
Nr sprawy: ………………………………

Data przyjęcia wniosku: …………………

WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPRZĘT REHABILITACYJNY

realizowane przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

1) Dane osoby ubiegającej się o dofinansowanie:

a. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………..

b. Numer identyfikacji podatkowej NIP…………………. i numer PESEL …….………………

c. Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………. 

(w przypadku dofinansowania dla dziecka niepełnosprawnego)

d. Adres zamieszkania: kod pocztowy …………………….. miasto ……………………………..

ulica i nr domu …………………………………………… nr telefonu ……………….................

e. Rodzaj dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (wpisać np. grupę inwalidzką KIZ lub 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)……………………………………………………….

2) Rodzaj, nazwa, typ sprzętu rehabilitacyjnego:
a. Przedmiot dofinansowania………..……………………………………………………………

b. Miejsce realizacji zadania………………………………………………………………………

c. Przewidywany koszt realizacji zadania………………………………………………………….

d. Nazwa banku i numer rachunku bankowego…………………………………………………...

3) Oświadczenie:
Oświadczam,  że  przeciętny  miesięczny  dochód* rodziny,  obliczony  za  kwartał  poprzedzający 

miesiąc w którym składany jest w niosek wynosi ………………………………… zł

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

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek 
Pomocy  Społecznej  w Rudzie  Śląskiej,  ul.  Markowej  20  w zakresie  wynikającym z  wniosku, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Prawdziwość  przedstawionych  danych  stwierdzam  pod  odpowiedzialnością  karną 
przewidzianą w art. 233  § 1 i § 2 Kodeksu Karnego (Dz.U. z 1997r., Nr 88, poz. 553  
z późn. zm.)

Ruda Śląska, dnia ……………………….. ……………………………………
czytelny podpis Wnioskodawcy



Załączniki:

1. Kopia  aktualnego  dokumentu  stwierdzającego  niepełnosprawność  lub  orzeczenie  o 
niepełnosprawności.

2. Zaświadczenie  lekarskie  o  konieczności  zakupu  wnioskowanego  sprzętu 
rehabilitacyjnego.

3. Specyfikacja  zakupu  planowanego  sprzętu  rehabilitacyjnego  wraz  z  certyfikatem 
potwierdzającym że jest to sprzęt rehabilitacyjny.  

4. Zaświadczenie o dochodach.

UWAGA
* przeciętny miesięczny dochód rodziny,  w rozumieniu  przepisów o zasiłkach  rodzinnym 
pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenia podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych,  składkę z  tytułu  ubezpieczenia  emerytalnego,  rentowego i  chorobowego, 
określonych  w  przepisach  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych  oraz  kwotę  alimentów 
świadczonych  przez  osoby  pozostające  we  wspólnym  gospodarstwie  domowym  na  rzecz 
innych osób, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.
*  O  dofinansowanie  mogą  ubiegać  się  osoby  o  średnich  miesięcznych  dochodach  nie 
przekraczających:
-  50%  przeciętnego  wynagrodzenia   na  członka  rodziny  pozostającego  we  wspólnym 
gospodarstwie domowym,
- 65%  przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Przeciętne  wynagrodzenia  w  rozumieniu  art.  2  pkt  4  przepisów  ustawy  o  rehabilitacji 
zawodowej  i  społecznej  i  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  oznacza  przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego 
dnia  miesiąca  po  ogłoszeniu  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  w  formie 
komunikatu  w  Dzienniku  Urzędowym  Rzeczypospolitej  Polskiej  „Monitor  Polski”,  na 
podstawie  art.  20 pkt  3  ustawy z 17 grudnia 1998r.  o emeryturach  i  rentach  z  Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).



                  pieczątka placówki

ZAŚWIADCZENIE
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w celu dofinansowania do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego ze środków PFRON

1. Dane osoby, której dotyczy wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze 

środków PFRON

a) Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………

b) Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………..

c) Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………………..

2. Ze względu na rodzaj niepełnosprawności spowodowany ………………………………………………………

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

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

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

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

Wymagane jest korzystanie w warunkach domowych ze sprzętu rehabilitacyjnego takiego jak:

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

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

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

3. Posiadanie w/w urządzeń, sprzętu, itp. wpłynie na poprawę stanu zdrowia (uzasadnienie):

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

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

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

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

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

Wnioskowany do dofinansowania sprzęt jest niezbędny dla Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie ma możliwości korzystania z wnioskowanego sprzętu w najbliższej przychodni.

……………………………….    ……………………………

    miejscowość i data pieczęć i podpis specjalisty

UWAGA!
 NINIEJSZE ZAŚWIADCZENIE POWINNO BYĆ WYPEŁNIONE CZYTELNIE I W JĘZYKU POLSKIM


