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Wniosek może zostać wypisany ręcznie lub elektronicznie. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

UWAGA! Instrukcja dotyczy uczestników z woj. wielkopolskiego jeżeli chcesz złożyć w niosek 

na inne województwo skontaktuj się z nami, kursypjm@migaj.eu 
--------------------------------------------------------------------------------- 

1. Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:    

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ PFRON W POZNANIU 

W przypadku oddziału PFRON w Poznaniu, wpisane zamieszkanie musi być w województwie 

wielkopolskim. 

W przypadku innej miejscowości zamieszkania należy wpisać Oddział PFRON właściwy. 

Zameldowanie nie jest tu istotne. 
  

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. W przypadku oddziału PFRON w Poznaniu, wpisane zamieszkanie  

musi być w województwie wielkopolskim! 

Adres do korespondencji – jeżeli jest taki sam jak zamieszkania proszę wpisać: 

jak wyżej LUB jw. – PROSZĘ NIE ZOSTAWIAĆ PUSTEGO POLA 

UWAGA! 

Mimo, że podanie numeru telefonu czy adresu e-mail jest dobrowolne, to lepiej je podać, ponieważ 

ułatwi to kontakt PFRON z uczestnikiem kursu w celu umówienia się na podpisanie UMOWY. 
 

II. Przedmiot dofinansowania:  

PJM (poziom podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany) 

UWAGA! Uczestnicy podkreślają TYLKO JEDEN POZIOM! (w przypadku kursu podstawowego czyli 

na Poziomie Elementarnym zaznaczamy PJM: poziom podstawowy) Podkreślenie dwóch (2) lub 

trzech (3) poziomów, czy np. podkreślenie wszystkich poziomów skutkuje unieważnieniem wniosku. 

UWAGA! Nie zaznaczamy SJM. 
 

III. Nazwa i adres organizatora szkolenia:  

Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST” 

Ubocze 300 

59-620 Gryfów Śląski 

NIP: 6161544240, REGON: 021274758 
 

IV. Termin i liczba godzin szkolenia:  

20 marca 2021 do 30 listopada 2021  | 70 godzin  

Są to terminy graniczne kursów na cały rok 2021. Faktyczny harmonogram zostanie 

przedstawiony bezpośrednio uczestnikom a do PFRON przekazany po przyznaniu dofinansowania. 

Wniosek należy złożyć najpóźniej 20.01.2021 r. (jeżeli jest wysyłany pocztą, to ważna jest data 

stempla pocztowego). Kursy rozpoczynające się w marcu 2021 r. zakończą się w czerwcu 2021. 
 

V. Koszt szkolenia: 900 zł 



 

 

 

VI. Uzasadnienie celu szkolenia: 

W uzasadnieniu uczestnik powinien wskazać charakter pracy w której osoby niesłyszące SĄ 

odbiorcami jego działań, np. pacjentami, klientami, podopiecznymi itp. Ważne jest wpisanie  

w uzasadnienie kontaktu bieżącego, czyli pisząc używamy czasu teraźniejszego (nie musi być 

częsty czy regularny np. podczas zajęć klinicznych, na praktykach na studiach, w pracy 

wykonywanej gdzie jest kontakt z ludźmi itp.) Każdy uczestnik pisze uzasadnienie indywidualnie. 

Uzasadnienie nie może być odniesieniem do czasu przyszłego  (np. w mojej przyszłej pracy 

będę…). Jeżeli uczestnik się zmieści we wskazanej rubryce to dobrze, jeżeli nie, to można dodać 

ZAŁĄCZNIK. UWAGA! Nie pisać nic o podwyższeniu kwalifikacji / o fascynacji językiem / o swoich 

marzeniach i 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 ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI należy do wniosku dodać 

ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY (ewentualnie od pracownika z upoważnienia pracodawcy) 

potwierdzające taki fakt. To samo dotyczy WOLONTARIATU - zaświadczenie od organizacji, w której 

wolontariat jest realizowany. Brak zaświadczenia uniemożliwia złożenie wniosku. 
 

Jeżeli w uzasadnieniu powołujecie się Państwo na własną działalność gospodarczą lub na praktyki 

studenckie / zajęcia kliniczne to nie ma potrzeby dołączenia zaświadczenia. Wzór takiego 

ZAŚWIADCZENIA przesyłamy w załączniku wiadomości e-mail. 
 

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. 
 

UWAGA! 

Od października 2021 roku wymagane jest również złożenie pisma dotyczącego PODPISANIA 

UMOWY POZA SIEDZIBĄ PFRON. Ma to związek z ograniczeniami ze względu na COVID-19. 

Wzór takiego pisma przesyłamy w załączniku wiadomości e-mail. 
 

VII. Posiadam stały i bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności  

w komunikowaniu się, w ramach: 

Należy potwierdzić zaznaczając odpowiedni kwadracik X. To w jakim miejscu powinno to wynikać  

z powyższego uzasadnienia. 
 

VIII. Ukończone kursy i szkolenia: Wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym. 
 

Osoby niepełnoletnie: 

Wniosek jest wypisywany tak samo jak osoby pełnoletnie z dwiema małymi różnicami: 

a) na dole wniosku podpis składa rodzic/ opiekun prawny. 

b) na odwrocie rodzic / opiekun prawny musi napisać: 
 

Ja ……………………………. (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) nr PESEL …….………… 

działam w imieniu i na rzecz dziecka ……………….. (imię nazwisko dziecka) nr PESEL ……………. 
 

……………………………………………………….………… 

(podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
 

Przykładowo (dane zmyślone): 

Ja Anna Kowalska nr PESEL 55010123098 działam w imieniu i na rzecz dziecka Stefana 

Kowalskiego nr PESEL 00120178997. Anna Kowalska 

 



 

 

JUŻ WSZYSTKO WYPEŁNIONE? WSPANIALE! 😊 
Teraz ostatnie kwestie: 

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

korespondencji jest taki jak zamieszkania, nie zostawiamy pustego pola, tylko piszemy „jak 

wyżej” (w skrócie: jw.) lub przepisujemy adres. 

 

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

 

3) Wniosek proszę dostarczyć osobiście do PFRON w Poznaniu (w kopercie wrzucić do skrzynki 

podawczej na I piętrze), lub wskazanej osobie (Aleksandra Włodarczak tel. 603 442 048) albo 

wysłać listem poleconym na adres: 

 

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

 

Uczestnicy dostarczają wniosek jak najszybciej 

i jak tylko otrzymają odpowiedź z PFRON, od razu powinni się z nami 

skontaktować, bez względu na to, jaką otrzymali decyzję. 
 

 

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

listową) muszą podpisać umowę z PFRON w przypisanym Oddziale oraz w wyznaczonym terminie. 

Możliwe, że będzie to realizowane listownie ze względu na pandemię. Z pewnością będzie  

to opisane w decyzji, którą otrzymacie Państwo listownie. Jeśli uczestnik nie może się stawić  

w oddziale PFRON umowę może za niego podpisać pełnomocnik, który ma pełnomocnictwo 

notarialne (orientacyjny koszt 25 zł). Pełnomocnikiem nie może być osoba, która w dokumentach 

finansowych reprezentuje firmę.  
 

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 90% lub 95% kosztów 

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

rozpoczęciem kursu powinien uregulować wkład własny i dostarczyć do koordynatora (Aleksandra 

Włodarczak – tel. 603 442 048) oświadczenie z potwierdzeniem dokonania przelewu. 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 20.03.2021 do 30.11.2021 
 

MASZ PYTANIA? 

Kontaktuj się z nami – pomożemy wypełnić wniosek: 

adres e-mail: biuro@migaj.eu 
 

Aleksandra Włodarczak tel. 603 442 048, e-mail: aleksandra.wlodarczak@gmail.com 

mailto:biuro@migaj.eu

