Nr Wniosku PCPR.41123…………./2017

……………………………………………………………

Data przyjęcia

WNIOSEK1
o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
(Proszę wypełnić wszystkie pola)
I. Dane osoby ubiegającej się o dofinansowanie
1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………….……...
2. Data urodzenia……………………………………………………………………………………..
3. PESEL………………………………….……………….. Telefon……………………………………………
4. Adres………………………………………………………………………………………….……
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

nr domu

5. Posiadane orzeczenie - właściwe zaznaczyć
a) o stopniu niepełnosprawności
b) o zaliczeniu do jednej z grup

□ Znaczny
□ I

□ Umiarkowanym
□ II

□ Lekkim

□ III

c) □ o całkowitej niezdolności do pracy □ o częściowej niezdolności do pracy
□ o niezdolność do samodzielnej egzystencji □ o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia
□ o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym □ inne, jakie…………………………
e) Orzeczenie ważne do ……………………………………………………………………..
II. Oświadczenie o dochodach
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, wynosił ……………………. zł.
Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym …………………………..….
III. Przedmiot dofinansowania
1. Rodzaj przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego:
………………………………………………………………………………………………………..
2. Kwota opłacona przez Narodowy Fundusz Zdrowia ………………………………………… zł.
3. Wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie nabycia …………………...………... zł.
IV. Refundacji należy dokonać na następujący rachunek bankowy: numer rachunku bankowego
Imię i nazwisko, adres właściciela rachunku bankowego…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej
przewidzianej w art.233§ 1 i § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego (Dz. U. Nr 88 poz.553) za złożenie fałszywych
zeznań i zatajenie prawdy.Art.233 K.K.§ 1 – Kto składając zeznania mające służyć 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, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych podczas realizacji
programów celowych finansowanych ze środków PFRON, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych
osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Oświadczam , że nie posiadam zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Oświadczam, że nie byłem/am w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z Państwowym Funduszem Osób
Niepełnosprawnych i rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej stronie. W przypadku złożenia fałszywych zeznań kwota dofinansowania
ze środków PFRON w/w zadania podlega zwrotowi w terminie wskazanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach.

……………………………………………………………
Data

……………………………………………………………………………………………………
Czytelny podpis Wnioskodawcy/ Przedstawiciela Ustawowego
Opiekuna Prawnego/ Pełnomocnika

Do wniosku należy załączyć:
1. Fakturę VAT, oryginał (rachunek, kosztorys) za zakupione przedmioty ortopedyczne lub środki
pomocnicze wystawioną na osobę niepełnosprawną z wyszczególnieniem kwot opłaconych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego.
2. Potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopię zrealizowanego
zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. W przypadku
kosztorysu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego
zlecenie, kopię zlecenia (potwierdzonego przez NFZ) na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze.
3. Kserokopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
a w przypadku dzieci i młodzieży kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności, (oryginał do
wglądu)
4. Kopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym (dotyczy opiekunów prawnych
lub pełnomocnictwo -dotyczy pełnomocników)
5. Czytelnie podpisaną informację przez wnioskodawcę o dochodach.

Decyzja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach podejmuje decyzję
do wniosku

nr PCPR.41123. ……….../2017

pozytywną / negatywną

i

przyznaje / nie przyznaje

środki PFRON w kwocie …………………………………………………………… zł.
(słownie) : ……………………………………………………………………………………………….zł.
na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmiot ortopedyczny / środek pomocniczy.

………………………
Data

…………………...
pieczęć PCPR

…………………….
pieczęć i podpis
Kierownika PCPR

