Załącznik nr 1 do Procedur realizacji Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy
z niepełnosprawnością”
Data wpływu:
Nr sprawy:
WNIOSEK
o świadczenie w ramach Modułu I programu
„Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”
Znak „X” oznacza wybraną pozycję przez Wnioskodawcę na liście opcji możliwych do wyboru. Należy
wypełnić poszczególne punkty wniosku lub wpisać „nie dotyczy”. Informacje o programie:
www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON”.

INFORMACJE o osobie składającej wniosek
Nazwa pola
Wniosek jest składany:

Zawartość
 we własnym imieniu
 przez opiekuna małoletniego

Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Data urodzenia:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Data przybycia do Polski
ADRES POBYTU
Nazwa pola

Zawartość

Województwo:
Powiat:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Poczta:

1

ADRES KORESPONDENCYJNY
 Taki sam, jak adres pobytu
Nazwa pola

Zawartość

Województwo:
Powiat:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Poczta:
STAN PRAWNY DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI osoby składającej wniosek
Wypełnia osoba składająca wniosek w imieniu własnym.
Nazwa pola
Stopień niepełnosprawności
(w ramach ukraińskiego
systemu orzekania o
niepełnosprawności):

Zawartość
 I
 II

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKOWANEJ POMOCY FINANSOWEJ
Wysokość wnioskowanej pomocy w ramach Modułu I programu: …………………. zł
Świadczenie przeznaczone jest na sfinansowanie Beneficjentowi programu wymaganego
udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dotyczy zlecenia będącego przedmiotem
niniejszego wniosku.

2

OSOBA MAŁOLETNIA
DANE MAŁOLETNIEGO - wypełnia osoba składająca wniosek w imieniu małoletniego.
Nazwa pola

Zawartość

Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Data urodzenia:
Data przybycia do Polski:
ADRES POBYTU MAŁOLETNIEGO
 Taki sam, jak adres pobytu osoby składającej wniosek
Nazwa pola

Zawartość

Województwo:
Powiat:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Poczta:
STAN PRAWNY DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MAŁOLETNIEGO
Nazwa pola
Stopień niepełnosprawności
(w ramach ukraińskiego
systemu orzekania o
niepełnosprawności):

Zawartość
 I
 II
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INFORMACJE O WNIOSKOWANEJ POMOCY DLA MAŁOLETNIEGO
Wysokość wnioskowanej pomocy w ramach Modułu I programu: …………………. zł
Świadczenie przeznaczone jest na sfinansowanie Beneficjentowi programu wymaganego
udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dotyczy zlecenia będącego przedmiotem
niniejszego wniosku.
FORMA PRZEKAZANIA ŚWIADCZENIA
 przelew na konto podmiotu realizującego zaopatrzenie w wyrób medyczny lub jego
naprawę
 przelew na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia*
 gotówka w kasie lub przekazem pocztowym (o ile Realizator dopuszcza taką formę
płatności)
* Informacja o rachunku bankowym, na który ma zostać przekazane świadczenie:
Nazwa pola

Zawartość

Dane właściciela rachunku:
Nazwa banku:
Numer rachunku bankowego:
Oświadczam, że:
1)

Nie wnioskuję na podstawie odrębnych wniosków w ramach programu „Pomoc obywatelom
Ukrainy z niepełnosprawnością” o świadczenie w ramach Modułu I programu na to samo
zlecenie, które stanowi przedmiot wniosku.

2)

Załączam kopię zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny albo naprawę wyrobu
medycznego, oraz kopię dowodu zakupu lub naprawy wyrobu medycznego, będącego
przedmiotem zlecenia.

3)

Informacje podane we wniosku są zgodne z prawdą oraz przyjmuję do wiadomości, że
podanie informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
Miejscowość

Data i podpis pracownika prowadzącego
sprawę:

Data

Podpis osoby składającej
wniosek

Data, pieczątka i podpis kierownika właściwej
jednostki organizacyjnej Realizatora programu:

4

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) — zwane dalej RODO
informuję, że
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pabianicach. ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice, reprezentowane przez Dyrektora,
adres e-mail: sekretariat@pcpr-pabianice.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
— Sylwestrem Krawczykiem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@pcpr-pabianice.pl
3) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu przyjmowania wniosków o dofinansowanie
ze środków PFRON na zakup lub naprawę wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, na podstawie
art. 9 ust. 2 lit. b oraz art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z realizacją art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
oraz art. 34 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, a także uchwały
nr 3/2022 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia programu
„Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące zadania publiczne.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z przyjętym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt, dwóch lat ).
6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do uzyskania
dofinansowania. Niepodanie danych będzie skutkować niemożnością realizacji świadczenia.

D Y R E K T O R
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Jarosław Grabowski
Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej:

……………………………………….., dnia ………………………………….… r
miejscowość

………………………………………………………………….
podpis Wnioskodawcy

ІНФОРМАЦІЙНЕ РЕЧЕННЯ
Відповідно до статті 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради
від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних
та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний
регламент про захист даних) — далі — GDPR
Повідомляю, що
1) Адміністратором ваших персональних даних є Районний центр допомоги сім'ї в Пабіаніце.
Траугутта 6а, 95-200 Пабіаніце, в особі директора, Адреса електронної пошти:
sekretariat@pcpr-pabianice.pl
2) Зв'язатися з інспектором із захисту даних районного центру допомоги сім'ї в Пабіаніце —
Сильвестр Кравчик можна за адресою електронної пошти: iod@pcpr-pabianice.pl
3) Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою прийняття заявок на співфінансування
з коштів PFRON на придбання або ремонт медичних виробів, виданих на запит, відповідно
до статті 9(2)(. b) та статті 6(1)(. c) GDPR у зв'язку з виконанням статті 47(1)(4) Закону від
27 серпня 1997 року про професійну та соціальну реабілітацію та зайнятість інвалідів та статті
34 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України, а також Постанова
Наглядової ради ПФРОН від 18 березня 2022 року No 3/2022 про затвердження програми
«Допомога громадянам України з інвалідністю»
4) Одержувачами ваших персональних даних будуть організації, які виконують публічні
завдання.
5) Персональні дані будуть зберігатися протягом строку, передбаченого законом, відповідно
до Єдиного матеріального переліку файлів, прийнятих в Районному центрі допомоги сім'ї
в Паб'яниці, два роки).
6) Ви маєте право: запросити у адміністратора доступ до персональних даних, право їх
виправити і обмежити обробку.
7) Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, тобто президента Офісу захисту даних,
Stawki 2, 00-193 Варшава.
8) Надання персональних даних є законодавчою вимогою і необхідне для отримання
фінансування. Ненадання даних призведе до неможливості виконати послугу.

D Y R E K T O R
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Jarosław Grabowski
Я прочитав інформаційну статтю:

……………………………………….., ………………………………….… року
Місцевості

………………………………………………………………….
Підпис заявника

