
WNIOSEK 
o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów zakupu  
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 

 

1. Imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej  ...................................................................................  

2. Adres zamieszkania ................................................................................................................... 
      (miejscowość, kod, ulica, numer domu) 

3. Dowód osobisty seria ........... nr .................... wydany przez …................................................. 

   ważny do: ……………………….......................... 4. PESEL:            

5. Nr telefonu ……………………... 

6. Posiadam orzeczenie*: 

a) o stopniu niepełnosprawności  Znacznym  Umiarkowanym  Lekkim 
b) o zaliczeniu o jednej z grup inwalidów         I    II        III 
c) o całkowitej/o częściowej niezdolności do pracy/o niezdolności do pracy w gospodarstwie 

rolnym/o niezdolności do samodzielnej egzystencji 
d) o niepełnosprawności (dotyczy dzieci do 16 roku życia) 

7. Termin ważności posiadanego orzeczenia: ……………………………………… . 

8. Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach 

rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za 

kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, wyniósł ....................................... zł, słownie 

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

     Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi .............................. . 

9. W przypadku dzieci oraz osób dorosłych nie posiadających zdolności do czynności prawnych  

    z wnioskiem występuje opiekun ustawowy lub prawny: 

    Imię i nazwisko opiekuna ustawowego (prawnego): .................................................................. 

    Adres opiekuna ustawowego (prawnego) …………………………………………………………… 

    Seria i numer dokumentu tożsamości …………………………. ważny do: ……………………….   

    Nr telefonu ……………………... 

10. Wnioskuję o dofinansowanie zakupu 

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

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

Sposób odebrania dofinansowania 
 

1. Przyznane dofinasowanie odbiorę osobiście w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega  tak  nie  

2. Przyznane dofinasowanie w moim imieniu odbierze w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega 

Pan/Pani ………………………………………………… legitymujący/a się dowodem osobistym 

o numerze i serii …………………………………………..  

3. Przyznane dofinansowanie proszę przekazać na rachunek bankowy nr:  

------ 



Oświadczam, że nie mam zaległości wobec PFRON oraz że w ciągu trzech lat przed złożeniem Wniosku nie 
byłem/am stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej 
stronie. 
Oświadczam, że nie ubiegam się i nie będę w danym roku ubiegał/a się odrębnym wnioskiem  
o środki PFRON na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze za 
pośrednictwem innego samorządu powiatowego. 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że dane zawarte  
w niniejszym wniosku oraz w załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym. O zmianach zaistniałych po 
złożeniu wniosku zobowiązuję się niezwłocznie poinformować. 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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  (4.5.2016 L 
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) 
informuję, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane  
z przetwarzaniem danych osobowych : 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z siedzibą 

w Tarnobrzegu ul. M. Kopernika 3, tel.: 15 823 07 38, e-mail:mopr@mopr.pl 

        2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e - mail (adres e-mail): iod@mopr.pl 
        3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenie j/w  

     o ochronie danych w celu rozpatrzenia wniosku o:  

 dofinansowanie zadań ze środków PFRON – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r.o  rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511  z późn. zm.)  

 ………………………………………………………………………………….……………………......…………. 
4. Odbiorcami Pana /i/ danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakiego zostały zebrane 

oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r.  
o narodowym zasobie archiwalnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt. 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
na niezgodne z RODO przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 
   Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z powyższą informacją 
 
 
 

…………………………                                                           ……………………………………………..……………. 
       Data             czytelny podpis Wnioskodawcy/Przedstawiciela  

      Ustawowego/Opiekuna prawnego/Pełnomocnika 

Załączniki do wniosku: 
1. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu). 
2. Faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia 

zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz  
z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego 
zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,  

    albo  
    kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą 

określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego  
i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.  

3. Przy zaopatrzeniu comiesięcznym do wniosku należy dołączyć kopię karty potwierdzającej 
uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie wystawionej przez 
NFZ. 

4. Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego – w przypadku, gdy Wnioskodawca jest 
osobą ubezwłasnowolnioną. 

5. Pełnomocnictwo notarialne – w przypadku, gdy w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem występuje jego 
pełnomocnik. 

mailto:iod@mopr.pl

