
nr wniosku DR.501. ……/19 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Składowa 3, tel. 76     847 96 86

WNIOSEK
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 
(wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice bądź opiekun prawny)

Imię i nazwisko ...........................................................................................................................................

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

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

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

nr telefonu ................................................................................................................

Data urodzenia ...........................................................................................................................................

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

POSIADANE ORZECZENIE** (właściwe zaznaczyć zgodnie z posiadanym orzeczeniem)

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      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

Sytuacja zawodowa Wnioskodawcy:………………………………………………………………………

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 ……………..

w tym: liczba osób niepełnosprawnych                                   ..…………....

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz że jestem świadom(a) odpowiedzialności karnej
za składanie nieprawdziwych danych.

Zobowiązuję  się  do  przedstawienia  lekarzowi  na  turnusie  rehabilitacyjnym  aktualnego  zaświadczenia  
o stanie zdrowia.***

Zobowiązuję się informować PCPR w Lubinie o wszelkich zmianach zawartych we wniosku.

……………...…………………………….. ……………...……………………………..
 (data)           (czytelny podpis wnioskodawcy)

*  W przypadku osoby bezdomnej wpisać miejsce pobytu.
** Właściwe zaznaczyć.
*** Dotyczy turnusu rehabilitacyjnego, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne.



OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW I LICZBIE OSÓB POZOSTAJĄCYCH 
WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM

(informacja pomocnicza dla osoby składającej oświadczenie o wysokości dochodów 
za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON)

Ja niżej podpisany (a) oświadczam, że zamieszkuję i prowadzę wspólne gospodarstwo domowe 
z następującymi osobami:

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia
Stopień

pokrewieństwa

Przeciętny miesięczny dochód
za kwartał poprzedzający
miesiąc złożenia wniosku

1. Wnioskodawca

2.

3.

4.

5.

6.

Razem

Dochód na jednego członka rodziny wynosi

        

                                                              
                                 

Znana jest mi treść  art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie
prawdy. 

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  umieszczenie  i  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  
w bazie danych PFRON, PCPR w Lubinie i Powiatu Lubińskiego dla potrzeb niezbędnych podczas
realizacji niniejszego wniosku zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 poz. 1000 ze. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE. 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.

……………...…………………………….. ……………...……………………………..
 (data)            (czytelny podpis wnioskodawcy)

Art. 233
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3. 

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień,
uprzedził  zeznającego  o  odpowiedzialności  karnej  za  fałszywe  zeznanie  lub  odebrał  od  niego
przyrzeczenie. 

1.Za  dochody  uważa  się:  przychody  podlegające  opodatkowaniu  na  zasadach  ogólnych  na  podstawie
przepisów  o  podatku  dochodowym od  osób  fizycznych,  pomniejszone  o  koszty  uzyskania  przychodu,
należny  podatek  dochodowy  od  osób  fizycznych,  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  oraz  o  kwotę
alimentów.

2.Przeciętny miesięczny dochód rodziny ustala się  dzieląc  łączną kwotę dochodów uzyskanych przez
osoby  pozostające  we wspólnym gospodarstwie  domowym za  kwartał  poprzedzający  miesiąc  złożenia
wniosku przez liczbę 3. 

3.Przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie ustala się dzieląc kwotę przeciętnego miesięcznego
dochodu rodziny z kwartału poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku przez liczbę osób we wspólnym
gospodarstwie domowym.



OŚWIADCZENIE
w przedmiocie warunków, jakie powinna spełniać osoba niepełnosprawna ubiegająca się 

o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

                                               
W  związku  z  ubieganiem  się  o  dofinansowanie  ze  środków  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2019 roku.

Ja niżej podpisany(a)…..…………………………….………………………….....…………………..….

zamieszkały(a)……………………………………………………………………………………………...
                                        (miejscowość, nr kodu, ulica, nr domu, nr mieszkania)

działając w imieniu osoby niepełnoletniej ………………….......………………………………

świadomy(a)  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  oświadczeń  niezgodnych  ze  stanem
faktycznym (art. 233 § 1 kodeksu karnego) oświadczam, że ww. osoba niepełnoletnia:

1.  Została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się
znajduje,

2.  W roku 2019 nie ubiegała się i nie będzie ubiegać się odrębnym wnioskiem o środki PFRON
na ten sam cel wnioskowany w ramach niniejszego wniosku, na terenie innego samorządu
powiatowego,

3. W roku 2019 r. nie uzyskała dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

4. W przypadku otrzymania dofinansowania w 2019 r.  ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym weźmie
udział  w  turnusie,  który  odbędzie  się  w  ośrodku  wpisanym  do  rejestru  ośrodków,
prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest
organizowany w formie niestacjonarnej,

5. Wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
6. Będzie uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybierze,
7. Nie  będzie  pełniła  funkcji  członka  kadry  na  turnusie  ani  nie  będzie  opiekunem  innego

uczestnika tego turnusu,
8. W  przypadku  turnusu,  którego  program  przewidywać  będzie  zabiegi  fizjoterapeutyczne,

przedstawi  podczas  pierwszego  badania  lekarskiego  na  turnusie  rehabilitacyjnym
zaświadczenie  lekarskie  o  aktualnym  stanie  zdrowia,  w  szczególności  o  chorobie
zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach. 

                                                                        ……………………………………………….…..
                                                                           Data i podpis osoby składającej oświadczenie 



Charakterystyka Wnioskodawcy (np. historia choroby, pobyty w szpitalu, szczególnie trudna sytuacja
życiowa, zdarzenia losowe)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Wpływ  niepełnosprawności  na  funkcjonowanie  osoby  niepełnosprawnej  w  środowisku
społecznym.

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                          ……………...……………………………..
                       (czytelny podpis wnioskodawcy)

Wypełnia pracownik PCPR

Załączniki wymagane do wniosku:* TAK NIE
Data

uzupełnienia

1.
Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym

2.
Oświadczenie  w  przedmiocie  warunków,  jakie  powinna  spełniać
osoba  niepełnosprawna  ubiegająca  się  o  dofinansowanie
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

3.

Aktualny wniosek  lekarza  o  skierowanie  na  turnus  rehabilitacyjny,
pod opieką którego znajduje się osoba niepełnosprawna, wypełniony
czytelnie  w  języku  polskim,  wystawiony nie  wcześniej  niż  30  dni
przed dniem złożenia wniosku

4.

Kopia  orzeczenia  lub  kopia  wypisu  z  treści  orzeczenia,  o  którym
mowa w  art.  1,  art.  5,  art.  62 Ustawy  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.)  –
oryginał do wglądu

5.
W  przypadku  osoby  w  wieku  do  24  roku  życia  uczącej  się
i  niepracującej  dokument  potwierdzający  pobieranie  nauki
(np. zaświadczenie, opinia szkoły, legitymacja)

6.

Kopia  dokumentu  potwierdzającego  sprawowanie  funkcji
przedstawiciela  ustawowego  (dla  małoletniego  Wnioskodawcy),
opiekuna prawnego lub pełnomocnika w przypadku jego posiadania
- oryginał do wglądu -  o ile dotyczy

……………...…………………………….. ……………...…………………………….. 
      (data wpływu wniosku do PCPR)                                    (pieczęć PCPR i podpis pracownika)



…………………………………………..
    (pieczęć zakładu opieki zdrowotnej
           lub gabinetu lekarskiego)

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
- prosimy wypełnić czytelnie w języku polskim

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
 dysfunkcja narządu wzroku  upośledzenie umysłowe
 choroba psychiczna  padaczka
 schorzenie układu krążenia  inne (jakie?)…..………………………………

…..………………………………

Konieczność pobytu opiekuna na turnusie (wyraźne wskazanie lekarza) 
 NIE
 TAK - uzasadnienie ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Uwagi:
………….…………………………………………………………………………………………………….
………….…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

*     W przypadku osoby bezdomnej wpisać miejsce pobytu.
**   Właściwe zaznaczyć.

……………………………………                                                             ………………………………..
                  (data)                                                                                      (pieczęć i podpis lekarza)

Zaświadczenie  należy  wypełniać  nie  wcześniej  niż  30  dni  przed  złożeniem  „Wniosku  
o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym”.


