
Wniosek Rehabilitacja społeczna – Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  
 
 
Data wpływu: 
Nr wniosku: 
 
 
 
 

WNIOSEK  
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  
 
 

Część A – DANE WNIOSKODAWCY 

I. DANE PERSONALNE WNIOSKODAWCY 
  

Nazwa pola Wartość 
  

Imię:  
  

Drugie imię:  
  

Nazwisko:  
  

PESEL:  
  

Data urodzenia:  
  

 ADRES ZAMIESZKANIA 
  

Nazwa pola Wartość 
  

Ulica:  
  

Nr domu:  
  

Nr lokalu:  
  

Miejscowość:  
  

Kod pocztowy:  
  

Poczta:  
  

Rodzaj miejscowości: Miasto          Wieś 
  

Nr telefonu:  
  

Adres e-mail:  
  

 II. DANE PODOPIECZNEGO 
Nie dotyczy   
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 Nazwa pola Wartość   
Imię: 

 
Drugie imię: 

 
Nazwisko: 

 
PESEL: 

 
Data urodzenia: 

 
 DANE ADRESOWE 
  

Nazwa pola Wartość 
  

Ulica:  
  

Nr domu:  
  

Nr lokalu:  
  

Miejscowość:  
  

Kod pocztowy:  
  

Poczta:  
  

Nr telefonu:  
  

Adres e-mail:  
   

OPIEKUN USTANOWIONY/USTANOWIONA  
Przedstawicielem ustawowym:  
Opiekunem prawnym:   

Nazwa pola Wartość 
  

Postanowieniem Sądu  
Rejonowego:  

  

Z dnia:  
  

Sygnatura akt:  
   
Pełnomocnikiem, na mocy pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza:   

Nazwa pola Wartość 
  

Imię i nazwisko:  
  

Z dnia:  
  

Repetytorium nr:  
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III. STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
  

Nazwa pola Wartość 
  

Stopień Znaczny 
niepełnosprawności: Umiarkowany 

 Lekki 
 Nie dotyczy 
  

Grupa inwalidzka: I grupa 
 II grupa 
 III grupa 
 Nie dotyczy 
  

Niezdolność: Osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej 
 egzystencji 
 Osoby długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, którym 
 przysługuje zasiłek pielęgnacyjny 
 Osoby całkowicie niezdolne do pracy 
 Osoby częściowo niezdolne do pracy 
 Osoby stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie 
 rolnym 
 Nie dotyczy 
  

Osoby w wieku do 16 lat Tak 
posiadające orzeczenie o Nie dotyczy 
niepełnosprawności:  

   
RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  

 Dysfunkcja narządu ruchu z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim  
 Inna dysfunkcja narządu ruchu  
 Dysfunkcja narządu wzroku  
Dysfunkcja narządu słuchu i mowy  
Deficyt rozwojowy (upośledzenie umysłowe)  
Niepełnosprawność z ogólnego stanu zdrowia  
Inny / jaki?……………………………………….  

 
 

 

Część B – PRZEDMIOT WNIOSKU  
 
 I. KOSZTY REALIZACJI 
  

Nazwa pola Wartość 
  

Przedmiot wniosku:  
  

Całkowity koszt  
zakupu:  

  

Dofinansowanie NFZ:  
  

Wnioskowana kwota  
dofinansowania:  

   
 

II. FORMA PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  
 Przelew na konto Wnioskodawcy/osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę: 

 
Strona 3 z 7



Wniosek , Rehabilitacja społeczna – Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
   
 Nazwa pola Wartość   
Właściciel konta (imię  
i nazwisko): 
Nazwa banku: 

 
Nr rachunku  
bankowego:  

W kasie lub przekazem pocztowym (o ile Realizator dopuszcza taką formę płatności)  
 Konto Wykonawcy podane na dowodzie zakupu usługi  

 
 

Część C – INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  
 

OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód netto, w rozumieniu przepisów o świadczeniach 
rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za 
kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, wynosił: ………………………………. zł. 
 
Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi: ……………………..... 
 
W przypadku ubiegania się o dofinansowanie zobowiązuję się do zapłacenia z własnych środków 
pełnej kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną zakupu urządzenia wraz z montażem lub kosztem 
wykonania usługi, pomniejszonej o ewentualne dofinansowanie z innych źródeł a przyznaną ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotą dofinansowania. 
 
Uprzedzony/uprzedzona o odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) - za zeznanie nieprawdy lub zatajenie 
prawdy oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. O zmianach 
zaistniałych po złożeniu wniosku zobowiązuję się informować w ciągu 14 dni.  
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych, w bazie 
danych dla potrzeb niezbędnych podczas realizacji wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 
 
 
 

Miejscowość Data Podpis Wnioskodawcy 
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 
 
 
 

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. Faktura określająca 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  

3. Kopia 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. 
 

4. W przypadku zlecenia na środki pomocnicze (wyroby medyczne), wydawane co miesiąc, np.: 
pieluchomajtki, cewniki, gdzie w kolejnym zleceniu punkt IV. pt.” Potwierdzenie uprawnienia do 
zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym”-Wypełnia pracownik oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia”, rubryka nie została wypełniona, wówczas niezbędne jest przedstawienie 
karty comiesięcznego zaopatrzenia, czyli "Część B” zlecenia – tj.: „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. 
  

5. Kopia postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, gdy osoba 
niepełnosprawna działa przez opiekuna prawnego.  

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 
7. Oświadczenia Wnioskodawcy. 

 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH  
OSOBOWYCH 

 
 
Wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y* na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących rachunku bankowego 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, przy ul. Szpitalnej 32, będące administratorem danych 
osobowych, w celu związanym z realizacją dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych 
w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,  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 konta bankowego  

*- niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 
 
 
 

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

2. Czy wnioskodawca w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku był stroną umowy □ tak □ nie 

 o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących  
 po stronie wnioskodawcy*:  

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

……………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….. 

 
(miejscowość, data)        (Podpis Wnioskodawcy) 

 
 
 

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE BRAK UMOWY 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 
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) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z  wykonywaniem obowiązku realizacji zadań wynikających z ustawy  
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tj. udzielania 
dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w celu weryfikacji wniosku  
o dofinansowanie, jego uzupełnienia (o ile dotyczy) oraz rozpoznania, wypłaty dofinansowania i jego rozliczenia, wykonania 
czynności kontrolnych w związku z wypłatą dofinansowania, a także w celach archiwalnych oraz dowodowych. 

4) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie następujących przepisów prawa:  art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172 
t.j. z późn. zm.), § 5, § 10-§12 Rozporządzenia 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, poz. 926 t.j. z późn. zm), ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2019 poz.784 t.j. z późn. zm.), 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 
(Dz. U. z 2019, poz. 1267 t.j. z późn. zm.), ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2020, poz. 53, t.j. z późn. zm.), rozporządzenia 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.), ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. 2018 poz. 2220 t.j. z późn. zm.)  
oraz innych celów określonych w: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i i  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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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. Nieprzekazanie danych 
skutkować będzie brakiem 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 
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