
    
................................................                                                     .................................................... 
            Pieczęć PCPR                                                                                     Data wpływu wniosku do PCPR 
 
 
 
 

WNIOSEK nr …...../…….....rok 

         o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 
 
 

Dane wnioskodawcy (osoby niepełnosprawnej, przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego, 
pełnomocnika)*                                               

Imię  i nazwisko................................................................................................................. 

PESEL..............................................................            

Seria i nr dowodu tożsamości............................................    Data urodzenia....................................... 

Adres zamieszkania………………………………………......................................................................................   

Nr telefonu.................................................... 

 

Dane dziecka/ osoby ubezwłasnowolnionej* 

Imię i nazwisko................................................................................................................. 

PESEL.................................................................................... 

Seria i nr dowodu tożsamości...................................   Data urodzenia................................................. 

Adres zamieszkania………………………………………...................................................................................... 

 

Informacje o niepełnosprawności: 
 

a) o stopniu niepełnosprawności:        znacznym,            umiarkowanym,         lekkim, 
 

b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów:         I                III              III III, 
 
c) o statusie niezdolności:        do pracy całkowitej,       do pracy częściowej,                
         do pracy w gospodarstwie rolnym,       do samodzielnej egzystencji, 
 

 d)        o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia, 
 

W/w orzeczenie jest ważne:           okresowe do …..................................          bezterminowe 

 
 

                                              
*  Właściwe zaznaczyć 

 

 

   

 

  
 

  

 

  

 



1.Korzystanie ze środków PFRON do likwidacji barier: 

Czy Wnioskodawca korzystał ze środków finansowych PFRON 

□ tak                     □ nie 

Cel lub nazwa zadania/ 
przedmiot dofinansowania 

Numer i data 
zawarcia umowy 

Kwota rozliczona Termin i stan 
rozliczenia 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
2. Korzystanie ze środków PFRON na inne cele 

( np. turnus rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny): 

 

3.Czy Wnioskodawca posiada zaległości wobec PFRON lub był w ciągu trzech lat przed złożeniem 
wniosku stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących              

po stronie Wnioskodawcy?*:         Tak □  Nie □ 

 
Dane dotyczące przedmiotu i celu dofinansowania: 
 
1.  Przedmiot i cel dofinansowania 

( wpisać informacje uzasadniające ubieganie się o dofinansowanie oraz cel jakiemu będzie ono 

służyć) ......................................................................................................................................................

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

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

......... 

2.  Miejsce realizacji zadania (dokładny adres): 

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

3.  Szczegółowy wykaz sprzętu : (kolejność wg ważności wnioskowanego dofinansowania): 

-............................................................................................................................................................ 

-............................................................................................................................................................. 

-............................................................................................................................................................. 

-............................................................................................................................................................. 

*                                              
 Właściwe zaznaczyć 

Rodzaj otrzymanego dofinansowania? (wymień) 
 

 

 

  



 

4.  Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania: .....................zł. 

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

5. Kwota wnioskowanego dofinansowania: ………………...................zł. (słow-

nie:...............................................................................................................................................) 

6. Udokumentowana informacja o innych źródłach finansowania 
zadania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

7. Forma przekazania dofinansowania 

na k  na konto wnioskodawcy :     

Nazwa banku:…………………………………………….. 

Nr rachunku: _ _  -  _ _ _ _ - _ _ _ _  -  _ _ _ _  -  _ _ _ _  -  _ _ _ _  -  _ _ _ _ 

na konto sprzedawcy.                                             

OŚWIADCZENIA: 
1. 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 we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi ...........................osoba/y. 
 
2.Oświadczam, że nie mam zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku, nie byłam/em stroną 
umowy z w/w Funduszem, którą rozwiązano z przyczyn leżących po mojej stronie. 

3. Oświadczam, iż dane złożone w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą oraz, iż zostałem pouczony 
o uregulowanej w art. 233 §1 kodeksu karnego odpowiedzialności karnej za podanie informacji 
niezgodnej z prawdą. 
4. Zostałem poinformowany, że decyzje w sprawie przyznania środków lub odmowy      
dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze będą 
podejmowane po otrzymaniu przez PCPR w Poddębicach środków finansowych PFRON                             
na realizację w/w zadania w danym roku kalendarzowym. 

     5. Zapoznałam/em się z procedurą dotyczącą sprzętu rehabilitacyjnego. 

 
 
 
 
 
        .......................................                                                                    …....................................................... 
            Miejscowość i data                Czytelny podpis wnioskodawcy 
                                                                    (osoby niepełnosprawnej*/przedstawiciela ustawowego*/ 
                                                                                                                                                opiekuna prawnego*/ pełnomocnika*) 
 
 
                                                                              

 
 
 
 

  

 



 

Załączniki (dokumenty) wymagane do wniosku - WYPEŁNIA PRACOWNIK PCPR: 
 

Nazwa załącznika 

Załączono do 
wniosku 
tak/nie 

Uzupełniono 
    Tak /nie 
 

Data 
uzupełnienia 

1. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia                             o  
stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne potwierdzające 
niepełnosprawność Wnioskodawcy  - (oryginał do wglądu) 

   

2. aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty  stwierdzające zasadność 
korzystania z danego sprzętu w związku z występującym schorzeniem oraz 
potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu 
wskazanego sprzętu (ważne 3 miesiące od daty wystawienia) 

   

3. W przypadku ubezwłasnowolnienia osoby niepełnosprawnej – kopia 
zaświadczenia sądowego ustanawiającego opiekuna prawnego lub 
pełnomocnictwa potwierdzone przez Notariusza (oryginał do wglądu) –                
o ile dotyczy. 

   

4. oferta cenowa   - podpisana przez wnioskodawcę/osobę upoważnioną                                                                                
   

5. Klauzula informacyjna    

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sprzęt rehabilitacyjny – to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie 
osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej 
funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. 
        
        
                  
…………………………………………………………………………...                                                                                          …...………………………………………….... 
                                                           Miejscowość i data 
           Pieczątka zakładu opieki zdrowotnej 
               lub gabinetu lekarskiego 
 
 
 

 

ZAŚWIADCZENIE 
lekarza specjalisty, który określił potrzebę zakupu sprzętu rehabilitacyjnego stosownie do potrzeb wynikających            

z  niepełnosprawności 
 
 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………....................... 
 
PESEL ………………………………………………............. 
 
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………................ 
 
 

1. Przyczyny niepełnosprawności: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Zalecany sprzęt do rehabilitacji: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Czy zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu 

tego sprzętu? 

 

  

        Tak               Nie 

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



                          Pieczątka i podpis lekarza  
 


