
                 

...............................................................
     (data wpływu  wniosku)

Nr wniosku:  PCPR.711.  .  20......

WNIOSEK 
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

kosztów zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

Dane osoby ubiegającej się o dofinansowanie
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: .............................................................................................................
PESEL: ........................................................
Adres
zamieszkania: .................................................................................................................... ..........
........................................................................... 
Telefon: ...................................................
Stopień niepełnosprawności: ........................................................................................................

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego: ............................................................................
PESEL: .............................................................................................................
Adres zamieszkania: .................................................................................................................…

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

sygnatura akt ……………………………………………………………………………………

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

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

Sytuacja materialna

-   moja rodzina składa się z ........................ osób.

-  oświadczam  że  mój  przeciętny  miesięczny  dochód  rodziny  *  ,  w  rozumieniu  przepisów  o

świadczeniach  rodzinnych  podzielony  przez  liczbę  osób  pozostających  we  wspólnym

gospodarstwie  domowym,  obliczony  za  kwartał  poprzedzający  miesiąc  złożenia  wniosku

wynosił: ................................ zł.

* 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



Wnioskowana kwota dofinansowania:

1)Przewidywany całkowity koszt zakupu sprzętu rehabilitacyjnego: ................................... zł

2)Wnioskowana  kwota  dofinansowania  (  nie  więcej  niż  80%  przewidywanych

kosztów)................zł ( słownie złotych:......................................................................................)

z przeznaczeniem na dofinansowanie.........................................................................................

nazwa sprzętu rehabilitacyjnego

Nazwa i nr konta bankowego, na które ma zostać przekazane dofinansowanie: 
 a) na rachunek bankowy ( podać dane właściciela konta i numer) 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
  b) na rachunek bankowy sprzedawcy

 Cel zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, miejsce reazlizacja zadania
                                                                                                      

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

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

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

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

Korzystanie ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 

Załączniki:
1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego; w przypadku dzieci
do lat 16 kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument stwierdzający przyznanie zasiłku
pielęgnacyjnego potwierdzony zaświadczeniem o jego pobieraniu wydanym przez płatnika,

2.  Zaświadczenie  od  lekarza,  nt.  wpływu  sprzętu  rehabilitacyjnego na  poprawę  sprawności
psychofizycznej osoby i jakości jej społecznego funkcjonowania- załącznik nr 1,

3. Oferta cenowa lub faktura proforma

...........................................................................                ............................................................................
      (miejscowość, data)                    ( Czytelny podpis Wnioskodawcy* 

      przedstawiciela ustawowego*,
      opiekuna prawnego* pełnomocnika*)
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W y s z c z e g ó l n i e n i e
nr i data 
zawarcia 
umowy

wysokość 
przyznanego 
dofinansowani
a

Korzystałem*/nie korzystałem* z dofinansowania ze środków PFRON

korzystałem 

na: ....................................................................................................  ...................

..............................................................................i rozliczyłem się

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

........................ .....................zł

korzystałem 

na: ....................................................................................................  ...................

........................................................ i jestem w trakcie rozliczenia

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

........................ .................... zł



Oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r poz 1000 z późn.zm.)dotyczących mojej
osoby / mojego małoletniego dziecka/ przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie
w ramach realizacji zadania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych do dofinansowania kosztów zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

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”).

Oświadczam, iż posiadam 20 % wymaganego wkładu własnego.

Oświadczam  ,  że  nie  mam  zaległości  wobec  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosparwnych  oraz  nie  byłem/am  w ciągu  trzech  lat  przed  złożeniem  wniosku  stroną
umowy  o  dofinansowanie  ze  środków PFRON i  rozwiązanej  z  przyczyn  leżących  po  mojej
stronie.

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.

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....

...........................................................................                ............................................................................
      (miejscowość, data)                    ( Czytelny podpis Wnioskodawcy* 

      przedstawiciela ustawowego*,
      opiekuna prawnego* pełnomocnika*)

3



Załączniki ( dokumenty ) wymagane do wniosku (wypełnia pracownik PCPR)

Nazwa załącznika Załączono do
wniosku 
tak/nie

Uzupełniono
tak/nie

Data
uzupełnienia

1.Kopia  dokumentów  potwierdzających  niepełnosprawność
(oryginał do wglądu)

2.  Aktualne zaświadczenie lekarskie,  zawierające szczegółowy
opis schorzenia  ( czytelne w języku polskim- załącznik nr 1)

3. Oferta cenowa lub faktura proforma

Potwierdzam kompletność złożonych 
               dokumentów

             ...........................................................
    pieczątka imienna,podpis pracownika PCPR, data

Wypełnia PRACOWNIK PCPR

lp.                                                  INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

1 Nazwa przedmiotu 

2 Dofinansowanie PFRON

3 Wkład własny Wnioskodawcy

4 Odmowa przyznania dofinansowania

...............................................................              .........................................................       ......................................…………
                       data                                                                     Pieczęć PCPR                                     Pieczęć i podpis pracownika PCPR

ROZLICZENIE  WNIOSKU  O  DOFINANSOWANIE  KOSZTÓW  ZAOPATRZENIA  OSÓB
NIEPEŁNOSPARWNYCH  W SPRZĘT REHABILITACYJNY

lp. TAK NIE ADNOTACJA

1 Czy kwota zakupu jest zgodna z umową

2 Czy zakres zakupu( sprzęt, urządzenie) jest zgodny z umową?

3 Czy termin realizacji zakupu jest zgodny z umową?

...............................................................              ............................................................      ........................................……
                       data                                                                     Pieczęć PCPR                                       Pieczęć i podpis pracownika PCPR
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stempel zakładu opieki zdrowotnej                                                                      
                                                                                                        (WYPEŁNIĆ CZYTELNIE) 
                                     

Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów zaopatrzenia w sprzęt  rehabilitacyjny

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA

Wydane na potrzeby PCPR 

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

Data urodzenia ...............................................................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................................................................

1.Rozpoznanie choroby zasadniczej

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

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

2.Opis rodzaju schorzenia

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

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

3.Uszkodzenia innych narządów i układów oraz choroby współistniejące

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

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

4.Wskazania do rehabilitacji ( wymienić na jakim sprzęcie)

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

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

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

Data                                              Pieczątka i podpis lekarza wystawiającego zaświadczenie

* właściwe zaznaczyć                                                                   
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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

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)
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