
 

  

 

 

 

 

WNIOSEK 

  O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON 

                     ZAOPATRZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

        W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE 

 

I.      Dane dotyczące Wnioskodawcy (osoby niepełnosprawnej) 

Nazwisko i Imię ………………………………………………. Data urodzenia ……………….………. 

Numer PESEL ……..………………………..…………………………………………………………… 

Dokładny adres zamieszkania ……………………………………………………………………...……. 

…………………………………………………………………Telefon …………………..……………. 

Przedmiot dofinansowania (rodzaj przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych) 

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

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

Wnioskowana kwota dofinansowania ……………………zł. 

 

II.      Dane przedstawiciela ustawowego (dla małoletniego wnioskodawcy),  

           opiekuna prawnego 

 
Nazwisko i Imię ……………………………………………… data urodzenia ……….………..……….   

seria i numer dowodu osobistego ……………………..………... wydany w dniu ………….……... 

przez ………………………………………..…… numer PESEL …………………..…….…………….  

dokładny adres zamieszkania …………..….……………………………………………………………..  

numer telefonu …………………... opiekun/pełnomocnik ……………………...……………………… 

(postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia ……………………. sygn. akt/na mocy pełnomocnictwa 

potwierdzonego przez notariusza ………………………………….. z dnia…………………………… 

repet. nr ………..………….…….) 

 

Oświadczenie: 

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 ………………….. 

 

 

 

 Nr sprawy: 

PC.4132.         .2019 



 

 

III.      Posiadane orzeczenie
* 

   

a) o stopniu niepełnosprawności       Znacznym       Umiarkowanym       Lekkim  

b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów        I        II        III   

c)    o całkowitej niezdolności do pracy        o częściowej niezdolności do pracy 

 o niezdolności do pracy w gosp. rolnym   niezdolności do samodzielnej egzystencji 

d)   o niepełnosprawności /dotyczy dzieci do 16 roku życia/ 

Ważność dokumentu*        stała            okresowa do …………………………………………... 

*
właściwe podkreślić 

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku proszę o przekazanie dofinansowania: 

1) przekazem pocztowym 

2) na indywidualny rachunek bankowy (ROR) ……………………………………………. 

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

3)  na rachunek bankowy sprzedawcy  

*
właściwe podkreślić/uzupełnić 

 

 

 

Oświadczam, że:  

 

□   nie mam zaległości wobec Funduszu oraz w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie 

byłam/em stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn 

leżących po mojej stronie, 

□   podane informacje we wniosku są zgodne z prawdą, jestem świadoma/y odpowiedzialności 

karnej za składanie nieprawdziwych danych oraz przyjmuję do wiadomości, że podanie przez 

Wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania, 

□  w przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego 

dołączę do wniosku nowe orzeczenie niezwłocznie po jego otrzymaniu (w przypadku nie 

dostarczenia w/w orzeczenia wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie), 

□  zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju  

 

 

 

 

 

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

              Data                                                                       /czytelny podpis Wnioskodawcy/ 

                         /Opiekuna prawnego / Pełnomocnika/ 

 

 

 



 

 

Załączniki (dokumenty) wymagane do wniosku: 

 

1) a) Faktura określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę 

udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup wraz z  potwierdzoną za zgodność 

przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie kopię zrealizowanego zlecenia na 

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (w przypadku środków 

pomocniczych np. pieluchomajtki, cewniki, worki – kserokopia karty zaopatrzenia 

comiesięcznego ), 

 

b) kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą 

(fakturą proforma) 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. 

 

2) a) kopia orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, 

             b) kopia orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym   

  wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 roku, 

            c) kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

            d) kopia orzeczenia o niepełnosprawności do 16-stego roku życia. 

3) W przypadku gdy w imieniu Wnioskodawcy występuje opiekun prawny, pełnomocnik lub 

przedstawiciel ustawowy należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo 

notarialne lub postanowienie Sądu o opiece prawnej (oryginał do wglądu). 

4) Oświadczenie o wysokości  dochodów wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkujących z 

osobą niepełnosprawną w gospodarstwie domowym (przeciętny miesięczny dochód, w 

rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we  

wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia 

wniosku. 

5) Inne dokumenty wymagane w zależności od indywidualnej sytuacji Wnioskodawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


