
    (Data przyjęcia wniosku)                                                                                                      Nr wniosku PCPR.41123.SR. ……….2019 

 

 

 

WNIOSEK 

o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny indywidualnych osób niepełnosprawnych  

 

 

 

 

 

1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 

Dane personalne osoby, której zostanie przeznaczony sprzęt rehabilitacyjny 

IMIĘ………………………………..   NAZWISKO ………………………………………… 

DATA URODZENIA ………………………………………………………………………… 

DOWÓD OSOBISTY: SERIA …………………  NUMER …………………………………. 

WYDANY W DNIU …………………………… PRZEZ …………………………………… 

PESEL ………………………………………. NIP …………………………………………… 

 

Adres zamieszkania 

MIEJSCOWOŚĆ …………………………… …..…… KOD POCZTOWY …………………. 

ULICA ……………………………………. NR DOMU ………. NR MIESZKANIA ………. 

TELEFON KONTAKTOWY ………………………………………………………………….. 

 

 

 

Dane personalne ( prawnego opiekuna / osoby upoważnionej) 

IMIĘ………………………………..   NAZWISKO ………………………………………… 

DATA URODZENIA ………………………………………………………………………… 

DOWÓD OSOBISTY: SERIA …………………  NUMER …………………………………. 

WYDANY W DNIU …………………………… PRZEZ …………………………………… 

PESEL ………………………………………. NIP …………………………………………… 

 

Adres zamieszkania prawnego opiekuna / osoby upoważnionej 

MIEJSCOWOŚĆ …………………………… …..…… KOD POCZTOWY …………………. 

ULICA ……………………………………. NR DOMU ………. NR MIESZKANIA ………. 

TELEFON KONTAKTOWY ………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności 

GRUPA/ STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI …………………………………………….. 

WAŻNOŚĆ ORZECZENIA: 

- NA STAŁE 

- OKRESOWO DO DNIA   ……………………………………………………………………. 

 

 

 

 



Struktura rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe 

 

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko 

Stopień 

pokrewieństwa 

 

Wiek 

 

 

Dochody netto 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód , w rozumieniu 

przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we 

wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał 

poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wynosi  ……………………. zł 

 

 

 

…………………. 

 

 

2. PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA 

 

OPIS SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO: 

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

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

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

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

 

 

 

3. KOSZT ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO  

 

Całkowity koszt zakupu sprzętu rehabilitacyjnego: 

 

……………………….. zł ( słownie ………………………………………………………… ) 

 

Deklarowany udział własny min 20% całkowitego kosztu: 

 

……………………..... zł ( słownie  ………………………………………………………… ) 

 

wnioskowana kwota dofinansowania max 80% całkowitego kosztu 

 

……………………… zł ( słownie ……………………………………………………………) 

 

 

 

4. UZASADNIENIE  KONIECZNOŚCI  ZAKUPU  SPRZĘTU  

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

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

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

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

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



5. INFORMACJA O KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW PFRON 

 

 

Czy Wnioskodawca ubiegał się o dofinansowanie 

ze środków PFRON 

 

 

TAK 

 

NIE 

ROK KWOTA CEL 

   

   

   

   

   

 

 

6.  INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM NA KTÓRY NALEŻY DOKONAĆ 

REFUNDACJI: 

 
NR RACHUNKU BANKOWEGO:  

 

□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 
 

IMIĘ, NAZWISKO, ADRES WŁAŚCICIELA RACHUNKU BANKOWEGO, NAZWA BANKU: 

 

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

 
1.Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są  zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy/a  odpowiedzialności karnej 

przewidzianej w art.233§ 1 i § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu  Karnego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1137)   za złożenie 

fałszywych zeznań i zatajenie prawdy.Art.233 K.K.§ 1 – Kto składając  zeznania mające  służyć za dowód  w  postępowaniu  

sądowym  lub  innym postępowaniu  prowadzonym na podstawie ustawy , zeznaje nieprawdę  lub  zataja prawdę,  podlega karze  

pozbawienia  wolności do lat 3.  

2.Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych we wniosku złożonym w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach na potrzeby realizowanego wniosku.  

 Oświadczam , że nie posiadam zaległości wobec Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   
3. Oświadczam, że nie byłem/am w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z Państwowym Funduszem 

Osób Niepełnosprawnych i rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej stronie. W przypadku złożenia fałszywych zeznań kwota 

dofinansowania ze środków PFRON w/w zadania podlega zwrotowi w terminie wskazanym przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Głubczycach.  

4. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej o zakresie ochrony danych osobowych w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach oraz znam przysługujące mi prawa.  

5. Oświadczam, iż nie prowadzę działalności gospodarczej związanej z rehabilitacją i przedmiot dofinansowania będę używać 

zgodnie z przeznaczeniem według wskazań do potrzeb własnych związanych z niepełnosprawnością. 

 

      ……………………                                                                 ………………………………………………………………………………...                                                               
                     Data                                                                                            Czytelny podpis Wnioskodawcy/ Przedstawiciela Ustawowego  
                                                                                                                                           Opiekuna Prawnego/ Pełnomocnika 

 
WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

1. Kserokopie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia 

równoważnego lub kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności. 

2. Zaświadczenie lekarza specjalisty ( załącznik nr 1 )  
3. Kosztorys dotyczący  wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pieczęć przychodni/gabinetu                                             Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie 

ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego 

 

 

                    ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA 
                                                wydane dla potrzeb PFRON 

                          w celu dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 
                                             (prosimy wypełnić czytelnie w języku polskim) 

 

 

Imię i nazwisko pacjenta………………………………………………………………….. 

Pesel………………………………………….. Data urodzenia………………………...............  

Adres zamieszkania…………………………………................................................................................ 
 

 

1. Rozpoznanie choroby zasadniczej……………………………………………………………….. 

 

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

 

2. Uszkodzenia innych narządów i układów oraz chorób współistniejących……………………… 

 

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

 

3. Używane zaopatrzenie ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny…………………………………. 

 

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

 

Wnioskodawca jest osobą leżącą *      TAK      NIE 

 

4. UZASADNIENIE 

Pacjent wymaga sprzętu rehabilitacyjnego (jakiego, wymienić) i zachodzi potrzeba 

prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu  

  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Sprzęt ten jest niezbędny dla wnioskodawcy w celu rehabilitacyjnym. 

 

 

 

 

………………….. ………..                                                 ….……………………………… 
           ( miejscowość i data)                                                                   ( pieczątka i podpis lekarza specjalisty) 

 
* zaznaczyć właściwe 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                INFORMACJA  

Dochód wykazany we wniosku należy obliczyć na podstawie art. 3 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 

2003 r.  (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) 

Art. 3. [Objaśnienia pojęć] Ilekroć w ustawie jest mowa o:   

1) dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:   

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych , pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od 

osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na 

ubezpieczenie zdrowotne,   

b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o 

należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,   

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:   

- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,   

- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o 

zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,   

- świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, 

zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,   

- dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,   

- świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy 

przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik  

Radzieckich,   

- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub 

eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,   

- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich 

rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III 

Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,   

- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych,   

- środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 

międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie 

jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, 

właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane 

za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz 

podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,   

- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu 

podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych 

jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ,   

- należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek 

policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo 

państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne 

wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych 

organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,   

- należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały 

dochód,   

- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 

pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,   

- alimenty na rzecz dzieci,   



- stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o   

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ), stypendia doktoranckie określone w 

art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym , stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,   

- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące 

czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,   

- należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach 

wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,   

- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ,   

- dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy 

ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,   

- ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",   

- ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego 

w latach 2003-2006,   

- świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,   

- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,   

- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą 

Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe 

ubezpieczenie zdrowotne,   

- renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,   

- zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 

alimentacyjnej,   

- świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,   

- pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.   

                                                                                  Oświadczenie  

  

Ja niżej podpisany/na......................................................................... oświadczam, iż zapoznałem/am  

                                                          ( imię i nazwisko)  

  

się z powyższą informacją i dochód wykazany w złożonym wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON został obliczony   

  

na jej podstawie.   

  

  

  

 ……………………………………………………………                                                          ……………………………………………………………………………………………………  
                     Data                                                                                            Czytelny podpis Wnioskodawcy/ Przedstawiciela Ustawowego  
                                                                                                                                           Opiekuna Prawnego/ Pełnomocnika 

 

  

  

  

  
 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
  

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Głubczycach , ul. Sobieskiego 5a, 48-100 Głubczyce, tel. 77485 8773, zwanym dalej "Powiatowym 

Centrum". 

2. W Powiatowym Centrum zostanie powołana osoba pełniąca funkcję Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, z którą można się skontaktować pod następującym adresem poczty 

elektronicznej:inspektor@networkart.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań 

Powiatowego Centrum na podstawie: 

 Art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r.,  

 Art. 9 ust. 2 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 

2016 r.,  

 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),  

 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769  z późn. zm.),  

 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),  

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 697 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.),  

 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).  

 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze 

zmianami).  

 Innych właściwych i obowiązujących aktów prawnych. 

  

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją przez Administratora zadań publicznych , 

wynikających wprost z przepisu  prawa, lub określonych zadaniami statutowymi Jednostki. Nie udostępniamy 

Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych wyznacza instrukcja kancelaryjna (archiwalna) 

Powiatowego Centrum. 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania , zaktualizowania, jak 

również macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych w stopniu, który nie zakłóci pracy 

Jednostki lub, jest niezbędny do prowadzenia bieżącej działalności . 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe dla zrealizowania obowiązku lub uprawnienia 

wynikających z przepisów prawa lub jest konieczne do zawarcia umowy. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (PUODO). 

9. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania* 

  

  

 

 
……………………………                                                       ………………………………………………………………………………….. 
                     Data                                                                                            Czytelny podpis Wnioskodawcy/ Przedstawiciela Ustawowego  
                                                                                                                                           Opiekuna Prawnego/ Pełnomocnika 
 

 

 

     

  

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 

wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności 

do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 

osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 



 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 


