tak !-n e
prcpońNanypż*wn oskodawcę pżedmiol dorńańśoMnb ]esl zgódny
żżasadam wskaańvń w DlŃźmie L] -tak tl-n e
Wń,oslodaw€po9ódasrodl naWneseneudzałUWłasnego !-tak t] -nie !-n e dotvczv

5
wniosek żłożony n6 odpowedńim lormulażu żałączn]k i s po żądzo ne wg !-tak f;-n e

!-tak -n e
Data Weryfikacj] formalnej Wniosku:

Weryfikacja formalna wniosku: ! pozytywna ! negatywna

Wniosek uzupełniony We Wskazanym terminie
W zaklesie pkt: !-tak !-nie
Wniosek komp]einy W dniu pźyjęcia t]-tak !-nie

NUm9r/ imię i na i§ło lekaża wy§tawiające9o zaświadczenie lekarckle

pi.ćząlko ini.nra PIa.ovniha RealiIolol0 p/og/ahą
.Ioko,ującego velrli*ucJi lo,nalnej iostu

pi.cząrka ifuienna kie,ovnikl działu lajĄującag0 się
leoli,ldcj4 p/Ogla u

pieczqlła inien"a kielovlika wlaścirej jedloslki
olgoni.oclj|ej Realizntola PlDgIaĄu

Data pżekazania wnio6ku do oceny merytorycznej,,..,,..,".................

Data pżekazania wniosku do ponownej weryfikacji formalnej ......,..,.,....,..,., (o ile doh/czy)

f*



ZaląflniI nr 5

Kańa oceny merytorycznei wniosku nr! ........4311.2..........,,,2019

Modul I Ob§zar ..,.. Zadanie ......,

Dot. wniosku:

I PunkĘ preferencyine
osoba zatrudniona (spehiająca kĄterium Zatrudnienia zawart€ w dokumencje Kierunki działaniaust,3l
pkt, 44)
- Stosunekpracy na podsta\łie umo!ły o pracę, zawańej na cżas
nieokreślony ]ub okeślony. iednakźe nie kJótszv niż 3 miesiące

40 Max 40

_ Stosunek ptacy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz
spóld7ielczej umoĘ o Dr.cę. je/e,i nd pod,ra$ le prlepl.ó\V
sżczególnych pracownik został powołany na czas okeś]ony; okres t€n
nie może bvć kótszy niż 3 mi€siac€
_ Działalność rolniczą w rozumieniu usialry z dnia 20 grudnia 1990 r,
o ubezpieczeniu społecznym rolnjkóW (tek§rjednoli1'y: Dz. U. z2011 l.,
Doz- 2336 z Dó^. Zn.).
_ Działalność gospodarcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2010 r.
Pra\ło Drzedsi€bior€ó\ł rDz. U. z2018l,, Dóz,616 zDó^. zń\
- Zatrudnienie napodstawie umowy cywi]noprawnej, zawańej na okres
ni€ kótszy niż 6 miesięcy (okresy oborviązywania umów na§tępującyc]r
po sobie. sumuia sie)
_ staż zawodowy w rozumienju ustawy ż dnia 20 kwietnia 2004 r,
o promocji zatrudnienia i insryfucjach rynku pracy (tekstjednolity:
Dz. U. z2O1a l.,poz.1265, zpó^. ż]1|.)

o§oba w 20l8lub 2019 roku zostala poszkodowana włyniku
dzirlBnia żvwiołu lub innych zdarz€ń losowach

10 Max l0

Razem Max 50

II Niepelnosprawność
stoDień nieDełnosDrewności
- Znaczny (t grupa) 5

Max 7_ Umiarkowany (Il grupa) 3

- Niep€hosprawność sprzężona (więcej niżjedna przyczyna
nienełnosnrawności Wnikaiaca 7 Dosiadanepo orzec7€nia)

2

Dvsfunkcia
- osoba poruszz się na wózku inwalidzkim / przy pomocy protezy 5

Ma_x 12

- osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych / obu końcryn dolnych /
osoba ni€widoma / osoba nieslvszaca

5

_ osoba z dysfunkcjąjednej kończyny doIn€j / jednej kończyny górnej /
osoba niedowid7źca / osoba nie.losłVśzaca

3

- osoba gfuchoniewidoma 2
Razem Max 19

,,Ufi

III Krvteria dot, danego obszaru
A] i A4 -osobanie posiada żadnego optzyrządo\łania §amochodu 5

Ma_\ 5

A2 i A3 Wnioskodawcanie otrzymał wcześniej dofinansowania do
żadneso kulsu Drawa iazdv

5

31 Wnioskodawca nie otrzymał wcześniej dofinansowania do sprzętu/
elementów, o którv wnioskuie

0-5*

B2 - wnioskodawca nie ukończył wcześniej żadnego kursu obsfugi
soTz€tu. o kórv \łnioskuie

5

83 i 84 -wnioskodawca nie otrzymał wcześniej dofinansowanja do
sDrżenr/€lementów. o którv wnjoskuie

0-5*

85 osoba W łieku aktywnoscj zawodowąi 5

c2 osoba \ł wieku aktywności zawodowei 2.5



C2 wnioskodawca nie otrżymał wcześnie.j dofinansowania do naprawy
Wózka, któr/ aktua]nie obięty iestnaprawą

2,5

c] o§oba w wjeku aktvwności 7awodowei
C3, wnioskodawca nie otrzymał wcześniej dofinanso\łania do zakupu 2,5

c,1 Wnioskodawca nie otrzymał wcześniej dofinansowania do naprauf
p.otezy objętei aktualnje naprawą

2,5

C4 osoba w wieku akiywności zawodowej 2,5
C5 - osoba w wieku aĘwności żawodow€j 5
D Wnioskodawca samotnie \łycho\łlje dżiecko / dzi€ci 2.5
D W gospodars§vie domo\łym pozostaje więcej niżjedno dżiecko 2,5

Max 5

* ProFotcjona]Die do licżby prżednlioóN dofiDeSowdia

Mak§ymalną liczba punktó\tr do zdobYciA 100 pl(t
Minimalna Iiczba punktów określona do przyznania dofinansowania 25 ok
uuyśkana liczba Dunktów

Data prżeprowadzenia weryfi kacj i
meryłorycznej

Pieczątka imienna i podpis pracownika
dokonującego oceny nrerytorycznej wniosku

\\

Y:
\

IV Inne
Dochód na osobę rł go§podBrstwie domowJm
- Do'764 zl Mar 2
Do 1500 ZI

otrzymane wcz€śniei dofi naIlsowani€
- Wnioskodawca ni€ otrąvmał dotąd żadnego dofinansowania w ramach
pilotażoweqo proqramu Akwwnv samorzad

4
Max 4

_ Przes}anki i§tniejące do ponownego dofinansowania w ramach
pi]otażoweeo piogramu Aktrlvny samorzad

0-2

szcz€gólne utrudnienia wnio§koda\Ycy 0-2 Max 2
Uzasadnienie wyboru danego przedmiotu dofinan§owania 0_] 0 Max l0
więcej niż l osoba nicpelnosprarvna w go§podarstwie domowym Max l
wniosek by| kolnp|etny rł dniu przyjęci, 2
wnio§kodarYca pro}yadzisamodzi€lne go§podarstwodomowe Ma,x 1

pobieranie nauki
- osoba studiująca /rozpoczynaiąca studia 2

Max 2- osoba rożpoczynaj ąca / kontynuuj ąca
ponadgimnaz jalnei / ponadpodstawowei
o§oba podnosząca kwalifikacje zawodowe (W inny sposób, niź studia i
nauka tv szkołach ponadgimnaz,jalnych / ponadpodstawowych np, kursy

Max ]

o§oba działająca na
wYkazui€ szczesóIn€

rzecz środowhka o§ób niepełnosprawnych! Max 1

Max 26



załącznik nl6

Karta oceny merytorycznej wnio§ku nr|,,...,4311.2,,...,..,....2019

Dot. wnio§ku:

I PunkĘ preferencvine
osoba w 20l8lub 2019 roku zostala po§zkodowala w wyniku
działania łwio|u lub innych zdarzeń losowvch

]0 Max 10

Razein Max ]0

II Niepelnosprarvność
§!q!ień niepelnosprawności
_ Zna€zny (I grupa) Iub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku 5

Max 7
- Umiarkowany (il grupa) 3
, NiepeŁrosprawność sprzężona (wjecej niź jedna przyczyna
niepełnosprawności wynika]ąca z Dosiadanego orzeczenia)

2

Dysfunkcja
, osoba porusża sję na wózku inwalidżkim / przy pomocy protezy 15

Max 42

- osoba Z dy§funkcja obu kończyn górnych / obu kończyn doInych /
oSoba niewidoma / osoba niesłSząca

15

_ osoba z dysfunkcjąjedn€j kończyny dolnej /jednej kończyny gómej /
osoba niedowidząca / osoba niedoslvsząca

1]

- osoba głUchoniewidoma 12

Max 49

III Kryteria dot. danego obszaru
A] - Rodzjc / opiekun prawny dziecka nie posiada oprzyrządowania 5

Max 5

B1 Dzi€cko nie otrzymalo wcześniej dofinansolvania do sprżętu /
elementów. o krórv wnioskuie Todzic / oDiekun Drawnv

0_5*

B2 Dziecko nie ukończyło wcześniej żadn€go kursu obsługi sprzętu, o
któn wnioskuie rodzic / oDieknn Dmwnv

5

B4 Dziecko nie otrrymalo wcześniej dofinansowania do sprzętu /
elementów o kiórv wnioskuie lodżic / oiriekun Drawnv

0-5*

B 5 _ Pod opieĘ rodziców / opiekunów prawnych j est więcej niż j edno
dziecko do 18 roku zvcia

5

C2 * Dziecko nie otrzymało wcześniej dofinansowania do naprawy
wózka, króry aktua]nie objęt! ie§t naDrawa

5

c5 Pod opieką rodzicó\r, / opiekunóW prawnych j est więcej n iż j edno
dziecko do 18 roku zvci.

5

Max 5

* plopolcionalni€ do liczby prżedlrjotół doliDaNow ia

ku ,{4

Iv Inne
Dochód na o§obe w EosDodańtlvie domowY!l
- Do'764 zł 2 Max 2
_ Do 1500 / l
otrzymane wcześniei dofinan5owani€
_ Dziecko nie otrzymało dotąd źadnego dofinansowania w ramach
pilolażow€qo programu AktvMv samoźad Max 4
- Prz€słanki istniejące do ponownego dofinansowania w ramach
Dilotażow€so Drosramu Aktv*nv samorzad

0-2

szczególne utrudnienia dziecka 2 Max 2
Uza§adnienie wyboru dan€go przedmiotu dofi nansowaniż 0,10 Max l0



więcej niż l osoba niepelnospraiYna rv gospodarstwie domowym 1 Max ]

wnios€k bJ| kompletnY w dniU przYięcia 2
Rodzic lYychowuj€ samotnie niepełnosprawne dziecko 5 Max 5
Etap kztałcenia
_ Dziecko pobiera naukę w szkole ponadginnazjalnej /' ]0

Max ]0- Dziecko pobiera naukę w szkol€ podstawowei / gimnażialn€i 5
Dziecko realizuje obowiąZek szko]ny w innej placówc€ 3

Max 36

MtksYmalna liczba punktów do zdobYci{ ]00 pkt
\'[inimalna lic.ba punklów określona do pr7yznąnia dofinanso*ania 25 Dkt
UzYskana licżba plnktów

Data pźeprowadzenia weryfi kacj i
merytorycunei

Pieczątka imienna i podpis pracownika
dokonującego oceny nreMorycznęi wniosku

,\

\



WYBÓR PRACOWN|KA DO OCENY MERYTORYCZNEJ

WNlosKU o DoFlNANsoWANlE nr: ......,43,1 1.2..........20{9

Dot.

Do oceny MW Wniosku o dofinansowanie W ramach programu pilotażowego Aktywny samożąd

Moduł l obszar ..... .. zadanie .....wyznaczam,.

2.

1.

Piecżątka imienna, dala, podpis kiercwnika działu
zajmującego się realiżacja prcgramu

[ł



zełacżlik nl a

Podsumowanie ocen merytorycznych wniosku nr ,......,4311.2.............2019

Dot. ..,.......,..,....,...

Dane pracownika Liczba punktów

suma punktóW

Średnia liczba punktów

Proponowana kwota

Pieczątka imienna, data, podpis pracownika
dokonującego podsumowanie oceny merytorycznej

t.\ff
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