
            Załącznik Nr 1 

            

 Data wpływu wniosku  

 

 

                              Nr sprawy ................................................................ 

 

                

             

           

                

     

WNIOSEK 

o dofinansowanie  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

 
I. Dane personalne osoby niepełnosprawnej 
 

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

2. PESEL ...................................................................................................... tel. ........................................ 
 

3. Seria i nr dowodu osobistego..................................................................................................................... 
 

4. Adres zamieszkania .................................................................................................................................. 
 

5. Stopień niepełnosprawności ..................................................................................................................... 
 
 
II. Dane przedstawiciela ustawowego

 
(dla małoletniego wnioskodawcy), opiekuna prawnego lub 

pełnomocnika (w przypadku, postanowienia sądu lub pełnomocnictwa notarialnego)                  nie dotyczy 
 

1. Imię i nazwisko ......................................................................................................................................... 
 
2. Adres zamieszkania .................................................................................................................................. 

 
3. Seria i nr dowodu osob. ....................................... PESEL....................................................................... 

 
 

III. Informacja o przedmiocie ortopedycznym lub środku pomocniczym 

1. Nazwa przedmiotu ortop/środka pomocniczego...................................................................................................... 

2. Całkowity koszt zakupu szt. lub kompletu ........................................................................................................ zł 

3. Limit NFZ ………………………………………………………………………………………………………zł  

4. Wysokość refundacji z  ubezpieczenia społecz................................................................................................... zł 

5. Wnioskowana kwota dofinansowania ................................................................................................................. zł 

6. Zakup jest jednorazowy / wielokrotny   (niepotrzebne skreślić) 

 

IV. Przyznane dofinansowanie proszę  przekazać (wstawić „X” we właściwej kratce) 

 Przelewem na konto osobiste (nazwa banku i numer rachunku): 

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

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

 Przelewem na konto sprzedawcy/wykonawcy usługi podane na fakturze  

  Gotówką w kasie  Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie 
 
 



V. Oświadczenie Wnioskodawcy o dochodach 
Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Wnioskodawcą 

Lp.  

 

Imię 

 

 

Nazwisko 

 

 

Stopień 

pokrewieństwa  

Przeciętny miesięczny dochód 

za kwartał poprzedzający 

miesiąc złożenia wniosku (zł) 

Dane Wnioskodawcy:                      x 

1.   x  

Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z 
Wnioskodawcą:                                   

                     x 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

   Razem  

 

Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód rodziny, w rozumieniu przepisów o świadczeniach 

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

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

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

Uprzedzony o odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 Kodeks Karny (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz 

1137 z późn. zm.) oświadczam, że dane zawarte we wniosku oraz w  załącznikach do wniosku  

są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

O zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku zobowiązuję się informować  w ciągu 14 dni. 

 

Oświadczam, że mam/nie mam zaległości wobec Funduszu, oraz byłem/nie byłem stroną umowy 

zawartej z Funduszem i  rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej stronie w ciągu  3 ostatnich lat. 

 

 

………........................., ..................................            ............................................................................................ 
        miejscowość       data    podpis Wnioskodawcy/ opiekuna prawnego /pełnomocnika 

Załączniki do wniosku: 

1. Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

2. Faktura za zakup przedmiotu z wyszczególnioną kwotą opłaconą przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 

kwotą udziału własnego i całkowitą ceną przedmiotu ortop. lub środka pomocniczego, lub inne 

dokumenty potwierdzające zakup wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie  

w przedmioty ortop. i środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

świadczeniodawcę realizującego zlecenie lub kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyszczególnionym 

limitem NFZ i kwotą udziału własnego.  

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu ubiegania                  

się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia               

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

 

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

                            (data i czytelny podpis) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie 

(Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, telefon kontaktowy: 84 696 37 77). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować  się z Inspektorem Ochrony Danych 

pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe      

w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano         

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych   nie podlega Pan/Pani decyzjom, 

które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

 

________________________ 

podpis   

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

