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pieczęć jednostki przyjmującej wniosek                                                                                                                  .............................................................. 

                                                                                                                                                                data wpływu kompletnego wniosku 

                  PCPR.714 . . .20......r. 

          nr kolejny wniosku  

    WNIOSEK NR .../20... ( w y p e ł n i a P C P R ) 

w sprawie dofinansowania ze środków PFRON  

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
 

DANE WNIOSKODAWCY (OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ) 

Imię i nazwisko  ............................................................................. ................................................................. 

Data urodzenia: _____ - ______ - ____________, PESEL: ………………………………………….. 

ADRES ZAMELDOWANIA     ADRES ZAMIESZKANIA     

( należy wpisać gdy jest inny niż adres zameldowania) 
 

Ulica/nr domu/mieszkania ................................................. 

Kod …...-............... Miejscowość ................................. 

Telefon.................................................................... 
 

 

Ulica/nr domu/mieszkania .............................................. 

Kod …...-............... Miejscowość ................................. 

Telefon.................................................................... 
 

  
2. DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO*(WYPEŁNIĆ, JEŚLI WNIOSEK DOTYCZY OSOBY 

NIEPEŁNOLETNIEJ) OPIEKUNA PRAWNEGO* LUB PEŁNOMOCNIKA*: 

Imię i nazwisko: .............................................................PESEL .................................................................. 

ADRES ZAMELDOWANIA     ADRES ZAMIESZKANIA     

( należy wpisać gdy jest inny niż adres zameldowania) 

 

Ulica/nr domu/mieszkania ................................................. 

Kod …...-............... Miejscowość ................................. 

Telefon.................................................................... 
 

 

Ulica/nr domu/mieszkania .............................................. 

Kod …...-............... Miejscowość ................................. 

Telefon.................................................................... 
 

 

Opiekun prawny* - ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia .……………………….…….. 

sygnatura akt …………………………………………………………………………………………..……. 

Pełnomocnik*- na mocy pełnomocnictwa potwierdzonego przez Notariusza …………………….………... 

…………………………… dnia ………………… nr repertorium …………………………………..… 

2.  Posiadane orzeczenie  

Stopień niepełnosprawności 

znaczny             □ I grupa             □ całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej 

egzystencji                                          □ 

umiarkowany    □ 
 

II grupa            □ całkowita niezdolność do pracy             □ 

lekki                  □  
 

III grupa           □ częściowa niezdolność do pracy            □ 

Niepełnosprawność do 16 roku życia    □ 

termin ważności □      trwałe □       czasowe do ……………… 
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orzeczenia 

3. Przedmiot dofinansowania  
 

□ pieluchomajtki, 

podkłady 
□ wózek inwalidzki □buty ortopedyczne □ pionizator 

□ cewniki □ proteza uda i podudzia □ materac przeciw 

odleżynowy 
□ proteza piersi 

□ aparat słuchowy □ kule łokciowe □gorset otropedyczny □ inne …………… 
 

Załączam zapłacone/ nie zapłacone* rachunki/faktury o nr 

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

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

na łączną kwotę (poniesioną przez Wnioskodawcę) ..………………….. zł (słownie:)………………............................... 

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

 
4. FORMA PRZEKAZANIA PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA: (właściwe podkreślić) 
   a) na rachunek bankowy ( podać dane właściciela konta i numer) ……………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
   b) na rachunek bankowy sprzedawcy, 
c) jak poprzednio 
    
5.Czy Wnioskodawca przebywa w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej   tak / nie* 

 

6. Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód rodziny, 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..........................  

Oświadczam, iż nie mam zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 

że nie byłam/em w ciągu trzech ostatnich lat przed złożeniem wniosku stroną umowy o dofinansowanie ze środków 

PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej stronie. 
 
Oświadczam, że mając świadomość, że zawarte w niniejszym wniosku oraz w załącznikach do wniosku dane 

należą do szczególnych kategorii danych, ponieważ dotyczą stanu zdrowia, udzielam Powiatowemu Centrum 

Pomocy Rodzinie w Braniewie wyraźnej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych 

mojego małoletniego dziecka (w tym danych o stanie zdrowia), zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 

danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) w ramach realizacji zadania dofinansowania ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze. 

Oświadczam, że dane zwarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy/a 

odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy ( art.233 § 1 Kodeksu Karnego „ Kto 

składając zeznanie mające służyć jako za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę , podlega karze pozbawienia wolności do 

lat 3”). 

W przypadku gdy właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego poweźmie wątpliwości 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, wzywa 

wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania 

wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. 
………………..............…………………..................................................................................................... 

data i podpis Wnioskodawcy*, przedstawiciela ustawowego*,  opiekuna prawnego*, pełnomocnika* 
*niepotrzebne skreślić 

** przeciętny miesięczny dochód , w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, 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 kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, 

podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia 
wniosku 
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W przypadku wykrycia faktu wprowadzenia w błąd organu rozpatrującego wniosek, podania nieprawdziwych 

informacji, zobowiązuję się do zwroty pełnej kwoty udzielonego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości 

ustawowej, naliczonymi od dnia wykonania przez PCPR płatności tego dofinansowania, w terminie wskazanym 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. 

Przyjmuję do wiadomości, że niniejszy wniosek złożony w dniu ....................... r., zostanie rozpatrzony po 

otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i po podjęciu 

uchwały przez Radę Powiatu Braniewskiego o podziale środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych na rok 20....... 
 

Uwaga: złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. 
 

………………..............…………………..................................................................................................... 
data i podpis Wnioskodawcy*, przedstawiciela ustawowego*,  opiekuna prawnego*, pełnomocnika* 
 
 

7. DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ: 

a) kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego ( orzeczenie wydane przez 

komisję wojskową lub KRUS winno być wydane trwale przed 01.01.1998r.) Oryginał do wglądu. 

b)  oryginał faktury VAT określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą 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 wraz z ofertą określającą cenę 

nabycia w wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz 

termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji, 
 
 
         Klauzula informacyjna 
 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), (dalej: RODO) informuję, że: 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac 

Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo (dalej: Administrator). Może się Pani/Pan z nim skontaktować listownie 

przez e-mail: pcpr@pcprbraniewo.pl 
 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach 

z zakresu ochrony danych osobowych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e-mail: 

iod@pcprbraniewo.pl lub pisemnie na adres jest Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac 

Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo. 
 

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu: 
• realizowanie świadczeń ze środków PFRON, 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
• obowiązek prawny ciążący na Administratorze - Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia 

zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
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*niepotrzebne skreślić 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ. 

 

Administrator w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego, czyli poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po roku, w którym 

przyznano świadczenie. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie odmowa rozpatrzenia wniosku  
 

W związku z podaniem przez Panią/Pana danych osobowych, może Pani/Pan złożyć do Administratora wniosek o: 
 

• dostęp do danych, czyli o informację o przetwarzanych przez Administratora danych lub ich kopię na 

podstawie Art. 15 RODO,  
• sprostowanie, czyli poprawienie danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,  
• ograniczenie przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych w Art. 18 RODO,  

 

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan napisać do Administratora lub skontaktować się bezpośrednio z 

inspektorem ochrony danych. 
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 
 

 
Zapoznałam/zapoznałem się dnia: ………………………    Czytelny podpis: ………………………………………………. 
 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu otrzymywania obecnie oraz 

w przyszłości wiadomości dotyczących postępowania w sprawie realizowania świadczeń ze środków PFRON. 
 

 

 
…………………………………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy/przedstawiciela ustawowego) 
 
 
 
 
 


