
nr wniosku DR.504.S. ……/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 sprzęt rehabilitacyjny
(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:

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: …………...………..………………..……..

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

Miejsce realizacji zadania: ……………………………………………………………..…….……………..

Cel dofinansowania: …………………………………………………………………………………….......

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

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

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

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

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

* Jeżeli nie posiada dowodu osobistego.
** W przypadku osoby bezdomnej wpisać miejsce pobytu.
***  Wypełnić tylko w przypadku ustanowienia
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4. KOSZT REALIZACJI ZADANIA

Przewidywany koszt realizacji zadania (wynikający z załączonego kosztorysu, oferty cenowej, itp.)

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

Deklarowane środki własne (minimum 20% ogółu kosztów) .................................................zł

Wysokość  kwoty  wnioskowanego  dofinansowania  ze  środków  Funduszu  (maksymalnie  80%)  

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

5. INFORMACJA O KWOTACH PRZYZNANYCH WCZEŚNIEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 

Korzystałem/łam wcześniej ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na podstawie umowy:*  TAK  NIE

Informacja o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu**

Lp.
Nr zawartej

umowy
Cel przyznania
dofinansowania

Data przyznania
dofinansowania

Kwota 
Stan

rozliczenia
1.

2.

3.

4.

Korzystałem/am  ze  środków  finansowych  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych na inne  zadania  (turnus rehabilitacyjny,  przedmioty  ortopedyczne  i  środki

pomocnicze)*:  TAK  NIE

Do jakiego zadania Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie:**

Lp. Nazwa zadania
Rok przyznania
dofinansowania

Stan
rozliczenia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6. FORMA PRZEKAZANIA DOFINANSOWANIA

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

Numer rachunku bankowego:
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7.  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)

8.  OŚWIADCZENIA

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

2) 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.)  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

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. 
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Wypełnia pracownik PCPR

Przeciętny  miesięczny  dochód,  w  rozumieniu  przepisów  o  świadczeniach  rodzinnych,
podzielony przez  liczbę  osób  we  wspólnym gospodarstwie  domowym,  obliczony  za  kwartał  

poprzedzający miesiąc złożenia wniosku:   □ przekracza      nie przekracza:

1) 50%  przeciętnego  wynagrodzenia,  o  którym mowa  w art.  2  pkt  4  ustawy  o  rehabilitacji
zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  –  na  członka  rodziny
posiadającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
2) 65% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej.

Adnotacje przyjmującego wniosek (braki lub uchybienia stwierdzone we wniosku):

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

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

Uchybienia stwierdzające we wniosku usunięto w dniu ............................................../ nie usunięto

Uwagi: ...............................................................................................................................................

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

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,  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.

Aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę
o  specjalizacji  adekwatnej  do  rodzaju  niepełnosprawności
zawierające   uzasadnienie,  iż  zachodzi  potrzeba  prowadzenia
rehabilitacji  w  warunkach  domowych  przy  użyciu  określonego
sprzętu  rehabilitacyjnego,  wypełnione  czytelnie  w  języku  polskim,
wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku

3.
Faktura  PRO  FORMA,  kosztorys  lub  oferta  cenowa  na  sprzęt
rehabilitacyjny

4.

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)



DECYZJA 
Zespołu ds. rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
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1. Ocena zasadności wniosku

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

……………...…………………………….. ……………...…………………………….. 
         (data)                                    (pieczęć PCPR i podpis pracownika)

2. Opinia Zespołu ds. rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania ze środków 
PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

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

……………...…………………………….. ……………...…………………………….. 
         (data)                                           (podpisy)

3. Informacja o przyznaniu dofinansowania*

 W dniu  ……………………….  przyznano dofinansowanie  ze środków PFRON zaopatrzenia

w sprzęt rehabilitacyjny w wysokości:  …………………………………………. zł

słownie: …………………………...............……………………………………………………………….

co stanowi .............…. % kosztów przedmiotu dofinansowania.

 W dniu ………………………. nie przyznano dofinansowania. 

Uzasadnienie:

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

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

 Pozostawiono wniosek bez rozpatrzenia.

Uzasadnienie:  ……………………………………………………………………………………………..

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

……………...…………………………….. ……………...…………………………….. 
         (podpisy pracowników PCPR)                         (podpis Dyrektora PCPR)

* Właściwe zaznaczyć.



…………………………………………..
    (pieczęć zakładu opieki zdrowotnej
           lub gabinetu lekarskiego)

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
- prosimy wypełnić czytelnie w języku polskim
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Imię i nazwisko ...........................................................................................................................................

PESEL albo numer dokumentu tożsamości  ..............................................................................................

Adres zamieszkania* ..................................................................................................................................

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

Rodzaj schorzenia lub dysfunkcji**

 dysfunkcja narządu ruchu  dysfunkcja narządu słuchu

 osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim

 dysfunkcja narządu wzroku  upośledzenie umysłowe

 choroba psychiczna  padaczka

 schorzenie układu krążenia  inne (jakie?)…..………………………………

…..………………………………

            

Wymaga zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny** 

 NIE

 TAK (proszę wskazać konkretny przedmiot dofinansowania) ……………………………………….

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

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

Uzasadnienie  celowości  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny  do  prowadzenia  rehabilitacji  
w warunkach domowych
      ………………………………………………………………………………………………………………..

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

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

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

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

       ………………………………………..            ……………………………………
                         (data)                                                                                      (pieczęć i podpis lekarza specjalisty               
                                                                                                                             o specjalizacji adekwatnej do rodzaju

                                                                                                                                        niepełnosprawności) 

*     W przypadku osoby bezdomnej wpisać miejsce pobytu.
**   Właściwe zaznaczyć.

Zaświadczenie  należy  wypełniać  nie  wcześniej  niż  30  dni  przed  złożeniem  „Wniosku   
o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny”.

Zgodnie  z  §  5  ust.  1  pkt  1  lit  b  rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia
25  czerwca  2002  r.  w  sprawie  określenia  rodzajów  zadań  powiatu,  które  mogą  być  finansowane
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926)
o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby
niepełnosprawne,  jeśli  zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy
użyciu tego sprzętu.


