……………/…………….
numer wniosku, rok złożenia wniosku

WNIOSEK

Data wpływu wniosku

o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych zaopatrzenia osoby niepełnosprawnej w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.
1. DANE WNIOSKODAWCY

Imię i nazwisko ……..…………………………………….…..………………….………...….............
Data i miejsce urodzenia ………………………………….……………………………….....………..
Pesel……………………………. seria i nr dowodu osobistego …………………………………...
Data wydania dowodu osobistego …………… data ważności ………………………………..
Organ wydający ...........................................................................................................................
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………..…..………
Adres do korespondencji………………………………………………………………………...
Nr telefonu……………………………….
2. DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO (opiekun prawny / kurator / pełnomocnik)

Imię i nazwisko opiekuna …………………………………………………………………….….……
Pesel……………………………….. seria i nr dowodu osobistego………………………………….
Data wydania dowodu osobistego …………………… data ważności ………………………...
Organ wydający ………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania opiekuna…………………………………………………………….……..
Nr telefonu……………………………….
3. CHARAKTERYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Stopień niepełnosprawności………………….. rodzaj niepełnosprawności …………………..
Data ważności orzeczenia: od ……………………..….. do…………………………………….
Miejsce orzekania/ organ wydający ….……………..………………………………………………..
4. PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA

..............................................................................za okres zaopatrzenia..................................................
5.OPIS

PRZEDMIOTU

I

ORTOPEDYCZNEGO

ŚRODKA

POMOCNICZEGO,

KTÓREGO

DOTYCZY DOFINANSOWANIE:

Cena zakupu/nabycia………..…………………………………………………………………..
Limit NFZ ………………………………………………………………………………………
Kwota opłacona przez NFZ……………………………………………………………………..
Udział Wnioskodawcy w zakupie / wnioskowana kwota dofinansowania …………………
……………………...……………………………………………………………………………
6. WNIOSKUJĘ O PRZEKAZANIE KWOTY DOFINANSOWANIA

* PROSZĘ WYPEŁNIĆ WŁAŚCIWE
1)* w formie przelewu na rachunek w banku (nazwa banku)………….……………..……………..
Nr rachunku bankowego

      
-

Nazwa i adres posiadacza rachunku:

-

-

-

-

-

……………………………………………………………………………

Wniosek przyjął:

2)* w formie gotówki w Kasie Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22
Dane osoby uprawnionej do odbioru dofinansowania:
Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………
Seria i numer dowodu osobistego………………………………………………………………………...
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,

słownie ……………………………………………………………….......................................................
Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym …………………… osoba/y.


Oświadczam, że nie posiadam zaległości wobec PFRON, nie byłem w ciągu trzech lat przed złożeniem
wniosku stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po
mojej stronie.
Stosownie do art. 75 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, po zapoznaniu się
z odpowiedzialnością za fałszywe zeznania określone w art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oraz prawem
odmowy składania zeznań, wynikającym z art. 83 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, potwierdzam
prawdziwość powyższych danych.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie wszelkich danych uzyskanych przez administratora
danych osobowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, dotyczących informacji opisanych
w art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Przyjmuję do wiadomości, że niniejszy wniosek złożony w dniu ................................... 2018r. zostanie
rozpatrzony po otrzymaniu przez powiat informacji o wysokości środków finansowych Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i uchwaleniu planu finansowego na 2018 rok przez Radę
Powiatu Radomszczańskiego.






……………………………

data

……………………………………………..

/ czytelny podpis osoby ubiegającej się o dofinansowanie
lub jej przedstawiciela ustawowego/

Załączniki:
1. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
2. Oryginał faktury/rachunku za zakup/naprawę przedmiotów ortopedycznych lub środków
pomocniczych, wystawionej na Wnioskodawcę, określającej cenę nabycia przedmiotu/środka
z wyodrębnioną kwota opłaconą w ramach NFZ oraz kwotą udziału własnego Wnioskodawcy,
a także ceną zakupu przedmiotu/środka pomocniczego.
3. Kserokopia, potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie NFZ,
zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
w przypadku zaopatrzenia przysługującego comiesięcznie- kserokopia zrealizowanego zlecenia na
zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie – część A i część B, potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie NFZ.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających prawo do występowania w imieniu Wnioskodawcy
( np. kopia aktu urodzenia dziecka, postanowienie Sądu, pełnomocnictwo notarialne ) – oryginały
do wglądu.
5. Dowód osobisty Wnioskodawcy (do wglądu).
6. Dowód osobisty osoby występującej w imieniu Wnioskodawcy (do wglądu).

*za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku przyjmuje się:





IV kwartał 2017r., dla wniosków składanych w miesiącach: styczeń, luty, marzec 2018r.,
I kwartał 2018r., dla wniosków składanych w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2018r.,
II kwartał 2018r., dla wniosków składanych w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2018r.,
III kwartał 2018r., dla wniosków składanych w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2018r.

