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WNIOSEK   PCPR.652.  .20 

o dofinansowanie ze środków PFRON  Numer wniosku:  

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze 

Data wpływu: 

Miejsce złożenia wniosku:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 
 ul. Piłsudskiego 70/5; 37-100 Łańcut 
 

CZĘŚĆ A  
WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON:  (wypełnia osoba uprawniona) 

1a.  Dane osoby ubiegającej się pomoc: (dane osoby niepełnosprawnej) 

Imię i nazwisko  

Nr PESEL 
1) 

  

Adres zamieszkania: 
(wraz z kodem pocztowym)  

Telefon kontaktowy  

  
1b.  Dotyczy osób składających wniosek w imieniu dziecka do 18 r. ż. lub osoby ubezwłasnowolnionej 

całkowicie lub osoby która ustanowiła pełnomocnika. Do wniosku należy dołączyć kserokopie 

dokumentu stwierdzającą status osoby składającej wniosek.  

W imieniu osoby niepełnosprawnej wniosek składa: a) opiekun ustawowy (rodzic dziecka do 18 r. ż.)  

 b) opiekun prawny   

Dane osoby składającej wniosek: c) pełnomocnik  

Imię i nazwisko  

Nr PESEL 
1)

  

Adres zamieszkania*: 
(Należy podać jeżeli jest inny  

niż adres zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej ) 

 

1c. Adres korespondencji: 

(Należy podać jeżeli jest inny  

niż adres zamieszkania) 

 

 

2. Przedmiot dofinansowania. Zwracam się z prośbą o dofinansowanie następujących przedmiotów: 

1.  

2.  

3.  

3. Informacja o przekazaniu środków finansowych. Przyznane dofinansowanie proszę przekazać: 

a) na konto bankowe podane poniżej, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem:   

b) na konto bankowe podane poniżej osoby,   

którą upoważniam do odbioru przyznanych środków finansowych  

c) na konto sprzedawcy  

d) przekazem pocztowym na podany adres zamieszkania  

3.1. Dane rachunku bankowego:    (dotyczy osób, które wybrały opcję a) lub b)) 

Właściciel konta  

wraz z adresem zamieszkania 

 

Numer rachunku              

Nazwa banku  
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4. Informacje o dochodach:  
Moje rodzina składa się z następujących członków, które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe:  

Lp. 
Dane osoby niepełnosprawnej,  

która ubiega się o pomoc 

Źródło dochodu  

(np. wynagrodzenie, renta, 

itp.) 

Przeciętny 
miesięczny 
dochód 2)

  

1.   zł 

 

Pozostałe osoby w gospodarstwie domowym Należy podać tylko stopień pokrewieństwa do osoby 
niepełnosprawnej, która ubiega się o pomoc (np. współmałżonek, syn, córka) 

 Uwaga Nie podawać imienia i nazwiska  tylko stopień pokrewieństwa 

2.   zł 

3.   zł 

4.   zł 

5.   zł 

6.   zł 

7.   zł 

Łącznie średnio miesięczny dochód rodziny: zł 

5. Oświadczenia. 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie informacji niezgodnych z prawdą, wynikającej z art. 
233  Kodeksu Karnego  

 Art. 233 §1 Kto, składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

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

pozbawienia wolności do lat 3. 

  §2 Warunkiem odpowiedzialności jest aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził 

zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznawanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

oświadczam, że: 

• liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi (razem z wnioskodawcą):  

• średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi: zł 

• dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym,  

• nie posiadam wymagalnych zobowiązań 
3)

 wobec PFRON, 

• w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie byłem/-am stroną umowy o dofinansowanie ze 

środków PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej stronie, 

• dołączone orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/orzeczenie o niepełnosprawności (lub dokument 

równoważny) jest prawomocny, 

• zostałem(am) poinformowany(a) o tym, że: 

• złożenie wniosku nie jest równoważne z przyznaniem dofinansowania, 

• w przypadku podania przez wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą zobowiązany on 

zostanie do zwrotu przekazanych przez PCPR środków finansowych PFRON wraz z odsetkami 

w wysokości ustalonej od dnia wykonania przez PCPR płatności tych środków, 

• o zaistniałych po złożeniu wniosku zmianach zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, zwłaszcza o każdej zmianie związanej z fakturą (korekta, 

wystawienie duplikatu, itp.), na podstawie której przyznano dofinansowanie, 

• zapoznałem/-am się z treścią pouczenia jak wypełnić wniosek oraz jakie są wymagane załączniki do 

niniejszego wniosku.  

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie dla potrzeb niezbędnych podczas realizacji zadania zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 
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 , dnia   
 

Miejscowość    

    Podpis osoby uprawnionej 

 

Wyjaśnienia 

*  należy podać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 
1)

  W przypadku braku nadania numeru PESEL należy podać datę i miejsce urodzenia oraz rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości. 
2)

 Przeciętny miesięczny dochód rozumiany jako średni miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach 

rodzinnych pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu 

ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń 

społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie 

domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek.  

Do dochodu nie wlicza się świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego oraz zasiłków 

rodzinnych 
3)

  Wymagalne zobowiązania to takie zobowiązanie, gdzie termin zapłaty na rzecz PFRON już minął. 

Pouczenie o sposobie wełnienia wniosku  

Wniosek należy wypełnić czytelnie w języku polskim. W części A wniosku należy wypełnić wszystkie pola 

wpisując odpowiedni tekst lub zaznaczyć „X” w odpowiednim polu kwadratu .  

Wniosek wypełnia osoba niepełnosprawna a w przypadku osoby niepełnoletniej lub osoby 

ubezwłasnowolnionej wypełnia rodzic/opiekun prawny. Opiekun prawny jest zobowiązany dołączyć do 

wniosku kserokopię zaświadczenia sądowego poświadczającą fakt bycia opiekunem prawnym danej osoby 

niepełnosprawnej (oryginał do wglądu).  

Wnioskodawca występujący przez pełnomocnika zobowiązany jest do dołączenia pełnomocnictwa do 

niniejszego wniosku. 
 

  

Do niniejszego wniosku dołączam: 

1. 
Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności lub 
dokument równoważny; 

 

2. W przypadku gdy wniosek jest składany przed zakupem przedmiotu ortopedycznego / środka pomocniczego: 

2.1. Kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;  

2.2. Oferta cenowa z informacją o termie realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji;  

3. W przypadku gdy wniosek jest składany po zakupie przedmiotu ortopedycznego / środka pomocniczego: 

3.1 Fakturę (VAT) lub  inny dokument potwierdzający zakup;  

3.2 
Potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopię zrealizowanego zlecenia 

na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 
 

 

Faktura bądź oferta cenowa  muszą zawierać wyszczególnione informacje o: 

• cenie rzeczywistej,  

• kwocie opłaconej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,  

• kwocie udziału własnego.  

4. Inne dokumenty:  

4.1 
W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – kserokopię zaświadczenia lub wyroku sądu o ustanowieniu 

opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) 
 

4.2 
W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika – kserokopię pełnomocnictwa 

notarialnego (oryginał do wglądu) 
 

4.3   

4.4   
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Część B  (Wypełnia PCPR) 

Wniosku  

o dofinansowanie ze środków PFRON  

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  

  

ROZPATRZENIE WNIOSKU 

Wniosek został rozpatrzony:  

 negatywnie  pozytywnie 

Uzasadnienie  

 

   

Przyznano dofinansowanie w kwocie   zł. 

słownie:  

  

  

Dofinansowanie przyznano do: 

Lp. Nazwa przedmiotu  
ortopedycznego/środka pomocniczego 

Kwota dofinansowania  

ze środków PFRON 

      zł 

      zł 

      zł 

      zł 

 

 

 

 

Data decyzji:    

  Podpis Dyrektora PCPR 

Pieczęć PCPR 

 

  

 


