
Załączniki do wniosku „ Sport, kultura, rekreacja i turystyka” do umieszczenia w SOW 

1. Aktualny wypis z rejestru sądowego (ważny 3 miesiące) lub inny dokument stanowiący podstawę 

działania, 

2. Statut (regulamin), 

3. Udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach, 

4. Sposób reprezentacji (pełnomocnictwo), 

5. Oświadczenie czy Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT – w formie odrębnego załącznika 

do wniosku, 

6. Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec 

organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej – w formie odrębnego 

załącznika do wniosku, 

7. Oświadczenie dotyczące braku (lub nie) obowiązku wpłat na PFRON – w formie odrębnego 

załącznika do wniosku, 

8. Oświadczenie, że podmiot-wnioskodawca nie ma wymagalnych zobowiązań wobec PFRON oraz, 

że w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie był stroną umowy o dofinansowanie ze środków 

PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie podmiotu – w formie odrębnego załącznika do 

wniosku, 

9. podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Realizatora zadania Powiat Stalowowolski – Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 (administratora danych) w celach związanych z 

realizacją zadania  „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”, 

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 takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016 r.) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO oraz ustawą  z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) – w formie odrębnego 

załącznika do wniosku, 

10. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. „Prawo przedsiębiorców” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) 

lub/i zakładem pracy chronionej do wniosku dołącza: 

a) zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok 

kalendarzowy oraz dwa poprzedzające 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 

związana jest pomoc de minimis 

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

według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczącym udzielania 

pomocy, 

11. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy 

chronionej ( dot. zakłady pracy chronionej), 

12. Informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych za okres 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku ( dot. zakładu pracy 

chronionej), 

13. Imienny wykaz osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem z podaniem miejsca zamieszkania  

i stopnia niepełnosprawności oraz kserokopią tych orzeczeń – w formie odrębnego załącznika do 

wniosku, 

14. Oświadczenie, że osoby objęte wnioskiem dofinansowania, na dzień złożenia wniosku, są 

mieszkańcami Powiatu Stalowowolskiego oraz, że posiadają ważne orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności/o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne – w formie odrębnego 

załącznika do wniosku, 



15. W przypadku osób wymagających opiekunów, zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność 

pobytu opiekunów tych osób w trakcie realizacji zadania, 

16. Oświadczenie, że opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy wezmą udział w zadaniu są 

mieszkańcami Powiatu Stalowowolskiego – w formie odrębnego załącznika do wniosku, 

17. Dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres 

co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku wraz z opisem tej działalności  - w formie odrębnego 

załącznika do wniosku 

18. Udokumentowana informacja/oświadczenie o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych  

z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze 

środków Funduszu – w formie odrębnego załącznika do wniosku, 

19. Dokumenty potwierdzające zapewnienie odpowiednich do potrzeb, warunków technicznych  

i lokalowych do realizacji zadania – w formie odrębnego załącznika do wniosku, 

20. Ankieta w zakresie udzielenia dofinansowania do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych wg załącznika nr 1 do wniosku,  

21. Szczegółowe informacje o planowanych do realizacji zadaniach /dla każdego zadania oddzielnie/ 

w liczbie …….. (zał. nr 1 do wniosku), 

22. Inne 

 

W przypadku podmiotów, o których mowa w punkcie 10 wyżej wymienionych załączników, 

dofinansowanie jest udzielane jako pomoc de minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 

Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy 

de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r., str. 5) 

Pomoc, o której mowa wyżej, nie może być udzielona, jeżeli podmiot otrzymał pomoc inną niż de minimis 

w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu 

inwestycyjnego, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności 

pomocy. 

Podstawą zakwalifikowania pomocy jako pomocy de minimis jest zaświadczenie wydane przez starostę 

(prezydenta miasta na prawach powiatu) na podstawie odrębnych przepisów. 

Podmioty, o których mowa w  punkcie 10 wyżej wymienionych załączników, przed zawarciem umowy 

przedstawiają zaktualizowaną informację o pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej przeznaczonej 

na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą otrzymanej po złożeniu wniosku o dofinansowanie 

ze środków Funduszu. 

 


