
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie 

 1 

 

 

                            WNIOSEK 

o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych 

 

Imię i Nazwisko ................................................................................................................................................................ 

PESEL albo numer dokumentu tożsamości ...................................................................................................................... 

Adres zamieszkania* ........................................................................................................................................................ 

Data i miejsce urodzenia ................................................................................................................................................... 

Adres czasowy .................................................................................................................................................................. 

Od kiedy ..........................................................................................    tel. ....................................................................... 

Planowany termin uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ................................................................................... 

 
Posiadane orzeczenie** 

a) o stopniu niepełnosprawności             Znacznym         Umiarkowanym       Lekkim 

b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów                     I                             II                         III 

c) o całkowitej/o częściowej niezdolności do pracy /o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym/i niezdolności   

do samodzielnej egzystencji 

d) o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia 

 
Korzystałem/am z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON 

Tak (podać rok) ...............................................  Nie 

 

Opiekun (wypełnić, jeśli lekarz zalecił pobyt na turnusie z opiekunem): 

 

Imię i Nazwisko .......................................................................................................................... 

Pesel ..................................................... 

Zatrudniony/a w zakładzie pracy chronionej                TAK  NIE 

zatrudniony/a poza zakładem pracy chronionej            TAK  NIE 

zatrudniona młodzież do 18 lat      TAK  NIE 

młodzież ucząca się od 16 do 24 roku życia                 TAK  NIE 

pozostałe osoby w wieku do 18 lat                                TAK  NIE 

 

 

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

 Data         Podpis wnioskodawcy 
 

 

 
*      w przypadku osoby bezdomnej wpisać miejsce pobytu 

**    właściwe zaznaczyć 

Pieczęć PCPR                                                                                         

                                                                                                              Numer wniosku ...................................... 

 

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

                                                                                                                Data wpływu kompletnego wniosku                                                                                                    
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OŚWIADCZENIE 

 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 Ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2019r.  

poz.1950 ze zm.) za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam, co następuje: 

 

1. Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi:                              ......................... . os. 

    (uprawniony, jego współmałżonek, małżonka i dzieci) 

2. Przeciętny miesięczny dochód netto, w rozumieniu przepisów o świadczeniach 

    rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie 

   domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, wynosił:                  .................. ............ zł 

 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz że jestem świadom/a odpowiedzialności karnej za składanie   

nieprawdziwych danych. 

 

Zobowiązuje się do przedstawienia lekarzowi na turnusie rehabilitacyjnym aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego 

przez lekarza kierującego na turnus. (dotyczy to turnusów rehabilitacyjnych, których program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne) 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że niniejszy wniosek złożony w dniu ........................................................ zostanie rozpatrzony po 

otrzymaniu przez PCPR Krotoszyn środków finansowych z PFRON i uchwalenia planu finansowego na rok 2020 przez Radę 

Powiatu Krotoszyńskiego. 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami rozpatrywania wniosków i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
 

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie i przetwarzanie moich danych osobowych, w bazie danych PCPR dla 

celów niezbędnych podczas realizacji w/w dofinansowania, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1781 ze zm.). 

2. Zapoznałem/am się z treścią „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora”, w tym z informacją 

o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

sprostowania. 

 

 
 

 

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

                  Podpis osoby przyjmującej oświadczenie                              Data                                       Podpis osoby składającej oświadczenie 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa w rozumieniu przepisów o świadczeniach 

rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.) to miesięczny dochód rodziny pomniejszony o podatek dochodowy 

od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych 

oraz kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez 

liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. 

 



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie 

 3 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej 

lub gabinetu lekarskiego 

 

 

 

WNIOSEK LEKARSKI NA TURNUS REHABILITACYJNY 

 

 

Imię i Nazwisko .......................................................................................................................... 

PESEL albo numer dowodu tożsamości ..................................................................................... 

Adres zamieszkania  .................................................................................................................... 

 

Rodzaj schorzenia* 

 
    □ dysfunkcja narządu ruchu          

         □ osoba niepełnosprawna porusza się na wózku inwalidzkim                                           

    □ dysfunkcja narządu słuchu 

    □ dysfunkcja narządu wzroku 

    □ upośledzenie umysłowe      □ choroba psychiczna  □ epilepsja 

    □ schorzenia układu krążenia                 □ inne (jakie?) .......................................................................      

 

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne* 

□ oprotezowanie/ zaaparatowanie kończyn górnych (jednostronne, obustronne) 

□ oprotezowanie/ zaaparatowanie kończyn dolnych (jednostronne, obustronne) 

□ wózek inwalidzki       □ kule łokciowe                 □ inne (jakie?) ......................................... 

 

Konieczność opieki osoby drugiej na turnusie rehabilitacyjnym* 

 

□ Nie 

□ Tak (konieczne  uzasadnienie).................................................................................................. 

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

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

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

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

 

Zalecenia (wskazania i przeciwwskazania): 

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

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

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

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

 

 

 

...............................................     ........................................................ 
                             data                      podpis i pieczątka lekarza  

 

 

 

 

*właściwe zaznaczyć  
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1. Wnioskodawca pobiera druk wniosku o dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym z PCPR w Krotoszynie. 

Wnioskodawca wypełnia pierwszą i drugą stronę wniosku i składa podpisy. Lekarz rodzinny lub specjalista wypisuje 

„Wniosek lekarski”. 

2. Wnioskodawca składa do PCPR w Krotoszynie wypełniony wniosek (strony 1 - 4) dołączając kserokopię orzeczenia  

o niepełnosprawności wydaną przez: 

- ZUS, 

- KRUS, 

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

              (przy składaniu wniosku należy okazać oryginał orzeczenia oraz dowód osobisty) 

3. PCPR, po otrzymaniu z PFRON środków finansowych, rozpatruje wnioski. Zgodnie z § 6 ust. 1-4 Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. z poź. zm. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.) biorąc pod uwagę:  

- kryterium dochodowe, 

- stopień niepełnosprawności, (w pierwszej kolejności osobny niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie  

o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne w wieku 

do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności), 

- rodzaj niepełnosprawności, 

- fakt korzystania z dofinansowania w latach ubiegłych. 

4. Po otrzymaniu przez Wnioskodawcę „Informacji o przyznaniu dofinansowania”, dokonuje on rezerwacji miejsca na 

turnusie rehabilitacyjnym. Dokonując wyboru turnusu, należy barć pod uwagę rodzaj posiadanych schorzeń tak, 

aby były one zgodne z wpisem organizatora i ośrodka do rejestru wojewody właściwego dla siedziby każdego  

z nich. 

5. W terminie 30 dni od daty otrzymania „Informacji o przyznaniu dofinansowania”, nie później jednak niż na 21 dni 

przed rozpoczęciem turnusu, Wnioskodawca wypełnia „Informacje o wyborze turnusu” i dostarcza ją do siedziby 

PCPR w Krotoszynie. 

6. W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe, osoba 

niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na turnusie. Identyczna zasada dotyczy opiekunów osób niepełnosprawnych. 

7. W przypadku wyboru turnusu rehabilitacyjnego, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne wnioskodawca 

jest zobowiązany do zabrania na turnus aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia. 

8. Warunkiem przekazania dofinansowania jest spełnienie warunku powiadomienia przez osobę niepełnosprawną  

PCPR w terminie 21 dni prze rozpoczęciem turnusu o jego wyborze oraz przekazania przez organizatora 

turnusu rehabilitacyjnego do PCPR najpóźniej niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu oświadczenia 

zawierającego potwierdzenie możliwości uczestnictwa danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią 

turnusie. W związku z powyższym osoba niepełnosprawna jest zobowiązana do kontrolowania obu tych terminów.  
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………………………. dnia ………….. 

      

                  

OŚWIADCZENIE 

   opiekuna osoby niepełnosprawnej 

 

 

 

Imię i nazwisko  

  

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

  

Adres 

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

 

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

 

Dowód osobisty  

 

Seria ........Nr........................... 

 

Nr Pesel...................................     

 

 

 

Zobowiązuję się sprawować opiekę nad.................................................................. 

zam....................................................w czasie trwania turnusu rehabilitacyjnego  

      (adres zamieszkania)                     

               

w terminie od...........................do...........................   w   ośrodku rehabilitacyjnym 

.......................................................................w..................................................................oraz  

            (nazwa ośrodka)                                                        (miejscowość)              

podczas dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego i powrotu do miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie i przetwarzanie moich danych osobowych, w bazie danych PCPR dla celów niezbędnych 

podczas realizacji w/w dofinansowania, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1000). 

 

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

                          (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 


