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INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU NA KURSY PJM DO PFRON 
 

1. Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:  
 

Oddział PFRON należy wybrać adekwatnie do miejsca zamieszkania. 
 

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ PFRON W POZNANIU (Miejsce zamieszkania Wielkopolska) 

lub 

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ PFRON WE WROCŁAWIU (Miejsce zamieszkania Dolny Śląsk) 

lub  

KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ W TORUNIU (Miejsce zamieszkania woj. kujawsko-pomorskie) 

lub 

LUBUSKI ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE (Miejsce zamieszkania woj. lubuskie) 
 

2. Data wypełnienia wniosku:  

Wpisujemy datę wypełnienia wniosku (nie musi się pokrywać z datą złożenia wniosku). 
 

I. Dane wnioskodawcy: 

Dotyczą miejsca zamieszkania (nie zameldowania) uczestnika i nie muszą być zgodne  

z dokumentem tożsamości. Adres do korespondencji – jeżeli jest taki sam jak zamieszkania  

proszę wpisać: jak wyżej LUB jw. 
 

II. Przedmiot dofinansowania:  

PJM (poziom podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany) 

UWAGA! Uczestnicy podkreślają tylko jeden poziom!  

Podkreślenie dwóch (2) lub trzech (3) poziomów w jednej linijce skutkuje unieważnieniem wniosku. 
 

III. Nazwa i adres organizatora szkolenia:  

Kursy PJM w Poznaniu, Gnieźnie i Wrocławiu 

Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST” 

Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski 

NIP: 6161544240, REGON: 021274758 
 

Kursy PJM w Gorzowie Wlkp. 

Wyższa Szkoła Biznesu 

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp. 

NIP: 5992289502, REGON: 210444734 
 

Kursy PJM w Świdnicy 

Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała  

ul. Łukasińskiego 2/3, 58-100 Świdnica 

NIP: 8842427743, REGON: 891410475 
 

IV. Termin i liczba godzin szkolenia:  

Zgodnie z wpisem na wniosku, który jest do pobrania.  

W przypadku kursów Gorzowie Wlkp. czy Świdnicy skontaktuj się ze współorganizatorem. 
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V. Koszt szkolenia: 900 zł 

W przypadku kursów Gorzowie Wlkp. czy Świdnicy skontaktuj się ze współorganizatorem. 
 

VI. Uzasadnienie celu szkolenia:  

Dotyczy wniosku nr 1 

Wniosek wypisuje osoba z uszkodzonym słuchem i uzasadnienie motywuje uszkodzonym słuchem 

oraz potrzebą komunikacji w języku migowym. Jeżeli osoba składa wniosek nr 1 (osoba uprawniona) 

PFRON prosi o dołączenie zaświadczenia od lekarza o uszkodzeniu słuchu lub  

w przypadku posiadania orzeczenia 03-L o dołączenie do wniosku kopii takiego orzeczenia. 
 

VI. Uzasadnienie celu szkolenia:  

Dotyczy wniosku nr 2 

Wniosek wypisuje rodzina osoby z uszkodzonym słuchem uzasadniając potrzebą wsparcia  

w komunikacji dzięki językowi migowemu z członkiem rodziny.  
 

VI. Uzasadnienie celu szkolenia:  

Dotyczy wniosku nr 3 

W uzasadnieniu uczestnik powinien wskazać charakter pracy w której ma kontakt z osobą  

z uszkodzonym słuchem np. pacjentem, klientem, uczniem, kolegą/koleżanką z pracy/ podopiecznym 

w fundacji lub stowarzyszeniu itp. W przypadku studentów uzasadnieniem jest kontakt z osobami  

z uszkodzonym słuchem np. na praktykach studenckich, podczas zajęć klinicznych. Uzasadnienie 

może dotyczyć również stosunków koleżeńskich, towarzyskich, sąsiedzkich itp. Każdy uczestnik 

pisze uzasadnienie indywidualnie. Uzasadnienie nie może być odniesieniem do czasu przyszłego 

np. (w mojej przyszłej pracy będę…). Należy pisać zwięźle i na temat. UWAGA! Nie należy pisać nic 

o chęci podwyższenia kwalifikacji /o fascynacji językiem / o swoich marzeniach, pragnieniach na 

przyszłość itd. 
 

UWAGA! 

Jeżeli w uzasadnieniu jest opisane, że kontakt z osobami głuchymi/słabosłyszącymi macie Państwo 

w pracy to zgodnie z wytycznymi PFRON w Oddziale Wielkopolskim należy do wniosku dodać 

zaświadczenie od PRACODAWCY potwierdzający ten fakt. To samo dotyczy wolontariatu, w tym 

przypadku wymagane jest zaświadczenie od organizacji, w której wolontariat jest realizowany.  

Zaświadczenie jest konieczne w celu dopełnienia formalności. 

W przypadku własnej działalności gospodarczej lub praktyk studenckich itp. nie ma potrzeby 

dołączenia wspomnianego zaświadczenia.  

W razie potrzeby wzór takiego zaświadczenia prześlemy mailem. 
 

VII. Posiadam stały i bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności  

w komunikowaniu się, w ramach: 

Należy potwierdzić zaznaczając X. Powinno to wynikać z powyższego uzasadnienia. 
 

VIII. Ukończone kursy i szkolenia: Nie dotyczy. (wpisujemy gdy idziemy na kurs podstawowy,  

jeśli wyższy to adekwatnie do ukończonych kursów). 

 

Osoby niepełnoletnie: 

W przypadku kursów w których chęć uczestnictwa wyrażają osoby niepełnoletnie prosimy  

o kontakt mailowy.  
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Po wypełnieniu wniosku: 
 

Teraz ostatnie kwestie: 

1) Bardzo proszę o sprawdzenie czy na pewno wszystkie pola są wypełnione.  

2) Proszę upewnić się czy na końcu jest podpis (odręczny i czytelny). 

2a) W celu sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku  prosimy o wysłanie go na adres: 

   kursypjm@migaj.eu 

3) Wniosek proszę dostarczyć osobiście lub przez inną osobę do PFRON w Poznaniu.  

Można też wysłać listem poleconym na adres: 
 

Kursy PJM w Poznaniu i Gnieźnie  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 
ul. Lindego 6, 60-101 Poznań 
 

lub 
 

Kursy PJM w Świdnicy i Wrocławiu 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych 
ul. Szewska 6/7, 50-053 Wrocław 
 

lub 
 

Kursy PJM w Gorzowie Wlkp. 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych 
ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra 
 

lub 
 

Kursy PJM w Bydgoszczy 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych 
ul. Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń 
 
 

 

Wniosek należy dostarczyć jak najszybciej 

i zaraz po otrzymaniu odpowiedzi z PFRON, skontaktować się z nami  

mailowo lub telefonicznie 
 

Osoby, które otrzymają pozytywną decyzję o dofinansowaniu (taką decyzję otrzymuje się listem 

poleconym) muszą podpisać umowę w oddziale PFRON w wyznaczonym terminie. Jeśli uczestnik 

nie może osobiście podpisać umowy, może za niego podpisać pełnomocnik, który ma 

pełnomocnictwo notarialne. W takim przypadku prosimy o kontakt mailowy. 
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DANE POTRZEBNE DO ZREALIZOWANIA WKŁADU WŁASNEGO: 

Każdy uczestnik po otrzymaniu dofinansowania do kursu powinien przelać na konto Towarzystwa 

właściwą kwotę w ramach wkładu własnego. PFRON dofinansowuje do 95% kosztów kursu. Kwota 

dofinansowania może być mniejsza. Każdy uczestnik najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem 

kursu powinien uregulować wkład własny i oświadczenie wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu 

dostarczyć do koordynatora kursów p. Aleksandry Włodarczak, tel. 603 442 048. 

  

Dane Towarzystwa z numerem konta do przelewu poniżej. 
 

Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST” 

Ubocze 300 

59-620 Gryfów Śląski 

NIP: 6161544240, REGON: 021274758 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Volkswagen Bank direct nr: 30 2130 0004 2001 0606 3515 0001  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TYTUŁ PRZELEWU: 
 

Imię i nazwisko. Wpłata własna za kurs PJM Poznań Poziom podstawowy*  

14.03.2019 r. – 30.06.2020 r.  

 

*Jeżeli jest to inny poziom to wpisujemy adekwatnie. 

 
W przypadku kursów w Gorzowie Wlkp. czy Świdnicy skontaktuj się ze 

współorganizatorem w celu uzyskania informacji dotyczącej wkładu własnego. 

 

 

 

 

MASZ PYTANIA? 
 

Skontaktuj się z nami – pomożemy wypełnić i złożyć wniosek: 
 

adres e-mail: kursypjm@migaj.eu 
 

Aleksandra Włodarczak tel. 603 442 048 
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