
   
 
 

 

 

 

 
WNIOSEK 

o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi”- Moduł IV, realizowanego przez                                            

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie w 2021 r. 
 

Dane  
osoby   
z niepełnosprawnością 
 
 
 

Imię i nazwisko  

Płeć: Kobieta                  Mężczyzna     

PESEL 
 

Dane kontaktowe  
osoby 
z niepełnosprawnością 

Ulica  

Nr domu  

Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Telefon kontaktowy  

Dane osobowe 
opiekuna prawnego/ 
pełnomocnika                                       
(o ile dotyczy) 
 

Imię i nazwisko  

Ulica  

Nr domu  

Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Gmina  

Telefon kontaktowy  

 

Posiadane orzeczenie 

Jestem osobą z niepełnosprawnością tj. posiadam orzeczenie                    

o niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności                     

w stopniu   znacznym lub umiarkowanym lub lekkim  lub grupę 

inwalidzką tj.  I grupę lub II grupę  lub III grupę, lub  orzeczenie                

o  całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji 

lub całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji lub 

całkowita niezdolności do pracy  lub częściowej niezdolności do 

pracy lub orzeczenie równoważne, zgodnie z Ustawą z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 583).  

Tak  □ 

 

Nie  □ 

 

 

 

 

 

 
Pieczęć wpływu wraz z datą wpływu do Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie  - wypełnia PCPR 

 

 

Pieczęć wpływu wraz z datą wpływu  

- wypełnia PCPR 

Nr sprawy: 

PCPR-Or.0701.3.1.      .2021 

PCPR-Or.615.1.     …………       



   
 

Oświadczam, że: 

zgłaszam chęć uczestnictwa/uczestnictwa podopiecznegoi w programie Państwowego Funduszu  Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV – wsparcie, które polega na uzyskaniu 

kompletu pościeli oraz  kompletu ręczników, dofinansowanych ze środków PFRON.  

Jednocześnie oświadczam, że: 

- nie ubiegam się i nie otrzymałam/em na podstawie odrębnego wniosku pomocy finansowej ze środków 

PFRON na realizację dodatkowego wsparcia, w tym z samorządu województwa lub z samorządu powiatowego 

lub gminnego. 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, 

2. kserokopię postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kserokopię 

pełnomocnictwa notarialnego (oryginał do wglądu) - w przypadku  reprezentowania 

osoby dorosłej przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika.  

Jednocześnie oświadczam, że: 

a) dane są zgodne z prawdą i podaję je dobrowolnie, 

b) wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych 

mojego podopiecznego (o ile dotyczy)  podanych w związku z realizacją Programu Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – 

Moduł IV, przez Administratora danych, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul. 

Urszulańska 19,  zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.                      

z 2018 r., poz. 1000) oraz 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, 

w bazie danych PCPR w Tarnowie w celu  uczestnictwa w ww. Programie i realizację dofinansowania 

ze środków PFRON.  

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że nie mam zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych 

zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i nie byłem/am stroną 

umowy zawartej z tym Funduszem, która została rozwiązana z przyczyn leżących po mojej stronie.  

miejscowość data podpis uczestnika/przedstawiciela 
ustawowego/opiekuna 
prawnego/pełnomocnika 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i niepotrzebne skreślić 

miejscowość data podpis uczestnika/przedstawiciela 
ustawowego/opiekuna 
prawnego/pełnomocnika 

   


