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SPRAWA NR: SON.5040.AS – C3 – N – _____ /18 

 
ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU ORAZ DODATKOWE:  
(WYPEŁNIA WYŁĄCZNIE PRACOWNIK MOPS W TRAKCIE PRZYJĘCIA WNIOSKU) 

 

NAZWA ZAŁĄCZNIKA 

ZAŁĄCZONO DO WNIOSKU 
UZUPEŁNIONO 

W DNIU: TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 

1.  
Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  
(lub orzeczenia równoważnego)     

2.  

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do formularza 
wniosku) - wypełnione przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające 
zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane 
do Realizatora programu 

   

 

3.  

Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów w przeliczeniu 
na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie 
domowym (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2 
do wniosku) 

   
 

4.  

Zaświadczenie wydane przez lekarza potwierdzające stabilność procesu 
chorobowego Wnioskodawcy i możliwość uzyskania przez Wnioskodawcę  
zdolności do pracy po zaopatrzeniu w protezę, wypełnione czytelnie 
w języku polskim wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem 
złożenia wniosku (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 3 
do wniosku) 

   

 

5.  

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania z określeniem jego parametrów 
wystawiona przez sprzedawcę lub usługodawcę - należy złożyć wraz 
z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), przygotowanych 
zgodnie ze wzorem: Wzór nr 9 – C3_O. 
Prosimy, aby oferenci / wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali 
z zamieszczonych formularzy / plików, wypełniając je w wersji 
elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią 
i podpisem wystawcy. 

   

 

6.  
W przypadku zatrudnienia: 

zaświadczenie o zatrudnieniu     

7.  

W przypadku zarejestrowania w urzędzie pracy: 

zaświadczenie z urzędu pracy o rejestracji jako osoby bezrobotnej, lub jako 
osoby poszukującej pracy 

    

8.  
W przypadku kształcenia się: 

Zaświadczenie potwierdzające kształcenie     

9.  

W przypadku osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu lub  
innych zdarzeń losowych  - potwierdzenie zdarzenia przez właściwą 
jednostkę (np. jednostka pomocy społecznej, straż pożarna, Policja). 

    
Inne załączniki (należy wymienić): 

10.       

11.       

12.       
13.       
 
 
 

 
data i podpis pracownika SON przyjmującego wniosek 
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Załącznik nr 1 
do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I obszar C zadanie 3 

 
 

OŚWIADCZENIE  
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

przez Realizatora programu oraz PFRON 
 

Dane osobowe przekazane przez uczestników pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” do Realizatora 

programu tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Gwarków 24 

(administratora danych) oraz do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13 będą przetwarzane w celu realizacji programu, 

finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dane osobowe 

mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 

administratora danych. Każdy uczestnik programu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia 

przez Wnioskodawcę udziału w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”. 

 

Niniejsze oświadczenie składa Wnioskodawca oraz dodatkowo i odrębnie - inne pełnoletnie osoby 

posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora 

programu przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. 

 

 
 

(imię i nazwisko) 

 

(adres: miejscowość, nr kodu, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Realizatora programu tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Gwarków 24 

(administrator danych) oraz przez PFRON z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13, w celach 

związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

aktualizacji, uzupełniania i usuwania. 

 

 dnia  __ __ / __ __ /20__ r.  
miejscowość  czytelny podpis  Wnioskodawcy 
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Załącznik nr 2 
do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I obszar C zadanie 3 

 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 
 
Przez „przeciętny miesięczny dochód wnioskodawcy” w rozumieniu przepisów o świadczeniach 
rodzinnych, należy rozumieć dochód netto w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym 
wnioskodawcy, obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych 
źródeł sumują się. 
Wnioskodawca, który prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe (jednoosobowe) i posiada własne 
stałe dochody, składa niniejsze oświadczenie wyliczone na podstawie własnych dochodów. Za własne 
gospodarstwo domowe uważa się sytuację, gdy Wnioskodawca mieszka i utrzymuje się samodzielnie i może 
udokumentować, że z własnych dochodów ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu. 
Przez pojęcie wspólne gospodarstwo domowe – należy rozumieć członków rodziny Wnioskodawcy, 
faktycznie wspólnie utrzymujących się i mających wspólny budżet domowy. 
 

Ja niżej podpisany(a)    

 (imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

zamieszkały(a) 
 

 (miejscowość,   nr kodu,   ulica,   nr domu,   nr mieszkania) 
 
niniejszym oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają następujące 
osoby: 
 

Średni miesięczny dochód netto 
1. Wnioskodawca  

Pozostali członkowie wspólnego gospodarstwa 
domowego Wnioskodawcy – poniżej należy wymienić 

tylko stopień pokrewieństwa z Wnioskodawcą: 
x 

2.   
3.   
4.   
5.   

RAZEM  
 

 

Oświadczam także, że: 

1.  średni miesięczny dochód netto przypadający na jedną osobę w moim gospodarstwie 
domowym 

 wynosi: zł,  
    

 (słownie złotych: ) 
   

2.  prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 

 dnia  __ __ / __ __ /20__ r.  
miejscowość  czytelny podpis  Wnioskodawcy 

  

 

Uwaga: 
W przypadku ujawnienia podania przez Wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, decyzja  
na podstawie której przyznano środki finansowe PFRON może zostać anulowana a Wnioskodawca będzie wówczas 
zobowiązany do zwrotu przekazanych przez Realizatora programu środków finansowych wraz z odsetkami 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dofinansowania przez 
Realizatora programu. 
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Pouczenie: 
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) ilekroć w tej 
ustawie jest mowa o dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:  
a. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), 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 o świadczeniu 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 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)), 

− 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 określone w przepisach o systemie oświaty, przepisach Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane 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 2006 r. Nr 97, poz. 674), 

− 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. 
 

Do członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, zalicza się 
następujących członków rodziny: małżonków, rodziców, dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 
ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 
w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod 
opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.  
 
Wnioskodawca, który ukończył 25 lat życia i  nie osiąga własnych odchodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego 
rodziców/opiekunów.   
 

Przeciętny miesięczny dochód wnioskodawcy – należy przez to rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym 
wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1518) obliczony 
za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód 
ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 
w 2015r.  (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016r. - M.P. 2016 poz. 932) według wzoru: [(1.975 zł x 
liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. 
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Załącznik nr 3 
do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I obszar C zadanie 3 

 

......................................................... 
Stempel zakładu opieki zdrowotnej 

lub praktyki lekarskiej 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE  
 

wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 

 (prosimy wypełnić czytelnie w języku polskim) 
 

1. Imię i nazwisko Pacjenta .................................................................................................................. 

2. PESEL:                

3. Zakres dysfunkcji narządu ruchu pacjenta (opis): .................................................................................   

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

4. Używane przez Pacjenta zaopatrzenie ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny oraz ewentualne potrzeby 

w tym zakresie: .............................................................................................................................................. 

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

5. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej stwierdza się, że niepełnosprawność Pacjenta 
dotyczy:  

BRAK/AMPUTACJA KOŃCZYNY (proszę zakreślić właściwe pole oraz potwierdzić podpisem i pieczątką): 

 w zakresie ręki 

pieczątka, nr  i podpis lekarza 

 
w zakresie przedramienia  

pieczątka, nr  i podpis lekarza 

 w zakresie ramienia z wyłuszczeniem w stawie barkowym 

pieczątka, nr  i podpis lekarza 

 na poziomie podudzia 

pieczątka, nr  i podpis lekarza 

 na wysokości uda (także przez staw kolanowy)  

pieczątka, nr  i podpis lekarza 

 w zakresie uda z wyłuszczeniem w stawie biodrowym   

pieczątka, nr  i podpis lekarza 

PRZYCZYNA BRAKU/AMPUTACJI KOŃCZYNY:   URAZ,  INNA, JAKA: 
 

 
 

AKTUALNY STAN PROCESU CHOROBOWEGO WNIOSKODAWCY:       STABILNY         NIESTABILNY 

OCENA ZDOLNOŚCI DO PRACY W WYNIKU WSPARCIA UDZIELONEGO W PROGRAMIE: 

 

 

 
 
 

........................................, dnia ...................   .................................................................. 
(miejscowość )                                       (data) pieczątka, nr  i  podpis lekarza 

 



Wniosek dotyczący dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I obszar C zadanie 3 

 
 
 

Wzór nr 9 –  C3_O 

 
 

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla 
Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd”  

 
Proszę wypełniać za pomocą formularza aktywnego , dostępnego na: 

www.pfron.org.pl  
 (https:/ /www.pfron.org.pl /o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-

zadania-real/aktywny-samorzad/formularze/)  

 
Imię i nazwisko Wnioskodawcy:……………………………………………  
Poziom amputacji:   …………………………………………………………  
Ewentualne nieprawidłowości kikuta : …………………………………… 

 
Specyfikacja proponowanych elementów protezy 

wykonywanych fabrycznie 

 
L. p 

 
Nazwa 

elementu 

Producent  
i symbol 
elementu 

Nazwa 
handlowa 

( jeśli jest )  

Parametry 
techniczne  

i  materiałowe  

Okres 
gwarancj i  

Cena brutto 

       

       

       

       

       

       

       

  Suma (w zł)  

 

Specyfikacja proponowanych elementów protezy 
wykonywanych indywidualnie dla wnioskodawcy  

L. p 
Nazwa 

elementu 
Parametry techniczne  

i  materiałowe  
Okres 

gwarancji  
Cena brutto 

     

     

     

     

     

Suma (w zł)  
 

 

Całkowita cena brutto proponowanej protezy (w zł)   
 

http://www.pfron.org.pl/

