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WNIOSEK 
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze 
 

1. Dane osoby z niepełnosprawnością: 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania 
 

Adres do korespondencji 
(jeśli inny niż podany wyżej) 

 

Numer PESEL            
 

Telefon kontaktowy  

2. Dane przedstawiciela ustawowego (dla małoletniego dziecka)/ opiekuna prawnego/ kuratora/   
pełnomocnika  (wpisać jeśli dotyczy): 

Imię i nazwisko 
 

Adres zamieszkania 
 

Adres do korespondencji 
(jeśli inny niż podany wyżej) 

 

Numer PESEL            
 

Telefon kontaktowy  

3. Posiadane orzeczenie  (zaznaczyć właściwe): 

 o znacznym stopniu niepełnosprawności/ o zaliczeniu do I grupy inwalidów/o całkowitej niezdolności do 

pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji/ o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i 

niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przed 01.01.1998 r. 

 o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności/ o zaliczeniu do II grupy inwalidów/ o całkowitej niezdolności 

do pracy  

 o lekkim stopniu niepełnosprawności/ o zaliczeniu do III grupy inwalidów/ o częściowej niezdolności do 
pracy/ o niezdolności do pracy w  gospodarstwie rolnym wydane przed 01.01.1998 r. 

 o niepełnosprawności (osoby do 16. roku życia) 

4. Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób w gospodarstwie domowym: 

Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi:               (jeśli jednoosobowe  wpisać : 1). 

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 zł 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Trzciance 

ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka 

tel.: 660 492 421, fax: 67 216 37 22 



 

5. Przedmiot dofinansowania: 

Nazwa przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego: 
Wnioskowana kwota 
dofinansowania: 

 zł 

 zł 

 zł 

 zł 

Suma: zł 

6. Wybór formy przekazania dofinansowania (zaznaczyć właściwe): 

□ przelew – na wskazany na fakturze rachunek bankowy sprzedawcy 

□ 

przelew – na wskazany niżej rachunek bankowy: 

                          

imię i nazwisko posiadacza rachunku: …………………………………………………………..............…. 

□ 
przekaz pocztowy – (wpisać imię, nazwisko i adres - jeśli dane są inne niż podane w punkcie 1 wniosku):  
 
 

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

1) Oświadczam, że informacje podane we wniosku i załącznikach są zgodne z prawdą. 
2) Oświadczam, że nie mam zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

oraz w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku nie byłem/am stroną umowy o dofinansowanie ze środków 
PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej stronie. 

3) Przyjmuję do wiadomości, że niniejszy wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu środków finansowych z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i uchwaleniu planu finansowego na 2021 rok 
przez Radę Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. 

4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Trzciance, ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka, na potrzeby związane z realizacją wniosku. 

5) Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Trzciance dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: http://trzcianka.naszepcpr.pl/klauzula-
informacyjna. 

6) Przyjmuję do wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca obowiązany jest do odbioru w siedzibie 
PCPR oryginału faktury załączonej do wniosku o dofinansowanie. W przypadku nieodebrania, faktura 
zostanie odesłana na adres zamieszkania wnioskodawcy w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 
      
 
 

 
 

         (data)                     (czytelny podpis Wnioskodawcy/ Przedstawiciela                             
                     Ustawowego/ Opiekuna Prawnego/ Pełnomocnika) 

Załączniki wymagane do wniosku: 
1) Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność; 
2) Oryginał faktury, określającej kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału 

własnego; 
3) Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie. 
 

❖ zamiast pozycji wymienionych w pkt  2 i 3 można przedstawić: kopię 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; 

❖ w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej w imieniu której występuje pełnomocnik, 
opiekun prawny lub kurator wymagane jest dodatkowo: postanowienie sądowe, pełnomocnictwo udzielone 
na piśmie lub potwierdzone notarialnie. 

 

 

 


