Nr wniosku: 602- ...... /2020/D...

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
1.

Imię i nazwisko: .....................................................................................................
Data urodzenia: ......................................................................................................

2.

Adres zamieszkania:

miejscowość ................................. ul. ............................................nr domu/lokalu .......
kod ......... - .................... poczta ...................................................................................
3.

Numer telefonu: .....................................................................................................

4.

Numer PESEL........................................................................................................

5.

W przypadku, gdy osobą niepełnosprawną, której dotyczy wniosek jest
dziecko w wieku do 18 lat, należy podać:

Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................................
Datę urodzenia dziecka: ................................................................................................
Numer PESEL dziecka ..................................................................................................
6. Oświadczenie
Oświadczam,

że

o świadczeniach

przeciętny

miesięczny

dochód1,

w

rozumieniu

przepisów

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.......................
7.

Nazwa

przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, którego

wniosek dotyczy: ...........................................................................................................
8. Dofinansowanie proszę wypłacić:
- przelewem - na rachunek bankowy wskazany na fakturze,
- przelewem – na wskazany niżej rachunek bankowy:
Imię i nazwisko posiadacza rachunku, adres zamieszkania: ........................................
........................................................................................................................................
nazwa banku: ...................................................... oddział w .........................................
numer rachunku bankowego .........................................................................................
1

przeciętny miesięczny dochód – dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za
kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

9. Oświadczam, że:
- powyższe dane są zgodne z prawdą oraz że jestem świadom(a)
odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych 2.
- o zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku zobowiązuję się informować PCPR
w ciągu 14 dni,
- nie posiadam zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań
wobec PFRON,
- warunki zawartych z PFRON umów, w ciągu 3 lat poprzedzających złożenie
wniosku, zostały dotrzymane (jeżeli zawierane były jakieś umowy),
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1781) 3

Data: ................................

................................................
( podpis Wnioskodawcy )

Załączniki:
1. kopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
ZUS, KIZ albo KRUS wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r. ( oryginał do wglądu ),
2. kopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności - w przypadku dzieci do lat 16
( oryginał do wglądu ),
3. faktura (rachunek uproszczony) określająca kwotę opłaconą przez Narodowy Fundusz
Zdrowia oraz uiszczoną kwotę udziału własnego wraz z kserokopią zrealizowanego
zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
potwierdzonego za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.
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art. 233 § 1 kk „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie Ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
Na podstawie 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
oraz zgodnie z art. 158 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
(Dz.U.2019 r. poz. 1781) informujemy, że: „Administratorem danych osobowych klientów
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zakopanem ul. Heleny Modrzejewskiej 5, 34-500 Zakopane. Dane osobowe przetwarzane są
w celu realizacji ustawowych zadań urzędu. Administrator danych osobowych może je przekazać
upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane odbiorcy
w państwie trzecim ani też organizacji międzynarodowej, nie będą również podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Klienci Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Zakopanem mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, zrządzania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający
z przepisów prawa.”
3

