
Wniosek , Rehabilitacja społeczna – Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Data wpływu:
Nr wniosku:

WNIOSEK 
 o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne

i środki pomocnicze

Część A – DANE WNIOSKODAWCY

I. DANE PERSONALNE WNIOSKODAWCY

Nazwa pola Wartość

Imię:

Drugie imię:

Nazwisko:

PESEL:

Data urodzenia:

ADRES ZAMIESZKANIA

Nazwa pola Wartość

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Rodzaj miejscowości: □miasto 
□wieś

Nr telefonu:

Adres e-mail:

II. DANE PODOPIECZNEGO
□ Nie dotyczy
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Nazwa pola Wartość

Imię:

Drugie imię:

Nazwisko:

PESEL:

Data urodzenia:

DANE ADRESOWE

Nazwa pola Wartość

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

OPIEKUN USTANOWIONY/USTANOWIONA
Przedstawicielem ustawowym:

Opiekunem prawnym:

Nazwa pola Wartość

Postanowieniem Sądu 
Rejonowego:

Z dnia:

Sygnatura akt:

Pełnomocnikiem, na mocy pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza:

Nazwa pola Wartość

Imię i nazwisko:

Z dnia:

Repetytorium nr:
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III. STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Nazwa pola Wartość

Stopień 
niepełnosprawności:

□ Znaczny
□ Umiarkowany
□ Lekki
□Nie dotyczy

Grupa inwalidzka: □ I grupa
□ II grupa
□ III grupa
□ Nie dotyczy

Niezdolność: □ Osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej 
egzystencji

□Osoby długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, którym 
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

□ Osoby całkowicie niezdolne do pracy
□ Osoby częściowo niezdolne do pracy
□ Osoby stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym
□ Nie dotyczy

Osoby w wieku do 16 lat 
posiadające orzeczenie o 
niepełnosprawności:

□ Tak
□ Nie dotyczy

RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
□ Dysfunkcja narządu ruchu z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim 
□ Inna dysfunkcja narządu ruchu 
□ Dysfunkcja narządu wzroku 
□ Dysfunkcja narządu słuchu i mowy 
□ Deficyt rozwojowy (upośledzenie umysłowe) 
□ Niepełnosprawność z ogólnego stanu zdrowia 
□ Inny / jaki?

Część B – PRZEDMIOT WNIOSKU

I. KOSZTY REALIZACJI

Nazwa pola Wartość

Przedmiot wniosku:

Całkowity koszt 
zakupu:

Dofinansowanie NFZ:

Wnioskowana kwota 
dofinansowania:

II. FORMA PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
□ Przelew na konto Wnioskodawcy/osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę:
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Nazwa pola Wartość 

Właściciel konta (imię
i nazwisko):

Nazwa banku:

Nr rachunku
bankowego:

□ Konto Wykonawcy podane na dowodzie zakupu usługi

Część C – INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód netto, 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: .

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie zobowiązuję się do zapłacenia z własnych środków pełnej kwoty
stanowiącej różnicę pomiędzy ceną zakupu urządzenia wraz z montażem lub kosztem wykonania usługi, 
pomniejszonej o ewentualne dofinansowanie z innych źródeł a przyznaną ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotą dofinansowania.

Uprzedzony/uprzedzona o odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) - za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 
oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. O zmianach zaistniałych 
po złożeniu wniosku zobowiązuję się informować w ciągu 14 dni.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych, w bazie danych dla
potrzeb niezbędnych podczas realizacji wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Miejscowość Data Podpis Wnioskodawcy

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Lp. Plik

1.

UZUPEŁNIONE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Lp. Plik

1.

Strona 4 z 5



Wniosek , Rehabilitacja społeczna – Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW WPROWADZONA W NABORZE

Lista

1.
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Załącznik nr 3 a)do Polityki ochrony danych osobowych
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Opatowie

Zgodnie z art. 13 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 informuję, (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwanym dalej „RODO” i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Opatowie, zwany dalej: "Administratorem". Może Pani/Pan* skontaktować się z Administratorem 

pisząc na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 

Opatów lub telefonując pod numer: 15 86 84 409. Może Pani/Pan* skontaktować się z Administratorem za 

pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres: Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów lub telefonując pod 

numer: 15 86 84 409 lub adres e-mail: pcpr@opatow.pl 

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana* danych jest realizacja wymogu ustawowego przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie pomiędzy Panią/Panem* a Administratorem, dla 

którego przetwarzanie Pani/Pana* danych jest niezbędne.

3. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu/celach:

a. realizacji wymogu ustawowego na podstawie Pani/Pana* dobrowolnej zgody, o której mowa w art. 

6 ust. 1 lit. a RODO oraz 9 ust. 1 i ust. 2 lit. a RODO,

b. wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan, której/którego dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie Pani/Pana, której/którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. b RODO, 

c. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a ich 

niepodanie spowoduje, że rozpatrzenie i/lub* realizacja zadań będą niemożliwe, a w pozostałym zakresie 

podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Pani/Pana* dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres wymagany przepisami prawa.

6. Odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana* danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana* danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/

Panu* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowym.

10. W oparciu o Pani/Pana* dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana* 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania**. 
 

*  niewłaściwe skreślić

** Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych

osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy
tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się

 

Zapoznałam/em się z klauzulami informacyjnymi  

 

…………………………………………………………….. 

/data, podpis/ 

mailto:pcpr.opatow@poczta.onet.pl


Wymagane załączniki do wniosku: 

a) aktualne orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności 

b) ksero potwierdzonego przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia wniosku na zakup 

przedmiotu ortopedycznego. Ksero 

wniosku musi zawierać potwierdzenie za 

zgodność z oryginałem wystawione przez 

realizatora. 

c) dochód wszystkich osób zamieszkałych 

pod wskazanym adresem (z pracy, renta, 

emerytura, zasiłki, zaświadczenie z gminy 

o dochodzie z ziemi) za okres ostatnich 3 

miesięcy przed dniem złożenia wniosku (do 

wglądu). 

d) faktura za zakupiony przedmiot lub środek 

ortopedyczny z wyszczególnioną kwotą 

całkowitego kosztu zakupu, kwotą 

dofinansowania z Narodowego Funduszu 

Zdrowia, kwotą dopłaty pacjenta. 


