
       

                                             Nr sprawy: 

Pieczątka PCPR 
 

                                          

W N I O S E K 

        o dofinansowanie  osobom fizycznym ze środków Państwowego      

        Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia  

        w sprzęt rehabilitacyjny 

 
Uwaga !!! Zakupu wnioskowanego sprzętu dokonuje się po podpisaniu umowy z zakresu 

dofinansowania zaopatrzenia 

 

Dane  Wnioskodawcy  ( proszę wypełnić drukowanymi literami ): 

 

Pełnoletnia  osoba niepełnosprawna, posiadająca zdolność do czynności prawnych,  Opiekun prawny osoby 

niepełnosprawnej  lub Pełnomocnik, Przedstawiciel ustawowy  małoletniego:  

 

  

..........................................................................  nr PESEL ................................................................. ....................... 
imię ( imiona  ) i nazwisko                                                                                                         

 

miejscowość ........................................... ulica ................................................ nr domu....... ..................................... 

 

nr lokalu ............................................. nr kodu ..................... poczta .........................................................................  

 

powiat ................................................. województwo......................................................... ........................................ 

 

nr tel.   .......................................................   ustanowiony Opiekunem */ Pełnomocnikiem * 

 

..............................................................................   postanowieniem Sądu Rejonowego 

 

...................................................................... z dn. .............................sygn. akt ......................................................... 

 

na mocy pełnomocnictwa potwierdzonego przez Notariusza*...................................................................... ............. 

 

z dn. ...........................................................  repet. nr ......................................................................................... ........ 

                                                                             

Dane podopiecznego  ( proszę wypełnić drukowanymi literami ): 

 

................................................................................... syn/córka  .................................  
                           imię  ( imiona ) i nazwisko                                                                                 imię ojca 

 

  nr PESEL ............................................................ ………………………………………………………………….   

 

miejscowość ............................... ulica .................................... nr domu ...........nr lokalu  .........................................  
                     adres zamieszkania 
 

nr kodu .......... - ................ poczta ...............................powiat ...................................................................................  

 

województwo ............................................. nr tel.  ....................................................................................................  
 
 

 

 
 

*niepotrzebne skreślić  

 

 

.............................................................................. 
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I Stopień niepełnosprawności lub jego odpowiednik: ** 

1. znaczny   (  inwalida I grupy )  
2.  umiarkowany  ( inwalida II grupy )  
3.  lekki   ( inwalida III grupy )   
4. niepełnosprawność dziecka przed 16 rokiem życia  

 

 II Rodzaj niepełnosprawności: ** 

1. dysfunkcja narządu ruchu z koniecznością poruszania się na wózku     

    inwalidzkim, wrodzony brak albo amputacja dłoni lub rąk 

 

2.  inna dysfunkcja narządu ruchu  

3.  dysfunkcja narządu wzroku  

4.  dysfunkcja narządu słuchu  

5.   dysfunkcja narządu mowy  

6.   deficyt rozwojowy ( upośledzenie umysłowe )  

7.   niepełnosprawność z ogólnego stanu zdrowia  

 

 

 

 
Czy Wnioskodawca korzysta : 

1) ze sprzętów ortopedycznych ?   Tak …..  Nie…… 

2) jakich?.............................................................................................................................. 

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

3) ze sprzętu rehabilitacyjnego?    Tak…..   Nie …… 

4 ) jakiego ? ........................................................................................................................... 

 

 

III.  Sytuacja zawodowa: ** 
 

1. zatrudniony / prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą  

2. młodzież w wieku od 18 lat do 24, ucząca się w systemie szkolnym  

    lub wyższym 

 

3. bezrobotny poszukujący pracy / rencista poszukujący pracy  

4. rencista / emeryt nie zainteresowany podjęciem pracy  

5.dzieci i młodzież do lat 18  

 

IV. Przedmiot dofinansowania: 
Nazwa sprzętu rehabilitacyjnego o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca  

 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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V. Miejsce realizacji zadania  i cel  dofinansowania : 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

VI. Przewidywany koszt realizacji zadania: 

................................................................................................................................. 
Proszę podać  cenę zakupu sprzętu 

................................................................................................................................. 
kwota słownie 

 

VII. Wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków   

   Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: ............... 
   kwota 

słownie złotych .......................................................................................................... 
 

co stanowi   80 % ceny zakupu sprzętu  rehabilitacyjnego. 

 

VIII. Wysokość własnych  środków  finansowych,   niezbędnych do 

pokrycia udziału   własnego:    ………………………………………….......   
                                                                                        kwota 

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

stanowiąca    20  % ceny zakupu sprzętu. 

 

IX. Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym. 
Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi:  …………………………………. 
 

Niniejszym 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. 
przeciętny miesięczny dochód rodziny , w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych , pielęgnacyjnych i 

wychowawczych, pomniejszony o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę z tytułu 

ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń 

społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby  pozostające we wspólnym  gospodarstwie 

domowym, obliczony za kwartał ( trzy miesiące ) poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek. 
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X.  Korzystanie ze środków finansowych PFRON,  w tym z programów 

celowych: 
Nr i data zawarcia umowy Przyznana kwota  cel Stan rozliczenia 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

10. Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wnioskodawcy: 
…………………………………………………………………………………………………. 

                                                                            
Uprzedzona/y  o odpowiedzialności wynikającej z art.233.1 k.k. oświadczam, że dane zawarte w niniejszym 

wniosku są zgodne z prawdą. 

Oświadczam, że: 

- nie mam zaległości wobec Funduszu, ani nie byłam/em stroną umowy o dofinansowanie ze środków 

Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej stronie, 

- nie uzyskałam/em dofinansowania ze środków PFRON na powyższy cel w ciągu 3 lat; przed złożeniem 

wniosku.  

O zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku zobowiązuję się poinformować w ciągu 14 dni. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych tzw. RODO, informujemy, że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, a z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pcpr-ciechanow.pl 

Pełna wersja Klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej PCPR w Ciechanowie pod adresem: 

www.pcpr-ciechanow.pl/pfron/rodo 

 

      .......................................................................... 
                                                                             Czytelny podpis Wnioskodawcy/ Przedstawiciela    

             Ustawowego/ Opiekuna prawnego/ Pełnomocnika.                                    
** proszę wstawić x we właściwej rubryce 
 

Załączniki do wniosku ; 

1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik. 

2. Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, 

jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu. 

3. Zaświadczenie  lekarza  uzasadniające potrzebę prowadzenia rehabilitacji   w warunkach 

domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu i jego wpływ na usprawnianie  

wnioskodawcy ( przy aktywnym uczestnictwie  osoby niepełnosprawnej ). 

4. Inne dokumenty wymagane przez PCPR: dowód osobisty -  do wglądu  

                                                                    faktura pro-forma, 

                                                                    ………………….. 
 

 

mailto:iod@pcpr-ciechanow.pl
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Adnotacje  przyjmującego wniosek:  

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

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

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

 

                                                                                                      

             .................................................. 
                                                                                                             data i podpis 

Ocena zasadności wniosku: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

                                                                                                        .............................................. 
                                                                                                               data i podpis 

 

 Decyzja o przyznaniu dofinansowania: 

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

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

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

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

 

 

                                                                                                        .............................................. 
                                                                                                             data i podpis  


