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NR sprawy PCPR 552.1.………… 20….. 
 

WNIOSEK 

do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie 

o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

 

I. Dane wnioskodawcy: 

Imię  i nazwisko .......................................................................................................................... 

Imiona rodziców ......................................................................................................................... 

Seria i nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości .............................................. 

data wydania ........................................ Wydany przez .............................................................. 

Nr PESEL ................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania .................................................................................................................... 

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

nr tel............................................................... e – mail ............................................................... 

 

II. Przedstawiciel małoletniego wnioskodawcy/opiekun prawny: 

Imię  i nazwisko .......................................................................................................................... 

Imiona rodziców ......................................................................................................................... 

Seria i nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości .............................................. 

data wydania ........................................ Wydany przez .............................................................. 

Nr PESEL ................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania .................................................................................................................... 

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

nr tel............................................................... e – mail ............................................................... 

ustanowiony opiekunem ............................................................................................................. 

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

z dnia ........................................................... sygn. akt ............................................................... 

 

III. Informacje o wnioskodawcy: 
 

1. Stopień niepełnosprawności lub jego odpowiednik 

Znaczny  

I grupa inwalidzka  

Osoba całkowicie niezdolna do pracy i do samodzielnej egzystencji  

Osoba stale albo długotrwale niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym, której przysługuje 

zasiłek pielęgnacyjny  

 

Umiarkowany  

II grupa inwalidzka  

Osoba całkowicie niezdolna do pracy   

Lekki  

III grupa inwalidzka  

Osoby częściowo niezdolne do pracy  

Osoby stale i długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym  

Osoba w wieku do 16 lat posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności    
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2. 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. upośledzenie umysłowe  

7. niepełnosprawność z ogólnego stanu zdrowia  

8. inny/jaki?  

 

3. Sytuacja zawodowa wnioskodawcy 

1. Zatrudniony/prowadzący* działalność gospodarczą  

2. Młodzież w wieku od 18 do 24 lat, ucząca się lub studiująca  

3. Dzieci  i młodzież do 18 lat   

4. Rencista/emeryt* nie zainteresowany podjęciem pracy  

5. Bezrobotny poszukujący pracy/ rencista poszukujący pracy *  

*właściwe zakreślić 

 

IV. Średni miesięczny dochód netto uzyskiwany przez wnioskodawcę  

oraz osoby z nim zamieszkujące  
Lp. Imię i Nazwisko pokrewieństwo data urodzenia stopień 

niepełnosprawności* 

wysokość 

uzyskiwanych 

dochodów 
1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

5  

 

    

6  

 

    

ŚREDNI DOCHÓD MIESIĘCZNY  NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE 

DOMOWYM przeciętny miesięczny dochód rodziny w rozumieniu przepisów 

Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2018 

poz. 2220 ze zm.), obliczony za kwartał, poprzedzający miesiąc, w którym 

składany jest wniosek 

 

* wpisać zgodnie z posiadanym orzeczeniem 

 

V. Rodzaj koniecznego sprzętu rehabilitacyjnego: 

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

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

VI. Uzasadnienie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i jego przewidywane skutki: 

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

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

..................................................................................................................................................... 
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VII. Planowany termin zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ................................................... 

 

VIII. Przewidywany koszt realizacji zadania: 

1. Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania zł .................................... 

2. Deklarowany przez Wnioskodawcę % pokrycia kosztów realizacji 

zadania 

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

% 

3. Inne źródła finansowania (np. udział sponsora): 

a) ................................................................................................................ 

b) ................................................................................................................. 

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

% 

3. Procent kosztów zadania do pokrycia ze środków PFRON 

 (nie więcej niż 80%) 

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

% 

4. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON:       .................................... zł 

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

 
Przyznane dofinansowanie proszę przelać na konto: 

1. wykonawcy / dostawcy sprzętu rehabilitacyjnego 

2. osobiste (imię i nazwisko posiadacza konta) ............................................. 

bank ..................................................... nr konta .............................................................. 

 

 
Prawdziwość przedstawionych danych stwierdzam pod odpowiedzialnością karną przewidzianą              

w art. 233 § 1 i § 2 Kodeksu Karnego. 

O wszelkich zaistniałych zmianach dotyczącej mojej sytuacji materialnej zobowiązuje się 

niezwłocznie informować. 
 

 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) zwanego dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, którego siedziba mieści się przy           

al. Piasta 32, 77-400 Złotów, tel. 67 263 22 65. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie może się 

Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią Adrianną  Sobotka w następujący sposób: 

 pocztą elektroniczną na adres e-mail: iodo@zlotow-powiat.pl 

 pisemnie: na adres siedziby Administratora danych 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosków i umów na dofinansowanie ze środków  Państwowego  Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

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 oraz udzielonej zgody osoby, której dane 

dotyczą. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane poza podmiotami uprawnionymi do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa tj. Państwowy  Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez  okres  niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane wynikający                     

z  przepisów  prawa, w  szczególności  ustawy  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym i  archiwach  oraz  

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r. w  sprawie  instrukcji kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  

wykazów  akt  oraz  instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i sporządzonej na ich podstawie Instrukcji 

Kancelaryjnej obowiązującej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, a po jego zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte. 

6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych, 

 sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych, 

 przenoszenia swoich danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, 

 usunięcia danych w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. 
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8. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie w zakresie 

wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości 

skorzystania z pomocy i wsparcia, które oferuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, podanie przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi danych ma 

charakter dobrowolny (numer telefonu, adres e-mail). 

10. Państwa dane są przetwarzane w formie tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej, nie podlegają profilowaniu, ani  nie  będą  przekazywane 

do państw trzecich w rozumieniu RODO. 

 

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

        miejscowość, data                                                                      (podpis Wnioskodawcy, przedstawiciela małoletniego,                                           

                                                                                                                        opiekuna prawnego) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do wniosku: 

1. Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność wnioskodawcy oraz osób 

prowadzących wspólne z nim gospodarstwo domowe. 

2. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu środków na wkład własny. 

3. Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku 

bezrobotnego lub poszukującego pracy. 

4. Zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające konieczność nabycia sprzętu rehabilitacyjnego,         

o którym mowa we wniosku – załącznik nr 1. 

5. Oferta cenowa / faktura pro forma wystawiona przez sprzedawcę na wnioskowany sprzęt 

rehabilitacyjny. 

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku PCPR występuje do wnioskodawcy o uzupełnienie lub 

złożenie dodatkowych dokumentów.  

Nieuzupełnienie wniosku w określonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 
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Załącznik nr 1 do formularza wniosku o dofinansowanie ze środków  

PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

 

...................................................... 
   pieczątka zakładu opieki zdrowotnej 

............................................... 
       miejscowość i data 

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA 

wydane dla potrzeb PCPR  

w sprawie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON 

 

UWAGA! NALEŻY WYPEŁNIĆ W JĘZYKU POLSKIM I CZYTELNIE! 

 

Imię i nazwisko pacjenta ..................................................................................................................................... 

 

PESEL ……................................................................... 

 

Adres zamieszkania ............................................................................................................................................. 

 

1. Rozpoznanie i opis choroby zasadniczej ......................................................................................................... 

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

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

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

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

2. Opis rodzaju schorzenia będącego przyczyną orzeczenia niepełnosprawności 

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

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

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

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

3. Czy zakup urządzenia/sprzętu ( wymienić)………………............................................………. 

umożliwi lub znacznie ułatwi pacjentowi wykonywanie koniecznych zabiegów usprawniających  

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

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

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

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

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

4. Uzasadnienie potrzeby prowadzenia  rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wyżej 

wymienionego sprzętu……………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

 

                                                                                         ..............................................  
                                                                                                                                         pieczątka i podpis lekarza  

                                                                                                                                      wystawiającego zaświadczenie 
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Załącznik nr 2 do formularza wniosku o dofinansowanie ze środków  

PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

 
 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

o posiadaniu środków na wkład własny 

(dotyczy wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON) 

dla: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie w celu dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny. 

 

Niniejszym oświadczam, że Ja .............................................................................................................. 
                                                                                       (imię i nazwisko) 

zamieszkał(a) w :           -                      .................................................................................................. 
                                         (kod pocztowy) 

ul.  ...................................................................... nr domu ............................, nr mieszkania ................ 

posiadam środki finansowe na wkład własny w wysokości wymaganej zasadami zadania. 

 

..................................., data .................................             .................................................................... 
                             (podpis Wnioskodawcy

*
, przedstawiciela ustawowego

*
 

              opiekuna prawnego
*
, pełnomocnika

*
) 
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Załącznik nr 3 do formularza wniosku o dofinansowanie ze środków  

PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

 

 

 

_______________, dnia ______________ 

 

 

Dane kontaktowe oświadczającego: 

 

Imię i nazwisko   ______________________________ 

Adres  _______________________________________ 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

PODANYCH DOBROWOLNIE 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem 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) wyrażam dobrowolną i świadomą 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: nr telefonu i adres e-mail podanych dla 

celów kontaktowych w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków PFRON. 

 

Zanim wyraziłam / wyraziłem zgodę zostałam / zostałem poinformowana / poinformowany       

o prawie wycofania wyrażonej przeze mnie zgody w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

 

 

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

                                                                       (podpis oświadczającego) 
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Dofinansowanie zaopatrzenia. 

do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 

 

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:  

1. osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających  z niepełnosprawności, jeżeli średni 

miesięczny dochód rodziny w rozumieniu przepisów  Ustawy z dnia 28 listopada 2003r.                             

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2018 poz. 2220 z póź zm.), obliczony za kwartał, poprzedzający 

miesiąc, w którym składany jest wniosek obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia 

wniosku,  nie przekracza kwoty: 

- 50% przeciętnego wynagrodzenie na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego,                      

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnie gospodarującej,                                        

- zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu, 

2. jeden raz w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną                      

z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia 

wniosku oraz udokumentują posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na 

sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. 

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu 

(w przypadku ograniczonych środków finansowych dofinansowanie może ulec zmniejszeniu), nie 

więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

Przeciętne wynagrodzenie – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej                              

w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Urzędu 

Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

 

 

Procedura ubiegania się o dofinansowanie                                                                                         

zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 

 

1. Złożenie wniosku z wymaganymi załącznikami, tj: 

2. Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność wnioskodawcy oraz osób 

prowadzących wspólne z nim gospodarstwo domowe. 

3. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu środków na wkład własny. 

4. Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku 

bezrobotnego lub poszukującego pracy. 

5. Zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające konieczność nabycia sprzętu rehabilitacyjnego,         

o którym mowa we wniosku – załącznik nr 1. 

6. Oferta cenowa / faktura pro forma wystawiona przez sprzedawcę na wnioskowany sprzęt 

rehabilitacyjny. 

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku PCPR występuje do wnioskodawcy                                          

i uzupełnienie  lub złożenie dodatkowych dokumentów. Nieuzupełnienie wniosku w określonym terminie 

skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.  

7. Podpisanie umowy z PCPR. 

8. Dokonanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ustalonego w umowie i na kwotę ustaloną                        

w umowie.  

9. Rozliczenie dotacji: faktury na zakupiony sprzęt rehabilitacyjny, z potwierdzeniem wpłaty określonej 

w umowie wysokości środków własnych wnioskodawcy.  

 

 

 

 
Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia 

rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (Dz.U. 2015, poz. 926 z późn. zm.)  

 

 

 

 


