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PCPR. ............................................ 

 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU 

REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA  

W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE 
(wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej/nieposiadającej pełnej zdolności 

do czynności prawnych jej przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny) 

 
I Wnioskodawca 
1. Dane dotyczące wnioskodawcy (osoby niepełnosprawnej) 

 
Imię i nazwisko 

  
...........................................................................................................................................................................  
PESEL 

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

  
Adres zamieszkania 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

  
Numer kontaktowy...................................................................................................................................... 

 
2. Dane dotyczące przedstawiciela ustawowego/ opiekuna prawnego wnioskodawcy  
(należy wypełnić, gdy osoba niepełnosprawna nie jest pełnoletnia lub nie ma pełnej zdolności do czynności 
prawnych) 

 
Imię i nazwisko ……………………………………………… (rodzic/ ustanowiony opiekun prawny)*  
PESEL…………………………………………………..……………………………………………………..  
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………  

3. Czy wnioskodawca posiada zaległości wobec PFRON*: □ tak □ nie 

4. Czy wnioskodawca w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku był stroną umowy o dofinansowanie ze 

środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy*: □ tak □ nie 

5. Czy wnioskodawca przebywa w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej*: □ tak □ nie 

II Przedmiot dofinansowania 
…………………………............................................................................................................................ 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Proszę o przekazanie przyznanego dofinansowania
*
 : 

      na konto bankowe  
 

…………………………………………………………………………………………  
imię i nazwisko właściciela konta/ nazwa podmiotu realizującego zlecenie 

 

………………………………………………………………………………………….  
nazwa banku i nr rachunku bankowego 

 

                przekazem pocztowym (przy jednoczesnym wyrażeniu zgody na potrącenie kosztów 

związanych z przekazem pocztowym) 
*

Należy zaznaczyć właściwe. 
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Podanie informacji o rachunku bankowym nie jest obowiązkowe, jeśli wnioskujący nie wybiera formy 

przekazania dofinansowania określonej w pozycji nr 1.Wybór pozycji nr 2 oznacza rezygnację przez 

wnioskodawcę z otrzymywania dofinansowania przelewem na rachunek bankowy. 

 
Wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y* na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących rachunku 

bankowego (o ile wybrano taką formę przekazania dofinansowania) przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Żninie, przy ul. Szpitalna 32, będące administratorem danych osobowych, w celu związanym  

z realizacją dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze. 
 
 
*- niepotrzebne skreślić 

 

III Oświadczenie 

 
1. Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.) podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie 
domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, wynosił  
..........................................zł ………. gr  

2. Oświadczam,  że  liczba  osób  pozostających  we  wspólnym  gospodarstwie  domowym  wynosi  
……………………..... . 
 

3. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej  
za złożenie fałszywych oświadczeń, a także składanie nieprawdziwych danych. 
 

4. Oświadczam, że jestem świadomy/a, że podanie nieprawdziwych danych we wniosku o dofinansowanie 
eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.  

5. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić PCPR o każdej zmianie danych wskazanych we wniosku. 
 

6. Oświadczam, że w przypadku, gdy PCPR poweźmie wątpliwość odnośnie do podanych we wniosku  
o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, zobowiązuje się 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, 
wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. 
 

7. Przyjmuję do wiadomości, iż złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 
dofinansowania. 

8. Przyjmuję do wiadomości, że prawidłowo zaadresowana tj.; zgodnie z adresem podanym we wniosku 

korespondencja, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana będzie 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, za doręczoną. Jednocześnie przyjmuję do 

wiadomości, że brak podania nowych danych adresowych skutkować będzie wszelkimi negatywnymi 

konsekwencjami z tego faktu wynikającymi.  

9. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Procedurą udzielania dofinansowania ze środków PFRON do 

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 

na podstawie odrębnych przepisów (dostępne pod adresem internetowym: www.pcpr-znin.pl oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR Żnin).  

 

 

           
                              Miejscowość, data     podpis Wnioskodawcy/ przedstawiciela ustawowego 

                                                                                                                                        /opiekuna prawnego    

http://www.pcpr-znin.pl/
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Do wniosku należy dołączyć:  
1. Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o całkowitej lub częściowej 

niezdolności do pracy wydanego na podstawie odrębnych przepisów lub orzeczenia o 
niepełnosprawności, wydanego przed ukończeniem 16 roku życia lub wydanego przed 1 stycznia 1998 

r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów lub też o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w 
gospodarstwie rolnym. 
 

2. Fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego 

oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz  
z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego 

zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 
 
albo  
Kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, wraz z ofertą określającą cenę 
nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału 
własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji. 

3. W przypadku zlecenia na środki pomocnicze (wyroby medyczne), wydawane co miesiąc, np.: 
pieluchomajtki, cewniki, gdzie w kolejnym zleceniu punkt IV. pt.” Wypełnia pracownik oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia” rubryka nie została wypełniona, wówczas niezbędne 
jest przedstawienie karty comiesięcznego zaopatrzenia, czyli "Część B” zlecenia – tj.: Zlecenie na 
zaopatrzenie w wyroby medyczne. Karta potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby 
medyczne przysługujące comiesięcznie. Potwierdzenie wystawionych zleceń oraz ich realizacji. 
Przedmiotowe zlecenie winno być wypełnione przez osobę zlecającą oraz osobę realizującą świadczenie 
za dany okres, którego dotyczy wniosek – kopia. 

4. Kopię postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, gdy osoba 
niepełnosprawna działa przez opiekuna prawnego. 

 
   


