
 

data wpływu wniosku.........................................     

nr wniosku……………………………………. 

         Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie       
        

W N I O S E K 

o dofinansowanie ze środków  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

zaopatrzenia przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

 
1. Dane wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko: … ................................................................................................................................  

Nr PESEL: . ............................................................................................................................................  

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………. 

tel: …………………………………………………………………………………………………….. 

2. Dane personalne osoby składającej wniosek w imieniu wnioskodawcy: 

(we właściwym polu należy wstawić znak „X”) 

 Przedstawiciel ustawowy (dla małoletniego) 

 Opiekun prawny (dla osoby ubezwłasnowolnionej) 

 Pełnomocnik wnioskodawcy (na podstawie pisemnego Pełnomocnictwa) 

Imię i nazwisko: … ................................................................................................................................  

Nr PESEL: ………………………………………………………..tel. ………………………………. 

Adres zamieszkania: …. .........................................................................................................................  

3. Przedmiot dofinansowania  

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

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

4. Przyznaną kwotę dofinansowania proszę: 

(we właściwym polu należy wstawić znak „X”)  

 Przekazać na konto bankowe: (*do wglądu dokument potwierdzający numer rachunku)  

 

Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza:………………………………………………………………. 

PESEL: ………………………………………………………………………………………………. 

adres: ……………………………………………………………………………………….………… 

Nazwa banku: ………………………………………………………………………………………… 

Nr rachunku bankowego: ………………………………………………………………...………….. 

 Konto sprzedawcy ……………………………………………………………………………………. 

 Do wyznaczonych kas banku PKO BP (odbiór osobisty) 

 Wypłata wskazanej przeze mnie osobie………………………………………………………………   

                                                                          

 

Kwota przyznanego dofinansowania przez PFRON………………………………………………. 



 

 

5. Oświadczenie Wnioskodawcy o dochodach: 

Ja ……………………………………………………………………..pouczony o odpowiedzialności 

karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy zgodnie z treścią art. 75 § 2 Ustawa z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 96 ze zm.)  

w związku z treścią art. 233 § 1 Ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1600 ze zm.) oświadczam, co następuje : 

a. miesięczny dochód* na jednego członka rodziny wynosi...................................................zł 

(słownie:................................................................................................................................................) 

b. liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi................................................. 

c. nie posiadam zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, nie byłem w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną 

umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej stronie. 

*podać przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę 

osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych podanych w niniejszym wniosku i w celu w nim określonym.     

 
Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO)  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:  

-Administratorem Państwa danych osobowych jest Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie 

Wielkopolskim, ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 95 715-13-60. 

- Jeśli mają Państwo  pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Robertem Kędzior: kontakt listowny na adres Administratora  

lub email: iodo@gcprgorzow.pl  

-Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z  6 ust. 1 lit. a) i lit. c) RODO. 

- Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; wyłącznie w zakresie i celu 

określonym w powyższym wniosku. 

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa powyżej  odbiorcami Państwa danych 

osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe 

na zlecenie Administratora. 

-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej,  

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa. 

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu,  

w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych 

osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

-Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku. 

Wniosek  bez podanych danych osobowych nie zostanie rozpatrzony. 

-Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane  

do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 
 

....................................................      ………....................................................................................... 
(data)  (czytelny podpis Wnioskodawcy/przedstawiciela ustawowego/ 

                     opiekuna prawnego/pełnomocnika) 

mailto:pcpr@powiat-miedzyrzecki.pl
mailto:iodo@gcprgorzow.pl

