
 

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

nr wniosku……………………………………. 

         Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie 
       Dział Rehabilitacji Społecznej - tel. 95 715 13 66/67 

 

W N I O S E K 
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

 
1. Dane wnioskodawcy: 

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

Nr PESEL: ………………………………………………..nr telefonu……………………………….. 

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

2. Dane 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: ……………………………………………..nr telefonu………………………….………. 

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

3. Przedmiot dofinansowania  

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

4. Forma przekazania środków finansowych: 

(we właściwym polu należy wstawić znak „X”)  

 Przekazać na konto bankowe wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej:  

(należy załączyć dokument potwierdzający numer rachunku)  

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

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

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

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

 Konto sprzedawcy 

 Do wyznaczonych kas banku PKO BP odbiór osobisty 

 Do wyznaczonych kas banku PKO BP osoba upoważniona przez wnioskodawcę  

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

Nr PESEL: ……………………..……………nr telefonu…………………………………………….. 

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

 

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

 

5. Oświadczenie wnioskodawcy/ Osoby składającej wniosek w imieniu wnioskodawcy: 

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 2021 r. poz. 54 ze zm.) w związku z treścią art. 233 § 1 Ustawy z 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1517 ze zm.) oświadczam, co następuje : 

a) miesięczny dochód1 netto 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. 

d) dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą 

 

....................................................      ………....................................................................................... 
(data)      (czytelny podpis Wnioskodawcy/Osoby składającej wniosek w imieniu Wnioskodawcy) 

 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

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 Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że:  

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Walczaka 42, 

66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 95 7 151 360. 

2.Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Pan Robert Kędzior kontakt: iodo@gcprgorzow.pl 

3.Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te wynikają z 

ustawy i dotyczą m.in. systemowego wsparcia rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej (Rehabilitacja Społeczna), 

poprzez: 

- wsparcie osób niepełnosprawnych w rehabilitacji społecznej; 

- udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym,  dotychczas  będących  poza  systemem rehabilitacji  społecznej; 

- wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych; 

- doskonalenie systemu informacji w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych/ pracodawców / opiekunów. 

4.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa, w tym: 

- art. 9 ust. 2 lit. b i h, Art. 6 ust. 1 lit. c. ,Art. 9 ust.1 lit. h , Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 426 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”; 

-dane mogą również być przetwarzane na podstawie przepisów innych ustaw i rozporządzeń krajowych, z których wynikają zadania 

w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ustawy i rozporządzenia, z których wynikają zadania z dziedziny 

ubezpieczeń społecznych lub zabezpieczenia społecznego.  

5.Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. 

6.Państwa dane osobowe w zależności od sprawy będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności 

wynikających z 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. 

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą 

się Państwo staracie.  

8.Przysługuje Państwu prawo do: 

a) dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO); 

b) sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO); 

c) żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO 

8.Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje 

Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na 

podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie  dokonywało do momentu wycofania zgody. 

9.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 

 w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  

10.Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane procesowi profilowania. 

             

 

Zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną     ............................................................................................................ 
                          (podpis Wnioskodawcy/Osoby składającej wniosek w imieniu Wnioskodawcy) 

 
1 Należy podać przeciętny miesięczny dochód netto w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony 

przez liczbę osób w wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia 

wniosku.  



 

 

 

Informacja dla ubiegającego się o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON 

 

 

Wnioski należy składać wraz z kompletem niżej wymienionych dokumentów : 

1. kopią orzeczenia lub kopią wypisu z treści orzeczenia, kopię o stałej albo długotrwałej 

niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed 1 stycznia 1998 r., 

2. fakturą lub ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach NFZ oraz 

kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,  

3. Potwierdzoną za zgodność przez sprzedawcę kopią zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze.  

 

O dofinansowanie może ubiegać się 

Osoba z niepełnosprawnością która: 

1. posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne z tym orzeczeniem, 

orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do lat 16 

2. zamieszkuje na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego,  

3. przeciętny miesięczny dochód netto za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie 

przekracza kryterium dochodowego : 

a) 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,  

b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

4. nie posiada wymagalnych zobowiązań i zaległości wobec Funduszu, 

5. w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku nie była stroną umowy z Funduszem, rozwiązanej  

z przyczyn leżących po jej stronie.  

 

Tryb rozpatrywania wniosków 

1. W przypadku złożenia wniosków niekompletnych, Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie  

w ciągu 10 dni od daty otrzymania wniosku powiadamia pisemnie wnioskodawcę o zakresie 

uzupełnienia dokumentacji. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 30 dni powoduje pozostawienie 

wniosku bez rozpatrzenia.  

2. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do Gorzowskiego Centrum Pomocy 

Rodzinie informacje o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku. 

 

Wysokość dofinansowania wynosi 

a) do 100% udziału własnego wnioskodawcy w limicie ceny ustalonej na podstawie odrębnych 

przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, 

b) do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego 

wnioskodawcy w zakupie tych przedmiotów czy środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż 

ustalony limit.  


