
Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że nie posiadam zaległości wobec PFRON:       □ tak □ nie  

2. Oświadczam, że w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie byłem/am stroną umowy o dofinansowanie ze 

środków PFRON, rozwiązanej z przyczyny leżącej po stronie wnioskodawcy:    □ tak □ nie  

3. Czy wnioskodawca przebywa w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej zgodnie z § 13 ust. 

3  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów 

zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych: „w przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 

wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oblicza się przez odjęcie 

od uzyskanej sumy kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do 

wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej”?  

□ tak □ nie 

4. W celu sprawniejszej i szybszej komunikacji wyrażam zgodę na udzielanie informacji na temat złożonego wniosku 

w formie elektronicznej i/lub telefonicznej podany we wniosku.      □ tak □ nie 

5. Oświadczam, że w przypadku przyznania dofinansowania będę dysponowała/ł środkami finansowymi na 

opłacenie wymaganego udziału własnego w postaci różnicy pomiędzy kwotą dofinansowania, ewentualnym 

dofinansowaniem  z innych źródeł, a całkowitym kosztem realizacji zadania. 

6. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. 

7. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku nie gwarantuje, że kwota przyznanego dofinansowania będzie 

równa oczekiwanej przez Wnioskodawcę równa kwocie wnioskowanej. 

8. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku podania zawartych we wniosku nieprawdziwych informacji, na 

podstawie której przyznano środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

zostanie rozwiązana, a Wnioskodawca zobowiązany zostanie do zwrotu przekazanych przez PCPR środków 

finansowych wraz z odsetkami w wysokości ustawowej, naliczonymi od dnia wykonania płatności tych środków. 

9. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie podanych we wniosku                          

o dofinansowanie danych, w szczególności, co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym, PCPR wezwie Wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie 

wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. 

10. Dofinansowanie ze środków Funduszu na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli dochód tych 

osób nie przekracza przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

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

miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 

– 50% przeciętnego wynagrodzenia, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", na osobę we 

wspólnym gospodarstwie domowym, 

– 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, 

 

 

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

(czytelny podpis Wnioskodawcy/Przedstawiciela 

ustawowego/Opiekuna prawnego/ Pełnomocnika) 

 


