
(data wpływu wniosku) 

W N I O S E K 

o dofinansowanie ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze 

PCPR w Przasnyszu 

numer sprawy: 
 

……... ……….………….….. 
 

I. DANE WNIOSKODAWCY (OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ) 
1. Nazwisko 2. Imię 

3. Numer PESEL (wypełnić w przypadku nadania numeru)            

4. Adres zamieszkania 
       kod pocztowy          poczta                                     miejscowość/ ulica                                              numer domu       numer lokalu 

 
 

5. Telefon kontaktowy 

6. Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania) 
            
           kod pocztowy          poczta                                                   miejscowość ( wieś)/ ulica                  numer domu       numer lokalu 
  
  
             
 
 
 
                                                                                                             
 
 
 
 

II. PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA  
7. Przedmiot dofinansowania (wymienić przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze) 

III. OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW I LICZBIE OSÓB POZOSTAJĄCYCH 

       WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM 
8. Oświadczenie o wysokości dochodów 
 

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. 

9. Oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 
 

Oświadczam, że liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi                        

IV. FORMA WYPŁATY PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA 
10. Forma wypłaty przyznanego dofinansowania (zaznaczyć wstawiając znak X w odpowiednim polu) 
 

       przelew na rachunek bankowy sprzedawcy (wykonawcy usługi) podany na fakturze lub innym dokumencie potwierdzającym zakup 

 

       przelew na rachunek bankowy,  Nr :                       

           którego posiadaczem jest   
           (wpisać imię i nazwisko)…………………………………………………………………………………………… 
 

       Dofinansowanie odbiorę osobiście w Kasie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu  

V. OŚWIADCZENIE I PODPIS WNIOSKODAWCY LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ 
11. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 

 6 czerwca 1997 r Kodeks karny  ( Dz.U. z 2016, poz. 1137 ze zm.). Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne  z 

prawdą. 

O wszelkich zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku zobowiązuję się poinformować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od ich wystąpienia. 

 

12. Data wypełnienia wniosku                                  13. Własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej 

 

 
 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

   

 

  

 

 



ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU 
 

Do wniosku należy dołączyć: 
1) kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednika (oryginał dokumentu do wglądu), 

2) fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

 
RODZAJE DOCHODÓW, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W OŚWIADCZENIU 

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1518.), dochód – oznacza, po odliczeniu kwot alimentów 

świadczonych na rzecz innych osób: 

 

 

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.1)), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na 

ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,  

b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,  

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:  

– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,  

– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 

oraz ich rodzin,  

– świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach oświadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby 

wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,  

– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego,  

– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy 

przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,  

– emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i 

niewybuchów,  

– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których 

inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,  

– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,  

– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, 

pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami 

przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem 

podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,  

– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo 

za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych 

lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662),  

– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu 

udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także 

należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych 

i sił wielonarodowych,  

– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i 

Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,  

– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,  

– alimenty na rzecz dzieci,  

– stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 572, z późn. zm.2)), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz inne stypendia o 

charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,  

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków 

społecznych i obywatelskich,  

– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 

przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,  

– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198),  

– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych 

strefach ekonomicznych,  

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 

Państwowe”,  

– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,  

– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,  

– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,  

– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki 

na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,  

– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  

– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,  

– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,  

– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 

zm.3)) oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym,  

– świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z 

powodów politycznych (Dz. U. poz. 693),  

– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,  

– świadczenie rodzicielskie, 

– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;  

 

 

 

 

 

 



 

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na pr zetwarzanie danych osobowych  
przez Powiat Przasnyski,  w imieniu którego występuje Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Przasnyszu  

 
Zgodnie z art .6 ust .1 l i t .  a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietn ia 2016 r .  (Dz.  Urz.  UE L 11 9 z 04.05.2016)  wyrażam  

zgodę/zgody na przetwarzanie:  

  moich danych osobowych,  

  danych mojego dziecka,  

  danych W n ioskodawcy,  k tórego reprezentu ję,   

 w celu realizacji dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze, finansowanego  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 
* właściwe zaznaczyć 
 

                                                …………...................................................................  
                                                                  Data i podpis osoby składającej oświadczenie   

 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w 
Przasnyszu 
 
Na podstawie przepisów Rozporządzenia 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 (RODO), informujemy o zasadach  przetwarzania 
Pani/Pana danych i przysługujących prawach.  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Przasnyski /Powiatowe Cent rum Pomocy 
Rodzinie  w Przasnyszu.  

2) Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: PCPR, Budynek Starostwa Powiatowego w 
Przasnyszu,  ul. św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz, tel. 29 752-25-14 wew. 118 lub 227. 

3) Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu jest Pan Zbigniew 
Makowski. Kontakt z nim możliwy jest pod numerem telefonu  608 353 336 lub adresem e-mail:                  
iod@powiat-przasnysz.pl 

4) Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji dofinansowania do likwidacji barier 
architektonicznych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, w oparciu o przepisy prawa tj.:  

a. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U z 2018, poz. 511 ze zm.) 

b. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia 
rodzajów zadań powiat, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926). 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. Dane w ograniczonym zakresie mogą być również przekazane podmiotom 
realizującym zadania na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Przasnyszu.  

6) Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest określony prawem, zgodnie  
z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi Administratora, oraz Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie 
niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane i czasie wskazanym przepisami prawa.  

7) Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Przasnyszu, 
przysługuje prawo do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, oraz usunięcia jeśli pozwalają na to przepisy prawa.  

8) W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o „Wyrażenie Zgody”, informujemy ż e zgoda może 
być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  
10) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest konieczne do realizacji 

ustawowych celów i zadań Administratora. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W pozostałych 
przypadkach podanie danych jest dobrowolne. 

11) Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

12) Podanie danych nie skutkują zautomatyzowaną oceną czynników osobowych i tym samym nie podlega 
profilowaniu.   

13) Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych 
osobowych.  

mailto:iod@powiat-przasnysz.pl

