
          

              POiŚP
          

    
         POWIATOWE CENTRUM POMOCY                    Data wpływu  wniosku …………………………    
         RODZINIE W WOLSZTYNIE                              (wypełnia PCPR)  
         ul. 5-go Stycznia 5                                                               
         64-200 Wolsztyn                                                           Numer kolejny wniosku ……………………………… 

         tel. 068 384-56-12                                    (wypełnia PCPR)                         
     

           

 

 

                                                                               WNIOSEK 

            o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych    

                  ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE 

 
Uwaga! Wypełnia osoba niepełnosprawna  a w przypadku osoby niepełnoletniej, rodzice bądź opiekun prawny 

1. DANE PERSONALNE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  

 

 

 Imię .........................................  Nazwisko ...................................................... Data urodzenia   .................................. r. 

 

 PESEL  

2. MIEJSCE ZAMIESZKANIA (ADRES)  

Kod pocztowy -  ...................................     Miejscowość ............................................................... 

 ulica    .................................................................... nr domu ............ nr m. ...............    Powiat ....................................... 

 

nr tel. kontaktowego:   ................................................     

3. PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY (dla małoletniego dziecka), opiekun prawny, pełnomocnik 

Imię .........................................  Nazwisko………………………… PESEL 

 

Adres zamieszkania 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

nr tel. kontaktowego: 

……………………………………………… 

4. RODZAJ  ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI* 

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS Orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności 

Komisja lekarska ds. 

inwalidztwa i zatrudnienia 

 całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji  

znaczny stopień 
 

 I grupa inwalidzka 
całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji 

całkowita niezdolność do pracy umiarkowany stopień II grupa inwalidzka 

częściowa niezdolność do pracy lekki stopień III grupa inwalidzka 



 

 Orzeczenie o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia 

□ Osoby o stałej lub okresowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie orzeczenia wydanego przed      

      01.01.1998 r. 
  

ww. dokument jest ważny: okresowo do dnia (data)  ................................................................            bezterminowo 

   *właściwe zaznaczyć 

  

Przedmiot dofinansowania: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Forma przekazania przyznanych środków finansowych 

 

Forma przekazania przyznanych środków finansowych   Zmiana przekazania   

       środków PCPR 

Przekaz pocztowy                         □* 
adres 

………………………………………………………......... 

…………………………………………………………..... 

 

 

Przelew na konto osobiste            □* 
nazwa banku, nr konta  

............................................................................................. 

…………………………………………………................. 

 

Przelew na konto firmy                □* 
nazwa banku, nr konta 

............................................................................................. 

…………………………………………………….............. 

 

odbiór gotówki w Banku PKO BP □* 

w Wolsztynie, ul. 5-go Stycznia 31/32 

 

............................................................................................. 

 

*właściwe zaznaczyć 

 

 

 

  
Załączniki do wniosku: 

 
1. Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu). 
2. Faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz 
kwotą udziału własnego, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią 
zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,  
albo  
Faktura  proforma /oferta cenowa/  określająca  cenę nabycia  z wyodrębnioną kwotą opłacaną  w ramach 
ubezpieczenia zdrowotnego i terminem realizacji zlecenia od momentu przyjęcia do realizacji wraz z kopią zlecenia  
na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 



Oświadczenie wnioskodawcy 
 

1. Oświadczam co następuje: 
 

  Na dzień 
Weryfikacja 

Dochód 
 

złożenia  
PCPR   

wniosku    

Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym   

(uprawniony oraz jego współmałżonek/ małżonka i dzieci)    

Miesięczny dochód*) mojej rodziny obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc,   

w  którym składany jest wniosek    

Miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka wspólnego  gospodarstwa   

domowego    
 

 

*) Miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego w rozumieniu przepisów  

o świadczeniach rodzinnych to dochód pomniejszony o obciążenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę  

z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych 

oraz kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, 

podzielonych przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony z a kwartał poprzedzający 

miesiąc złożenia wniosku. 

 

W przypadku wątpliwości co należy uznać za dochód, informacji udziela pracownik zatrudniony na stanowisku ds. obsługi  osób 

niepełnosprawnych. 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), a także w zakresie przetwarzania danych wrażliwych zawartych w art. 27 ust 

1 wyżej wymienionej ustawy, dotyczących mojej osoby (mojego małoletniego dziecka) przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie w ramach realizacji zadania - dofinansowanie zaopatrzenia osób 

niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

3. Przyjmuję do wiadomości, że niniejszy wniosek złożony w dniu……………………….……….. r. zostanie  
rozpatrzony po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych i uchwaleniu planu finansowego na bieżący rok przez Radę Powiatu Wolsztyńskiego. 

 

4. Równocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią procedury załączonej do wniosku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………....                          ................................................................................. 
 pieczątka i podpis  osoby przyjmującej oświadczenie                                     podpis Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej 
 



PROCEDURA 
dotycząca zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczni środki pomocnicze 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

1.W celu ubiegania się o dofinansowanie należy: 
a) uzyskać od lekarza zlecenie na zaopatrzenie w dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy,  
b) zlecenie dostarczyć do Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu określenia kwoty opłaconej przez NFZ, 
c) potwierdzone  zlecenie  przez  NFZ  dostarczyć do  sklepu/firmy,  w  którym  będzie  zakupiony  przedmiot  
ortopedyczny lub środek pomocniczy,  
d) wypełniony wniosek wraz z załącznikami złożyć w siedzibie PCPR, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn, pok. 15. 
  

2. Wnioski rozpatrywane są w kolejności złożenia, do wyczerpania środków finansowych przyznanych na ten   

     cel. 

  
3. Przyznane dofinansowanie przekazane jest wnioskodawcy zgodnie z zaznaczoną formą przekazania  

        przyznanych środków finansowych określoną na drugiej stronie wniosku. 

 

4.  Składając wniosek należy okazać dowód osobisty wnioskodawcy, a w przypadku osób składających wniosek   

       w imieniu wnioskodawcy pisemne upoważnienie wnioskodawcy do złożenia wniosku w jego imieniu. 

 

Wniosek Pani / Pana : …………………………………………………………………………………………………..... 

na dofinansowanie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

przyjęto dnia ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Brakujące załączniki : tak nie 
dostarczyć 

do dnia *) 

dostarczono 

dnia 

orzeczenie     

faktura     

faktura proforma/ofertowa     

kserokopia zrealizowanego zlecenia     

kserokopia zlecenia przyj. do realizacji     

     

 
*) podstawa prawna: §12 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 926). 
 

 

Przyjmuję do wiadomości informację, że niedostarczenie w/w załączników w wyznaczonym 

terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 
 

 

………………………………                                            ………………………………………… 
data podpis Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
        …………………………………………………. 

      Miejscowość, data 
 
 
 
 
 
 

UPOWAŻNIENIE 
 

 

................................................................................................... 

Imię i nazwisko 

 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

adres zamieszkania 

 

 

W nawiązaniu do wniosku dotyczącego dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych  

W przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze upoważniam 
 

 

................................................................................ 
(imię i nazwisko osoby upoważnianej) 

 

……………………………………………………. 

adres zamieszkania 

 

…………………………………………………….. 

PESEL 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr i seria dowodu osobistego,  wydany przez 

 

do reprezentowanie mnie w w/w sprawie, doniesienia i odbioru dokumentów. 
 
 
 

 

                 ………………………… 

                              podpis

Załącznik nr 1 do Wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia osób 

niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  

Niepełnosprawnych 

 

 

 

WNIOSE

K 

o dofinansowanie zaopatrzenia 

osób niepełnosprawnych  

W PRZEDMIOTY 

ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI 

POMOCNICZE  
ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

WNIOSE

K 

o dofinansowanie zaopatrzenia 

osób niepełnosprawnych  

W PRZEDMIOTY 

ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI 

POMOCNICZE  
ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 



 


