
Wniosek

Data wpływu:
Nr wniosku:

, Rehabilitacja społeczna - przedmioty ońopedyczne i środki pomocnicze

bJ Państwowy Fundusz

W Rehabilitacji Osób
lt Niepełnosprawny(h

WNIosEK
o dofinansowanie ze Środkow Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób NiePełnosprawny9h zaopatrzenia w przedmioty ońopedyczne

i środki pomocnicze

Część A - DANE WNIOSKODAWCY
ROLA WNIOSKODAWCY

Nazwa pola Do uzupełnienia
wnioskodawca składa
wniosek:

Postanowieniem Sądu:

Z dnia:

Sygnatura akt:

lmię i nazwisko
notariusza:

Repeńorium nr:

Zakres pełnomocni ctwa : D pełen zakres czynności związanych z aplikowaniem o wsparcie
D do rozliczenia dofinansowania
D do zawarcia umowy
D do udzielania dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia wniosku
D do złozenia wniosku
D inne

DANE PERSONALNE WNIOSKODAWCY
Do uzupełnienia

Drugie imię:

Nazwisko:

J mężczyzna ! kobieta

Data urodzenia:
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! Taki sam jak adres zamieszkania

Nazwa pola

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

NIl rłamr r.
llll tI\Jll lll r

Nr lo_kalu:

YQrczla.
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Nazwa pola Do uzupełnienia
lmię:

Drugie imi§:

Nazwisko:

PESEL:

Data urodzenia:

Płeć: J mężczyzna E kobieta

Nazwa pola Do uzupełnienia
Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowośó:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Rodzaj miejscowości: D miasto
! wieś

NazWa pola Do uzupełnienia
Osoba w wieku do 16 lat
pos i adaj ąca orzeczen ie
o niepełnosprawności:

D tak
! nie

Stopień
niepełnos prawności :

J Znaczny
! Umiarkowany
D Lekki
l Nie dotyczy
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Orzeczenie dotyczące
niepełnosprawności
lważne jest:

lNumer orzeczenia:

Grupa inwalidzka:

Niezdolność:

Rodzaj
niepełnosprawności:

N iepełnosprawność jest
sprzężona (u osoby_
występuje więcej niż
jedna przy czy na wydania
iorzeczenia o stopniu
-! _- ^l- ^^__^..,_^ś^i\IltePel! lLl§Pl ClYYl !V.'\,lr,

Niepełnosprawność
sprzężona musi być
]potwierdzona w
i posiadanym orzeczeniu
i aot. niepełnosprawności :

n 05-R - narząd ruchu
! wniośkodawca lub dziecko/podopieczny porusza się przy

pomocy wozka inwalidzkiego
l dysfunkcja obu kończyn gornych

n 06-E - epilepsja
! O7-S - choroby układu oddechowego i krązenia
! 08-T - choroby układu pokarmowego
! 09-M - choroby układu moczowo-płciowego
! '10-N - choroby neurologiczne
tr 11-| - inne
n Q-C - całościowe zaburzenia rozwojowe

J 2 przyczyny
J 3 przyczyny

, Rehabilitacja społeczna _ przedmioty ońopedyczne i środki pomocnicze

D bezterminowo
! okresowo - do dnia:

D l grupa
D ll grupa
! lll grupa
D nie dotyczy

tr o*by ""łk"--e 
niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej

egzystencji
l o"sooy długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, ktorym

przysługuje zasiłek pielęgnacyj ny

D Osoby całkowicie niezdolne do pracy
tr Osoby częściowo niezdolne do pracy
D osoby sta|e lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie

rolnym
l Nie dotyczy

n 01-U - upośledzenie umysłowe
D 02-P - choroby psychiczne
l 03-L -zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

D osoba głucha
D osoba głuchoniema

D 04-0 - naząd wzroku
! osoba niewidoma
! osoba głuchoniewidoma

l tak
tr nie

Liczba przyczyn
niepełnosprawności fi eśli
dotyczy):
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śneoNl DocHoD
Czy OzN przebywa w DPS:
D Tak D Nie D Brak informacji

Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe:
[J indywidualne l wspolne
Sredni miesięczny dochód netto na osobę w gospodarstwie Wnioskodawcy:

Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi:

Część B - PRZEDMIOT WNIOSKU

I. KosZTY REALlzAcJl

Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczac całkowitego koszt zakupu pomniejszonego o
dofinansowanie NFZ. Przykład: jezeli aparat słuchowy kosztuje 4.000 zł a NFZ przyznał 7O0 zł, to maksymalna
wnioskowana kwota dofinansowania moze wynosic 3.300 zł.

Dofinansowanie NFZ musi być większe od O.

Przedmiot 1

Nazwa pola Do uzupełnienia
przedmiot wniosku:

Numer zIecenia:

Całkowity koszt
zakupu:

Dofinansowanie NFZ:

Udział własny
wnioskodawcy:
wnioskowana kwota
dofinansowania:

Przedmiot 2

przedmiot wniosku:
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Numer zlecenia:

Całkowity koszt
zakupu:

Udział własny
wnioskodawcy:
wnioskowana kwota
dofinansowania:

Do uzupełnienia
przedmiot wniosku:

Całkowity koszt
zakupu:

Dofinansowanie NFZ:

Wn iośkowana, kwótą:;,. ::" ]

dofinansowania:

Udział własny
wnioskodawcy:

.';;":i,1,,..:;,:iiil,ł, wEM l§voTA WNlosKo.W_AN
Nazwa pola Do uzupełnienia

Całkowit11 koszt żakupu

Udział własny wnioskodawcy
wnioskowana kwota
dofinansowania, .l
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Do uzupełnienia

fi

ReaIizator dopuszcza taka formę płatności)
zakupu usługi

Część C - |NFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Uprzedzonyluprzeazoń;;ÓdóÓwióózlilnósóióńixijące,izań.'żś3§ ł i§ ż uś6ńr'łóńia6;zó*ii 1gói;'.
PzePisY wProwadzające Kodeks karny - za zeznanie nieprawdy lub Źatajónie prawdy oświadczam, ze dane
zawańe we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. O zmianach zaislniałych po złozeniu wniosku
zobowiązuję się informować w ciągu 14 dni,

OŚwiadczam, ŻevtYraŻam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych, w bazie danych dla potzeb
niezbędnYch podczas realizacji wniosku, zgodnie z ustawa z dnia 1O maja 2O1B r. o ochronie danych
osobowych.

OŚwiadczam, Że nie mam zaległoŚciwobec Państr,vowego Funduszu Rehabilitacji osob Niepełnosprawnych.
OŚwiadczam, Że w ciągu trzech lat przed złozeniem wniosku nie byłem(am) stroną umowy o dofinansowanie
ze ŚrodkÓw Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych, ktorazostała rozwiązana zpżyczyn lezących po mojej stronie.

Administratorem danych ;est nowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Swiebodzinie
(66-200), ul. Zakow3, Kontakt do naszego inspektora ochrony danych Słaulomir Kozieł
ido@oowiat,swiebodzin,pl. Dane na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania
wniosku, Szczegołowe informacje o regułach przetvlarzania danych dostępne w sekretariacie
oraz na biu ro.pcpr.swiebodzin.pl.

Miejscowość Data Podpis Wnioskodawcy

czNlKl Do WNloSKU

Faktura lub olerte Ceno\i,.i. ofz.,-zjni,-.. .ilnnL-i nr:pcil-]r,ljp[.],,!ll,,.śJi . zi:ljiz,.,,ulne zlec:nie n.."op"i^iI
=__ r', Przedrnrot} onoped}czne iŚrod!_p:lqry_l.-ze_por,,rierJz.lne z.t zg,:dn.rsCprz:z śłildczeni,_ltlłr,r,ce

Plik
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