
 

 

 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE  

ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE  

 
 

Nr sprawy :                                                                  Data przyjęcia :  
 
Dane osoby dorosłej lub dziecka ubiegającego się o dofinansowanie: 

 

Imię …………………………………….…Nazwisko............................................................... 

 

Data urodzenia .................................................. PESEL: .........................................................  

 

Seria i nr dowodu osobistego : ..................................................................................................  

 

Adres zamieszkania :  ............................................................................................................... 

                                    

Telefon......................................................................................................................................... 
 

Dane rodzica, opiekuna prawnego lub pełnomocnika osoby niepełnosprawnej: 

 

Imię …………………………………….…Nazwisko............................................................... 

 

Data urodzenia .................................................. PESEL: .........................................................  

 

Adres zamieszkania :  ............................................................................................................... 

                                    

Telefon......................................................................................................................................... 
 

 

Stopień niepełnosprawności osoby ubiegającej się o dofinansowanie (niewłaściwe skreślić): 

 

▪ znaczny  / I grupa                          ważne do dnia ................... 

▪ umiarkowany  / II grupa                ważne do dnia.................... 

▪ lekki  / III grupa  do dnia               ważne do dnia…………… 

▪ orzeczenie o niepełnosprawności  ważne do dnia.................... 

 

Przedmiot dofinansowania  

 

...................................................................................................................................................................... 

 

Wnioskowana kwota dofinansowania:  

 

......................................................................................................................................................................... 

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania za zakupione 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze proszę o przekazanie dofinansowania:  

▪  na rachunek bankowy (sprzedawcy, dostawcy lub wykonawcy)   podany na fakturze,  

▪  na  rachunek bankowy o numerze:................................................................................................. 

właścicielem rachunku jest.............................................................................................................. 

zamieszkała/y      .................................................................................................................,      

wypłatę w kasie PCPR (odbiór osobisty lub przez osobę przeze mnie  upoważnianą) 

 

 

PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

………………………………... 



 

 

 

O ś w i a d c z e n i e 

 osoby niepełnosprawnej (rodzica, opiekuna prawnego dziecka niepełnosprawnego) o wysokości dochodów 

i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Pouczony  

o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i 2 Kodeksu Karnego – za zeznanie nieprawdy 

 lub zatajenie), a także świadomy celu składania zeznań, oświadczam, że wysokość dochodów w rozumieniu 

przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia 

wniosku, wynosi: 

Lp. Data urodzenia  Stopień 

pokrewieństwa 

Źródło dochodu Łączna wysokość dochodu 

za kwartał poprzedzający 

miesiąc złożenia 

wniosku(netto) 
  WNIOSKODAWCA   
     
     
     
     

 

Dochód łączny (wszystkich członków we wspólnym gospodarstwie domowym ) za  kwartał 

poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wynosi…….................................…podzielony przez 3 

miesiące, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym = średni 

miesięczny dochód na 1 osobę wynosi:……………………......................................... .  

Uprzedzony o odpowiedzialności za podanie informacji niezgodnych z prawdą oświadczam, że dane zawarte 

we wniosku oraz załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym. O zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku 

zobowiązuje się informować w ciągu 14 dni .   

Oświadczam, iż nie miałem/am zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec 

PFRON, oraz że nie byłem/am w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej                 

z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej stronie. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (dalej: RODO), 

zostałem poinformowany, iż: Administratorem moich danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - 

iod@pcprdt.pl. Przetwarzanie moich danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu rozpatrzenia 

wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przetwarzanie moich danych osobowych 

odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust 2 lit b i h RODO oraz art. 35a ust 1                   

lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Odbiorcami moich 

danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów 

archiwalnych. Posiadam prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej lub ich dalsze przetwarzanie, będące wynikiem 

złożonego wcześniej wniosku lub rozpoczęcia prowadzenia sprawy jest niezbędne z uwagi na przepisy 

szczegółowe. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych w zakresie 

wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne i jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia sprawy. 

 
 

 

Data……………………..                                                          ........................................................................... 

( podpis wnioskodawcy, przedstawiciela ustawowego,  

                                                opiekuna prawnego, pełnomocnika ) 

Załączniki: 1.Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej lub w przypadku osoby 

do 16 r. ż orzeczenia o niepełnosprawności, 2.Faktura /rachunek/ określającą/y przyznany limit przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia, kwotę opłaconą   w ramach  ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego 

Wnioskodawcy.3.Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie  w  przedmioty  ortopedyczne i  środki  pomocnicze  

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.  

mailto:iod@pcprdt.pl

