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SPRAWA NR: SON.4040.AS – C5 - _____ /19 

 
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.  
Kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób zamieszkujących wspólnie 
z wnioskodawcą, jeżeli są takie osoby     

3.  

Kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – 
w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu 
której występuje opiekun prawny 

    

4.  

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 

   

 

5.  
Kserokopia aktu urodzenia – w przypadku wniosku dotyczącego 
niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej     

6.  

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) 

   
 

7.  

Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę określające zasadność 
wyposażenia oraz zgodę na użytkowanie przedmiotu dofinansowania, 
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) 

   

 

8.  
Oferty cenowe ze specyfikacją dotyczące wnioskowanego przedmiotu / 
faktura pro - forma     

9.  
W przypadku zatrudnienia: 

zaświadczenie o zatrudnieniu     

10.  

W przypadku zarejestrowania w urzędzie pracy: 

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

    

11.  
W przypadku kształcenia się: 

Zaświadczenie potwierdzające kształcenie     

12.  

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): 

13.       

14.       

15.       
 
 
 

 
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 5 

 
 

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 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późń. zm.). 

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

aktualizacji, uzupełniania i usuwania. 

 

 dnia  __ __ / __ __ /2019 r.  
miejscowość  czytelny podpis  Wnioskodawcy 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych1 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych klientów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach 

mający siedzibę przy ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach; 

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach wyznaczono inspektora ochrony danych 
osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych pod adresem email: iodo@mops-myslowice.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 pkt g 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 
w oparciu o Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą;  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 
9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. podmiotom z którymi zostały podpisane umowy 
o przetwarzaniu danych osobowych; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wykazem akt zawartym 
w instrukcji kancelaryjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach; 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania; 
7. Każda osoba, której danymi dysponuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach ma prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych 
osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.; 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku; 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

Potwierdzam zapoznanie się z informacją 

czytelny podpis  Wnioskodawcy 
 

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych 
na zasadach określonych w Rozporządzeniu 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) w zbiorze danych osobowych prowadzonych przez: Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Mysłowicach. 
 

Celem przetwarzania danych jest realizowanie przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w oparciu o Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) 
na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.  
 

Zostałem poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych oraz o prawie do ich sprostowania 
i zapomnienia.  
 

Miejscowość  dnia:    
     czytelny podpis  Wnioskodawcy 

   

( podpis i pieczęć pracownika przyjmującego zgodę )   

                                                 
1 Opracowana na podstawie Załącznika nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MOPS nr 27/18 z dnia 24.05.2018  
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Załącznik nr 2 
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OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 
 
Przez „przeciętny miesięczny dochód wnioskodawcy” - należy 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 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.), 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 2017 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 
2018 r. - M.P. 2018, poz. 911), według wzoru: [(3.399 zł x liczba hektarów)/12]/ liczba osób w gospodarstwie 
domowym wnioskodawcy; 
Przez pojęcie „gospodarstwo domowe wnioskodawcy” – należy rozumieć, w zależności od stanu faktycznego:  
wspólne gospodarstwo – gdy wnioskodawca ma wspólny budżet domowy z innymi osobami, wchodzącymi 
w skład jego rodziny,  
samodzielne gospodarstwo – gdy wnioskodawca mieszka oraz utrzymuje się samodzielnie i może 
udokumentować, że z własnych dochodów lub przy wsparciu właściwych instytucji, ponosi wszelkie opłaty z tego 
tytułu, przy czym wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów ani nie korzysta 
ze wsparcia właściwych instytucji, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów;  
 

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

PESEL:                 

2. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej lub badania stwierdza się,  

że dysfunkcja narządu ruchu Pacjenta dotyczy (proszę zaznaczyć właściwe pole  oraz 
potwierdzić podpisem i pieczątką): 

 TAK;  NIE 
Jednoczesna dysfunkcja obu kończyn górnych  
i obu kończyn dolnych 

 
pieczątka, nr   

i podpis lekarza 

 TAK;  NIE 
Jednoczesna dysfunkcja jednej kończyny górnej  
i obu kończyn dolnych 

 TAK;  NIE 
Jednoczesna dysfunkcja jednej kończyny dolnej  
i obu kończyn górnych 

 TAK;  NIE 
Jednoczesna dysfunkcja jednej kończyny dolnej  
i jednej kończyny górnej 

 TAK;  NIE Jednoczesna dysfunkcja obu kończyn górnych 

 TAK;  NIE Jednoczesna dysfunkcja obu kończyn dolnych 

 TAK;  NIE Inne schorzenia: ........................................................................ 

 
 

DYSFUNKCJA NARZĄDU RUCHU PACJENTA POWODUJE PROBLEMY  
 W SAMODZIELNYM PRZEMIESZCZANIU SIĘ: 

 TAK;  NIE 

 

 TAK;  NIE 
Pacjent nie ma możliwości samodzielnego poruszania się 
i przemieszczania się 

pieczątka, nr   
i podpis lekarza 

 TAK;  NIE 
Zakres i rodzaj ograniczeń ruchowych Pacjenta stanowią poważne 
utrudnienia  w samodzielnym funkcjonowaniu Pacjenta 

 TAK;  NIE 

Korzystanie ze skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym / 
wózka z napędem elektrycznym jest wskazane z punktu widzenia 
procesu rehabilitacji (nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia 
tego procesu) 

 TAK;  NIE 

Korzystanie ze skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym / 
wózka z napędem elektrycznym nie wpłynie niekorzystnie  
na sprawność kończyn                                                                                   

 TAK;  NIE 

Nie ma przeciwwskazań medycznych do korzystania przez 
Pacjenta ze skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym / 
wózka z napędem elektrycznym 

 TAK;  NIE 

Istnieją przeciwwskazania medyczne do korzystania przez 
Pacjenta ze skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym / 
wózka z napędem elektrycznym 

 TAK;  NIE Inne schorzenia: ......................................................................... 
 

WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY* NA KORZYSTANIE ZE SKUTERA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE 
ELEKTRYCZNYM / WÓZKA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM PRZEZ PACJENTA 

* niepotrzebne skreślić 
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Dodatkowe uwagi dotyczące dysfunkcji Pacjenta:  
  

 

 

 

 

 

 

 

 dnia  __ __ / __ __ /20__ r.  
miejscowość  pieczątka, nr  i  podpis lekarza specjalisty 

  

 


