Złotoryja, data.................................
Nr wniosku......................................

Wniosek (osoby dorosłej )
O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA
W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE
I. Dane osoby niepełnosprawnej.
1. Imię i Nazwisko............................................................................................
2. Data urodzenia..............................................................................................
3. Adres zamieszkania, telefon..........................................................................
4. Adres pobytu.................................................................................................
5. Numer identyfikacji podatkowej NIP...........................................................
6. Numer PESEL...............................................................................................
7. Seria i numer dowodu osobistego.................................................................
8. Stopień niepełnosprawności..........................................................................
II. Dane opiekuna prawnego lub pełnomocnika.
1. Imię i Nazwisko..............................................................................................
2. Adres zamieszkania, telefon...........................................................................
3. Adres pobytu..................................................................................................
4. Numer identyfikacji podatkowej NIP.............................................................
5. Numer PESEL................................................................................................
6. Seria i numer dowodu osobistego...................................................................
III. Przedmiot dofinansowania.
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o dofinansowanie których
ubiega się wnioskodawca........................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
IV. Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym.
Niniejszym oświadczam, Ŝe przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów
o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie
domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złoŜenia
wniosku
wynosił.................................. zł..
Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi.........................

V. Rachunek bankowy na który ma zostać przekazane dofinansowanie:
Nazwa posiadacza rachunku (imię i nazwisko)......................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Nazwę banku...........................................................................................................
.................................................................................................................................
Nr rachunku ............................................................................................................
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WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153,
poz. 1271
....................................................................
Data i czytelny podpis wnioskodawcy
Załączniki wymagane do wniosku:
W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna zakupi przedmiot ortopedyczny lub środek
pomocniczy za swoje środki finansowe, do wniosku powinna dołączyć:
1.Kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
2.Fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego.
3.Kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego
zlecenie.
W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna nie pokrywa kosztów zakupu przedmiotu
ortopedycznego lub środka pomocniczego ze środków własnych, do wniosku powinna
dołączyć:
1.Kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
2.Fakturę z odroczonym terminem płatności lub płatną przelewem.
3.Pisemną prośbę o przekazanie przyznanego dofinansowania bezpośrednio na konto
sprzedawcy (załącznik nr 2).
4.Kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
potwierdzoną za zgodność z oryginałem, uzupełnioną w części III „Potwierdzenie odbioru
wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym”,
bez wypełnionej rubryki „Kwota zapłacona przez ubezpieczonego”.
W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna składa wniosek przed zrealizowaniem
zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do wniosku
dołącza:
1. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
2. Ofertę 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 (załącznik nr 1).
3. Kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Pouczenie
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego
w brzmieniu: - Kto składa zeznania mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym
lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Oświadczam, Ŝe dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i jestem
świadoma(y) odpowiedzialności za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

........................................................
Data i czytelny podpis wnioskodawcy

Wypełnia PCPR
.....................................................
Data wpływu wniosku do PCPR

........................................................
Pieczęć PCPR i podpis pracownika
2

Załącznik nr 1

OFERTA
Nazwa środka pomocniczego, przedmiotu ortopedycznego:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Limit cenowy:……………………..Refundacja NFZ w %.......................
Udział własny w %………………………………………………………
Koszt całkowity (cena) przedmiotu ortopedycznego, środka pomocniczego
……………………………………………………………………………..
Kwota opłacana w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (refundacja NFZ)
…………………………………………………………………………….
Kwota udziału własnego (kwota, którą musi zapłacić wnioskodawca)
……………………………………………………………………………..
Data przyjęcia zlecenia do realizacji……………………………………....
Termin realizacji zlecenia…………………………………………………

Podpis i pieczęć
wystawiającego
ofertę
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Załącznik nr 2

Zwracam się z prośbą o przekazanie dofinansowania ze środków
PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
………………………………………………...na konto bankowe sprzedawcy:
Nazwa sprzedawcy………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Nazwa banku…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Nr rachunku…………………………………………………………………….

………………………………………...
Data i czytelny podpis Wnioskodawcy
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