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WNIOSEK 
 

o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia 

osoby niepełnosprawnej w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
 

 

1. Dane dotyczące osoby niepełnosprawnej 
                                            
................................................................................................................................................................................ 

( imię i nazwisko ) 

                                               

PESEL …………………………………  adres zamieszkania …………………………………………………. 

     

................................................................................................................ nr telefonu ............................................ 
   

2. Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym łącznie z osobą niepełnosprawną………........... 

 

3. 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 (słownie zł: ................................................................. 

 

   ...........................................................................................................................................................................................). 

 

4. Przedmiot dofinansowania – rodzaj i opis przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego którego  

    dotyczy wnioskowane dofinansowanie 
 
  ................................................................................................................................................................................................................................................................. 
                                                                                                      ( podać pełną nazwę ) 

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

     

5. Koszt przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego (wyszczególnionego w punkcie 4): 
 

a) koszt całkowity .................................................................................. zł,  
                                                         
b) kwota limitu ustalona przez ministra właściwego do spraw  zdrowia ........................................................................... zł,  

 

c) kwota opłacana przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego...................................................... zł, ................%    

    w stosunku do limitu, 

 

d) udział własny Wnioskodawcy  ..............................................................................  zł, ......................... % w stosunku do limitu NFZ 

 

e)  dopłata do zakupu ponad standardowego ........................................................................... zł,  
 

f)  wnioskowana kwota dofinansowania ze środków  PFRON (suma kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do  

 

   spraw  zdrowia oraz udziału własnego Wnioskodawcy pomnożonego przez 150%, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy  

 

   kosztem całkowitym, a kwotą dofinansowania przyznaną przez NFZ ) .................................................................... zł, ......................... % 
                                                                                                  [f : (b+d) %]                   
 

 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie zawartych w niniejszym dokumencie danych osobowych w celu realizacji wniosku 

o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  zaopatrzenia osoby 

niepełnosprawnej w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, c i e 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez podmiot do tego uprawniony oraz przez czas wynikający                            

z przepisów prawa. 

 

 

 



-2- 
 

                                                                                                                                                                                                                                        

Przedstawiciel ustawowy (dla małoletniej osoby niepełnosprawnej) opiekun prawny lub pełnomocnik
*
 

 
                                           

........................................................................................................................     
                                                            ( nazwisko i imię )                                                                                                                               

                                               

PESEL ……………………… adres zamieszkania ........................................................................................... 
     

........................................................................................................nr telefonu ................................................... 
    

ustanowiony opiekunem / pełnomocnikiem 
*
 ……………………………………………………………………. . 

 
postanowienie Sądu Rejonowego w ...................................... z dnia ………..…. sygn. akt. ……………./ na mocy pełnomocnictwa potwierdzonego  

 

 

przez Notariusza ................................................................................  z dnia ………………….. repertorium nr ........................................................). 
 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie zawartych w niniejszym dokumencie danych osobowych w celu realizacji wniosku 

o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  zaopatrzenia osoby 

niepełnosprawnej w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, c i e 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez podmiot do tego uprawniony oraz przez czas wynikający                            

z przepisów prawa. 

 

Załączniki:   
 

- kserokopia aktualnego orzeczenia o grupie inwalidzkiej, stopniu niepełnosprawności lub wypis z treści orzeczenia, a w przypadku  

  dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przed ukończeniem 16-go roku życia orzeczenie o niepełnosprawności, 

- faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną 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 

- kserokopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia  

  z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od  

  momentu przyjęcia go do realizacji, 

- klauzula o przetwarzanych danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (przy   

  składaniu wniosku po raz pierwszy w roku kalendarzowym), 

- dowód osobisty osoby niepełnosprawnej do wglądu (w przypadku osoby niepełnoletniej dowód osobisty opiekuna prawnego). 

- oryginał (do wglądu) dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym - w przypadku wniosku dotyczącego osoby  

  niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny. 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Przyznane środki proszę przekazać*: 

- na konto wnioskodawcy ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

- przelewem na konto wykonawcy / sprzedawcy przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, 

 

Oświadczenie: 
 

1) oświadczam, że posiadam/nie posiadam* zaległości wobec PFRON oraz w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku nie byłem/am  

    stroną  umowy   o  dofinansowanie  ze  środków  PFRON,  rozwiązanej  z  przyczyn  leżących  po  stronie  wnioskodawcy, 

2) uprzedzony/a  o  odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art. 233 ustawy  z  dnia  6 czerwca 1997 roku  -  Kodeks  Karny  

    (Dz. U. z 2020r. poz. 1444 z późn. zm.) oświadczam, że dane zawarte we wniosku oraz załącznikach są zgodne ze stanem  

    faktycznym,  

3) oświadczam, że o wszelkich zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku zobowiązuję się poinformować w ciągu 14 dni. 
 

 

 

 

 

 

Piotrków Trybunalski  dnia .....................................2021r                                     .....................................................................................................................                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    (czytelny podpis osoby niepełnosprawnej / przedstawiciela ustawowego 
                                                                                                                                                                   opiekuna prawnego / pełnomocnika *) 
*  

niepotrzebne skreślić 


