
  
          

              ...................................................................................... 
          data wpływu kompletnego wniosku 
                                                                                                

 pieczęć jednostki rozpatrującej wnioski                                              PCPR.713.      .20 
                                                                                                                                                                                                nr kolejny wniosku 

                                                                 Wniosek           

o przyznanie dofinansowania 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  

Adres zamieszkania*                                 

 

 

Nr telefonu  

Data urodzenia  

PESEL  

Planowany termin uczestnictwa               

w turnusie 

 

 

 

 

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  □ 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 

 

Jestem uczniem/studentem **                                                □ TAK             □  NIE 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna................................................................................................................................ 
    (wypełnić, jeśli lekarz zalecił pobyt na turnusie rehabilitacyjnym wraz z opiekunem) 

 

 

 

 

 

 

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

 (data)        (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

_____________________________________________________ 

*       W przypadku osoby bezdomnej wpisać miejsce pobytu 

**   Właściwe zaznaczyć 

 



                                                             

 

 OŚWIADCZENIE 

 

• Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód rodziny, 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.......................... 

• Zobowiązuje się do przedstawienia lekarzowi na turnusie rehabilitacyjnym aktualnego 

„Zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia” sporządzonego przez lekarza, pod którego opieką się 

znajduje****. 

 

• Oświadczam, że nie będę pełnił funkcji członka kadry na turnusie rehabilitacyjnym , ani nie będę 

opiekunem innego uczestnikiem na turnusie  dofinansowanym ze środków PFRON. 

• Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz że jestem świadom(a) odpowiedzialności 

karnej za składanie nieprawdziwych danych. 

 

• Mam świadomość, że zawarte w niniejszym wniosku oraz w załącznikach do wniosku dane należą 

do szczególnych kategorii danych, ponieważ dotyczą stanu zdrowia, mimo to udzielam 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie wyraźnej zgody na przetwarzanie  moich 

danych osobowych/danych osobowych mojego małoletniego dziecka (w tym danych o stanie 

zdrowia), zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE 2016: L.119/1) w ramach realizacji zadania dofinansowania ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. 

 

• Przyjmuję do wiadomości, że niniejszy wniosek złożony w dniu ..................r. zostanie 

rozpatrzony po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych i po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu Braniewskiego o 

podziale środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych na rok 20.... 
 

 

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

      (data)                   (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 

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

( podpis osoby przyjmującej oświadczenie) 

 

 
Wypełnia PCPR 

 

lp. Podmiot Kwota ( w zł.) 

1 Kwota dofinansowania Wnioskodawcy  

2 Kwota dofinansowania opiekuna 
osoby niepełnosprawnej 

 

3 Odmowa przyznania dofinansowania  

 

 
...............................................................              ......................................................................        .......................................................................... 
                       data                                                                     Pieczęć PCPR                                               Pieczęć i podpis pracownika PCPR 

***  przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, 

         pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczenia 

         emerytalnego, rentowego i chorobowego, określoną 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 z okresu ostatnich 

         trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku 

**** Dotyczy turnusu rehabilitacyjnego, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne 
 
 



          
 
 

......................................................... 
     (pieczęć zakładu opieki zdrowotnej 

           lub gabinetu lekarskiego) 

 

 

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny 

 

 

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

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

Adres*  .................................................................................................................................................. 

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

 

Rodzaj schorzenia lub dysfunkcji:** 

 
 dysfunkcja narządu ruchu      dysfunkcja narządu słuchu         

 osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim 

 dysfunkcja narządu wzroku     upośledzenie umysłowe 

 choroba psychiczna       padaczka  

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

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

 

 

Konieczność pobytu opiekuna na turnusie 

 Nie 

 Tak – uzasadnienie  ..................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Uwagi: 

 

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

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

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

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

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

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

   (data)        (pieczątka i podpis lekarza) 

 

 

*    W przypadku osoby bezdomnej wpisać miejsce pobytu 

**   Właściwe zaznaczyć 

 

 

 

                                                           

       



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

 

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

 

................................................... 
Adres 

 

.................................................. 
PESEL 

 

 

 

 OŚWIADCZENIE 
(wypełnia opiekun ) 

 

• Oświadczam, że nie będę pełnił funkcji członka kadry na turnusie rehabilitacyjnym  

dofinansowanym ze środków PFRON. 

• Oświadczam, że nie jestem osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby 

niepełnosprawnej. 

• Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 

2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz 1000 ) dotyczących mojej osoby przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w ramach realizacji zadania dofinansowania 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w 

turnusie rehabilitacyjnym. 

 

 

 

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

      (data)                   (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Klauzula informacyjna 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE 2016: L.119/1), (dalej: RODO) informuję, że: 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Józefa 

Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo (dalej: Administrator). Może się Pani/Pan z nim skontaktować listownie przez e-mail: 

pcpr@pcprbraniewo.pl 

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach z zakresu 

ochrony danych osobowych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@pcprbraniewo.pl lub 

pisemnie na adres jest Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo. 

 

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu: 

• realizowanie świadczeń ze środków PFRON, 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

• obowiązek prawny ciążący na Administratorze - Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być 

finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ. 

Administrator w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli 

poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po roku, w którym przyznano świadczenie. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie odmowa rozpatrzenia wniosku 

 

W związku z podaniem przez Panią/Pana danych osobowych, może Pani/Pan złożyć do Administratora wniosek o: 

 

• dostęp do danych, czyli o informację o przetwarzanych przez Administratora danych lub ich kopię na podstawie Art. 

15 RODO, 

• sprostowanie, czyli poprawienie danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 

• ograniczenie przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych w Art. 18 RODO, 

 

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan napisać do Administratora lub skontaktować się bezpośrednio z inspektorem 

ochrony danych. 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

 

Zapoznałam/zapoznałem się dnia: …………………………   Czytelny podpis: ………………………………………………. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu otrzymywania obecnie oraz w przyszłości 

wiadomości dotyczących postępowania w sprawie realizowania świadczeń ze środków PFRON. 

 

 

…………………………………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy/przedstawiciela ustawowego) 


