
WNIOSEK 
o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów zakupu  

przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. 

 

 

 

 

I. Dane Wnioskodawcy - osoby niepełnosprawnej. 

 

1. Nazwisko i imię .................................................................................... 2. Nr telefonu .............................. 

 

3. Adres zamieszkania .................................................................................................................................... 

      (miejscowość, kod, ulica, numer domu) 

4. Dowód osobisty seria ........... nr .................... wydany przez ……………................................................. 

ważny do: ……………………….......................... 5. PESEL: ....................................................................... 

6. Posiadam orzeczenie*: 

a) o stopniu niepełnosprawności  Znacznym  Umiarkowanym  Lekkim 

b) o zaliczeniu o jednej z grup inwalidów             I    II        III 

c) o całkowitej/o częściowej niezdolności do pracy/o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym/       

o niezdolności do samodzielnej egzystencji 

d) o niepełnosprawności (dotyczy dzieci do 16 roku życia) 

7. Termin ważności posiadanego orzeczenia: ……………………………………… . 

 

 

II. Rodzaj przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego.  

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

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

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

 

III. Konto bankowe na które należy przekazać dofinansowanie: 

 

1. Nazwa banku: .............................................................................................................................................. 

 

2. Numer konta: .............................................................................................................................................. 

 

 
 

IV. Dane Przedstawiciela ustawowego - opiekuna prawnego  

(dotyczy osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych) 

 

1. Nazwisko i imię .......................................................................................................................................... 

 

2. Adres zamieszkania .................................................................................................................................... 

 

3. Dowód osobisty seria ........ nr ...................... wydany przez ...................................................................... 

 

    ważny do: ……………………………......................  4. PESEL .............................................................. 

 

 

 
 

 



V. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH 

 

Oświadczam, że razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają następujące osoby: 

 
Nazwisko i imię Data  

urodzenia 

Stopień  

pokrewieństwa  

z Wnioskodawcą 

 Przeciętny 

miesięczny dochód*   

Dane dotyczące Wnioskodawcy: 

1.  X   

Pozostali członkowie wspólnego gospodarstwa: 

2.     

3.     

4.     

5.     

 X RAZEM   

 

 Niniejszym 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,  wynosił .............................. .zł. 

 
 

Oświadczam, że nie mam zaległości wobec PFRON oraz że w ciągu trzech lat przed złożeniem Wniosku 

nie byłem/am stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po 

mojej stronie. 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1 kk) za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że 

dane zawarte w niniejszym Wniosku podane zostały zgodnie z prawdą. 

 

 

 

....................................................                  ..................................................... 
 (miejscowość, data)                                         (podpis Wnioskodawcy) 

 

* Jest to średni miesięczny dochód z kwartału poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku w rozumieniu przepisów  

o świadczeniach rodzinnych /t.j. Dz.U. 2006 nr 139 poz. 992 z póź. zm./ pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, składką z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego, określoną  

w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym 

gospodarstwie domowym na rzecz innych osób. 

 

 

 

 

 

 

 



Załączniki do wniosku: 
 

1. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu). 

 

2. Oświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie – na potwierdzenie  osiąganych 

dochodów należy przedłożyć do wglądu stosowne dokumenty. 

 

3. Faktura określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę 

udziału  własnego wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie  

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.  

                                                          lub 

4.  Kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz   

z ofertą określającą cenę nabycia (faktura Pro-Forma) z wyodrębnioną kwotą opłaconą  

w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz terminem   

realizacji zlecenia.                                              

 
 


