
nr wniosku DR.504.P. ……/19 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Składowa 3, tel. 76     847 96 86

WNIOSEK
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
(wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice bądź opiekun prawny)
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1. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY (osoby niepełnosprawnej)

Imię i nazwisko:

PESEL

Legitymujący się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości:*

seria numer wydany w dniu przez

Adres zamieszkania:**

Kod pocztowy: Miejscowość: ulica / nr domu:

     …................-......................
nr telefonu:

Otrzymuję zasiłek pielęgnacyjny***      TAK  NIE

2. DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO (opiekun prawny, 
pełnomocnik, rodzic dziecka niepełnosprawnego)*** 

Imię i nazwisko:

PESEL

Legitymujący się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości**

seria numer wydany w dniu przez

Adres zamieszkania:**

Kod pocztowy: Miejscowość: ulica / nr domu:

…..............-.........................
nr telefonu:

3. PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA 

Proszę o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu: …………...………..………………..……..

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

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

* Jeżeli nie posiada dowodu osobistego.
** W przypadku osoby bezdomnej wpisać miejsce pobytu.
*** Właściwe zaznaczyć.
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4. OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW I LICZBIE OSÓB POZOSTAJĄCYCH WE 
WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM 

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia
Stopień

pokrewieństwa

Przeciętny miesięczny
dochód za kwartał

poprzedzający miesiąc
złożenia wniosku

1. Wnioskodawca

2.

3.

4.

5.

6.

Razem

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, wynosił …………………….. zł.

Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi …………

w tym: liczba osób niepełnosprawnych                               ………...

Przebywam w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej*      TAK  NIE

Sytuacja zawodowa Wnioskodawcy:…….………………………………………………………………….….

……………...…………………………….. ……………...……………………………..
    (data)        (czytelny podpis wnioskodawcy)

5. FORMA PRZEKAZANIA DOFINANSOWANIA

Proszę o wypłacenie dofinansowania:*

 przelewem na konto bankowe Wnioskodawcy

Nazwa Banku: …………..………………………………………………………………………..……….…

Numer rachunku bankowego:

 przelewem na inne konto bankowe
Imię i nazwisko, adres zamieszkania właściciela konta lub nazwa firmy / sklepu: ………………....

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

Nazwa Banku: ……………..………………………………………………………………….……..…..…

Numer rachunku bankowego:

 wypłata w kasie Starostwa:

 przez Wnioskodawce

 przez inną osobę (imię i nazwisko, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa  

z Wnioskodawcą lub powinowactwo) …………………………………..………………………..….

……………………………………………………………………………………………………….…..
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Znana  jest  mi  treść  art.  233  §  1  Kodeksu  karnego za  podanie  nieprawdziwych  danych  
lub zatajenie prawdy. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na  umieszczenie i  przetwarzanie moich danych osobowych
w  bazie  danych  PFRON,  PCPR  w  Lubinie  i  Powiatu  Lubińskiego  dla  potrzeb  niezbędnych
podczas realizacji  niniejszego wniosku zgodnie z  ustawą z dnia 10 maja  2018 r. o ochronie
danych  osobowych  (Dz.  U.  z  2018   poz.  1000  ze  zm.)  oraz  Rozporządzeniem  Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływ  takich  danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE. 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.

……………...…………………………….. ……………...……………………………..
    (data)        (czytelny podpis wnioskodawcy)

Wypełnia PCPR

Załączniki wymagane do wniosku: TAK NIE
Data

uzupełnienia

1.

Kopia  orzeczenia  lub kopia  wypisu  z  treści  orzeczenia,  o  którym
mowa w art. 1, art. 5 lub art. 62 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.)  -
oryginał do wglądu

2.

 faktura  określającą  cenę  nabycia  z  wyodrębnioną  kwotą
opłacaną  w  ramach  ubezpieczenia  zdrowotnego  oraz  kwotą
udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup

 potwierdzona  za  zgodność,  przez  świadczeniodawcę
realizującego  zlecenie,  kopia  zrealizowanego  zlecenia  na
zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

ALBO
 oferta określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą

w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego
oraz  termin  realizacji  zlecenia  od  momentu  przyjęcia  go  do
realizacji

 kopia  zlecenia  na  zaopatrzenie  w  przedmioty  ortopedyczne
i środki pomocnicze

3.

Kopia  dokumentu  potwierdzającego  sprawowanie  funkcji
przedstawiciela  ustawowego  (dla  małoletniego  Wnioskodawcy),
opiekuna prawnego lub pełnomocnika w przypadku jego posiadania
- oryginał do wglądu - o ile dotyczy

 

……………...…………………………….. ……………...…………………………….. 
      (data wpływu wniosku do PCPR)                                    (pieczęć PCPR i podpis pracownika)

Art. 233
§ 1. Kto,  składając  zeznanie  mające  służyć  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. 

§ 2. Warunkiem  odpowiedzialności  jest,  aby  przyjmujący  zeznanie,  działając  w  zakresie  swoich
uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od
niego przyrzeczenie. 


