
Wypełnia Wnioskodawca     Nr wniosku ..................................... 

    

        Data wpływu .................................. 

 

 

Wniosek 
 

o przyznanie dofinansowania do zakupu  

przedmiotu ortopedycznego/środka pomocniczego ze środków  

PFRON 

 

 

Wnioskodawca (imię i nazwisko) ................................................................................................ 

 

Adres zamieszkania ...................................................................................................................... 

 

Nr telefonu kontaktowy ............................................................................................................... 

 

Data urodzenia ............................................................................................................................. 

 

Dowód tożsamości (seria i numer) ............................................................................................... 

 

Wydany przez .............................................................................................................................. 

 

Numer PESEL ..................................................…........................................................................ 

 

Orzeczony stopień niepełnosprawności ....................................................................................... 

 

Rodzaj niezdolności do pracy ...................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko dziecka (w przypadku Wnioskodawcy występującego w imieniu 

niepełnosprawnego dziecka) ........................................................................................................ 

 

Przedmiot ortopedyczny/środek pomocniczy .............................................................................. 

 

 

Cena przedmiotu ortopedycznego/środka pomocniczego (całkowita) ........................................ 

 

Kwota pokrywana przez Narodowy Fundusz Zdrowia ................................................................ 

 

Wymagany udział własny Wnioskodawcy .................................................................................. 

 

Wnioskowana kwota dofinansowania .......................................................................................... 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przechowywanie moich danych osobowych 

niezbędnych do uzyskania dofinansowania do przedmiotu ortopedycznego/środka 

pomocniczego (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) 

 



Załącznik Nr 1 

 

Oświadczam, że średni miesięczny dochód*, w rozumieniu przepisów o świadczeniach 

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

za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku                                                         

wynosi zł ...................................................................................................................................... 

 

(słownie .......................................................................................................................................) 

 

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

 

Kwotę dofinansowania proszę przelać na konto bankowe:    (dane posiadacza rachunku) 

 

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

 

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

 

 

 

Numer konta bankowego: ……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

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

        miejscowość i data                                                               podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

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

          podpis i pieczątka pracownika PCPR 

 

 

*dochód należy udokumentować i dołączyć do wniosku 

 

Załączniki: 
- kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność, również dla dziecka 

niepełnosprawnego, w imieniu, którego występuje rodzic lub opiekun prawny, 

- faktura VAT za zakupione przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze wystawione na 

Wnioskodawcę, wyszczególniająca kwotę opłaconą przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 

ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego osoby niepełnosprawnej wraz z 

potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią 

zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze lub 

- kopia zlecenia na zaopatrzenia 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. 


