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Numer sprawy…………………………….. 
 
 

 
 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOPSRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW  
W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
(wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice bądź opiekun prawny) 

 
 
Imię i nazwisko ............................................................................................................................................................ 
 
PESEL albo numer dokumentu tożsamości…………................................................................................................... 
 
Adres zamieszkania*...................................................................................................................................................... 
 

…….……………………………………………………………………………………………. 
 
Data urodzenia .............................................................................................................................................................. 
 
 
Planowany termin uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym............................................................................................... 
 
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Posiadane orzeczenie** 
   □  □ Umiarkowanym □ Lekkim a) o stopniu niepełnosprawności Znacznym 
b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich □ I □ II □ III 
c) □ o całkowitej  □ o częściowej niezdolności do pracy     
 □ o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym □ o niezdolności do samodzielnej egzystencji 

d) □ o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia      
 
 
Korzystałem/am z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** 

□ TAK (podać rok) ................................................ □ NIE 
 

Jestem zatrudniony/a w Zakładzie Pracy Chronionej** □ TAK □ NIE 
 
Imię i nazwisko opiekuna .............................................................................................................................................  

(wypełnić, jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna)  
 
 
OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony 
przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia 
wniosku, wynosił ……………………………. zł  
Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi ……………………………..  
 
Zobowiązuję się do przedstawienia lekarzowi na turnusie rehabilitacyjnym aktualnego zaświadczenia o stanie 
zdrowia.*** 
 
 
 
 
* W przypadku osoby bezdomnej miejsce pobytu. 
** Właściwe zaznaczyć. 
*** Dotyczy turnusu rehabilitacyjnego, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne. 
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Przedstawiciel ustawowy (dla małoletniego Wnioskodawcy), opiekun prawny lub pełnomocnik 

 
............................................................................................................ ….. syn/córka …….....................................  

imię ( imiona) i nazwisko imię ojca 
Dowód osobisty: 
 
seria ............. nr ……........................ wydany w dniu ….................. przez ………………………………………. 
 
nr PESEL .....................................................................   

Adres zamieszkania:   

Ulica.. …………………………………………………………….…... nr domu ….................. nr lokalu………….
 
nr kodu -  poczta ………………………….. gmina ………………………………..…….… 
 
powiat ....... …………..…………………….. województwo ………………...………………………………………  
nr tel./ fax. ( z nr kier.) ......................................................... ……………………………………………………… 
 
……………………….. ………………………………….  

data podpis 
 
W  załączeniu do wniosku: 

1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej lub w przypadku dzieci niepełnosprawnych 

orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważne (oryginał do wglądu). 

2. Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia (dotyczy jedynie osób w wieku 16 - 24 lat). 

3. Wniosek lekarski o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (załącznik nr 1). 

4.    Prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania        
(w przypadku wystąpienia- oryginał do wglądu).  
 
Podstawa prawna:  
 
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, poz. 

511 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które 

mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2015, poz. 926 z późn. zm.).;
 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007,. 
nr 230, poz. 1694 z późn. zm.). 

 
Złożenie wniosku jest traktowane jako: 
 

1. Uprzedzona/y o odpowiedzialności wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2018, poz. 1600 z późn. zm.) 
Kodeksu Karnego oświadczam, że dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie 
przyjmuję do wiadomości, że podanie informacji niezgodnych z prawdą, eliminują wniosek z dalszego rozpatrywania.  

 
2. O  zmianach  zaistniałych  po  złożeniu  wniosku  w  zakresie  objętym  niniejszym  wnioskiem Wnioskodawca zobowiązuje się 

powiadomić w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.  
 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego) 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.) w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz prawie do ich poprawienia, a także o tym, że przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.   
 
 

………………………..      …………………….................................................. 
                   Data       (podpis Wnioskodawcy*/Przedstawiciela ustawowego*/ 

Opiekuna prawnego*/ Pełnomocnika*) czytelnie imię i nazwisko 
 



 

Załącznik nr 1 
 
 
…………………………………….. 
Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej  

lub gabinetu lekarskiego 
 
 
 

WNIOSEK LEKARSKI O SKIEROWANIE NA TURNUS REHABILITACYJNY 
 
 
Imię i nazwisko................................................................................................................................................. 
 
PESEL albo numer dokumentu tożsamości. .................................................................................................... 
 
Adres zamieszkania*......................................................................................................................................... 
 
Rodzaj schorzenia lub dysfunkcji **:   

□ dysfunkcja narządu ruchu  □ dysfunkcja narządu słuchu 

□   osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim □ upośledzenie umysłowe 

□ schorzenia układu krążenia □ padaczka 

□ dysfunkcja narządu wzroku □ inne (jakie?) ....................................... 

□ choroba psychiczna ………………………………………….. 
 
 
 
Konieczność pobytu opiekuna na turnusie: 
□ 
□ 

 
NIE  
TAK – uzasadnienie ................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………..….…… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Uwagi:....................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
 
* W przypadku osoby bezdomnej miejsce pobytu. 
** Właściwe zaznaczyć. 
 
 
 
 
........................................ ........................................................ 

Data Podpis i pieczątka lekarza 
 

 
 

 
 



 

Załącznik nr 2  
 
 
INFORMACJA O WYBORZE TURNUSU REHABILITACYJNEGO  

(wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice lub opiekun prawny) 
 
Imię i nazwisko uczestnika turnusu ........................................................................................................................... 
 
PESEL / ….... /.. ….. / ……. / ….. ../ ……. / ……. / ……. / ……. / ……. / ……. / ……. / 
 
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Rodzaj turnusu ........................................................………………………………………………………………... 
 
termin turnusu: od............................................................................do...................................................................... 
 
Dane organizatora turnusu: 
 
Nazwa i adres z kodem pocztowym 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Dane ośrodka, w którym odbędzie się turnus:  
Nazwa i adres z kodem pocztowym 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Oświadczam, że nie korzystam z dofinansowania uczestnictwa w wyżej wymienionym turnusie 
rehabilitacyjnym przyznanego na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu 
społecznym rolników. 
 
 
 
 
 
………………………………… ……………………………………… 

(data) (czytelny podpis wnioskodawcy)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga! 
Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.  
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007, nr 230, poz. 1694 z późn. zm.): „Osoba niepełnosprawna,  
w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed 
dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje centrum pomocy informację o wyborze turnusu, w którym 
będzie uczestniczyła.” 


