
PCPR. ............................................... 
  (wypełnia instytucja) 

 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU 
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT 

REHABILITACYJNY (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 ............................................................................................................................................. 
PESEL ............................................................................................................................................................ 
Adres zamieszkania ...................................................................................................................................... 
Numer kontaktowy ........................................................................................................................................ 

 
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 
 
II Posiadane orzeczenie* 

□ o stopniu niepełnosprawności: □Znacznym  
□ o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich: 

 
 
□ Umiarkowanym 
 
□I □II □III 

 
 
□ 

 
 
 
Lekkim 

□ o całkowitej niezdolności do pracy  
□ o częściowej niezdolności do pracy  
□ o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym 

□ o niezdolności do samodzielnej egzystencji 
lub 

□ o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia 
 
III Nazwa banku i numer rachunku bankowego 
 
….…………………………..………………………………………………………………………………………..  

Imię i nazwisko właściciela konta 
 

………………………………………………………………………………………………………………….  
Nazwa banku i numer rachunku bankowego 

 
 
* Właściwe zaznaczyć 
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IV Przedmiot dofinansowania   
…………………………......................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………….…………………………………….…….…………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
1. Miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania: 
 

a) Miejsce realizacji zadania (wskazać miejsce, w którym będzie użytkowany wnioskowany przedmiot) 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

b) Cel dofinansowania (jakie indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej zostaną 
zrealizowane poprzez zakup wnioskowanego sprzętu) 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Przewidywany koszt realizacji zadania 
 
Koszt przedsięwzięcia (100%) – Kwota ………………………………………………………. (brutto) zł 
 
Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków PFRON (max. 80%) …………………… (brutto) zł 
 
Udział środków własnych – Kwota (min. 20 %) ………………………………………………..(brutto) zł 
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3. Uzasadnienie potrzeby rehabilitacji w warunkach domowych 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
.…………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
…………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
……………………………………………………………………………………………………………......................... 

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

 
…………………………………………………………………………………………………………………....……… 

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

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

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

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

 
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 

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

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

 
……………………………………………………………………………………………………………………….…… 

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

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

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

 
 
V Informacja o kwotach przyznanych wcześniej środków PFRON (w ciągu ostatnich 3 lat)  

 
 
 

Numer i data  Kwota przyznana Cel i data przyznania Stan rozliczenia 
zawartej umowy  (w zł) dofinansowania  

     

     
     
     
     
     
     
 
 
VI Oświadczenie 

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

rodzinnych (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. 
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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. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie w razie potrzeby wizji lokalnej przez osobę upoważnioną. 
9. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Informatorem dla Wnioskodawcy z zakresu realizowanych 

zadań obejmujących rehabilitację społeczną ze środków PFRON z zakresu sprzętu 
rehabilitacyjnego 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) 



 
Do wniosku należy dołączyć:  

1. Kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w 
przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej 
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.   

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

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 
4.   Oświadczenia Wnioskodawcy. 

 
  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH  
OSOBOWYCH 

 
Wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y* na wykorzystywanie podanego numeru kontaktowego w celu komunikacji dotyczącej 
realizacji złożonego wniosku o „Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych Likwidacji Barier Zaopatrzenia w Sprzęt Rehabilitacyjny” przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Żninie, przy ul. Szpitalnej 32, 88-400 Żnin, 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 (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. 
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  
jej wycofaniem. 
 
 
 
 

…………………….………………… 
Data, Imię i nazwisko Właściciela numeru kontaktowego  

*- niepotrzebne skreślić 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

SPRZĘT REHABILITACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 
119, s. 1 informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie (  adres: 
Szpitalna 32, 88-400 Żnin, telefon: 52 303 01 69, e-mail: pcpr@pcpr-znin.pl),  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych 
pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl, 

3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej dotyczącej zaopatrzenia  
w sprzęt rehabilitacyjny, 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy i rozporządzenia: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 t.j.  
z późn. zm.), ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 53 t.j. z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 
2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 2027 t.j.  
z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia 
rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 t.j. z późn. zm.),        

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w zakresie wyrażonej przez 
Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych  w celach innych niż wynikające z przepisów prawa, np. w celu 
ułatwienia kontaktu w załatwianych przez Państwa sprawach w PCPR. W przypadku wyrażonej przez Państwo zgody 
na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, Państwa dane będą przetwarzane do 
momentu jej odwołania, 



6. Dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji złożonego wniosku  
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie dłużej niż 5 lat od 
momentu przekazania akt do archiwum lub do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych  
z uzyskaniem/ przekazaniem dofinansowania, 

 
7. Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się 

opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 

 
8. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), 
 
9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wynikające z przepisów prawa podmioty prawne, m.in. Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także dostawcy usług prawnych współpracujący z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w zakresie sporządzania umów w przedmiocie dofinansowania oraz 
dochodzenia należnych roszczeń, 

 
10.  Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, na podstawie przepisów prawa  jest obowiązkowe. Podanie danych 

osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem 
możliwości zawarcia umowy, czyli realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3, 

 
11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),  

w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych (RODO); 

 w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 
osobowych ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO ), przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem; 
 

………………………………………………  
                                                                                                                                 zapoznałem się z treścią 

               
5 

 


