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                                                                                                                                    TR                                                                                                                  
 Data wpływu wniosku ………………………………………..                                                                                                                                        
                                                               (wypełnia PCPR)                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                  
               Nr kolejny wniosku …………………………………………….                                                                                                                                 
                                                               (wypełnia PCPR) 
 
          

              
 

WNIOSEK 

O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH  UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM 

 

I.  DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY - OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  

 

 

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

PESEL  

ADRES ZAMIESZKANIA*  

Kod pocztowy - ( poczta) ......................................... miejscowość .................................................................. 

ulica .................................................................... nr domu ................. nr lok.  ………  tel.  …………………………………………………… .  

DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO (dla małoletniego dziecka), OPIEKUNA PRAWNEGO, 
PEŁNOMONIKA NOTARIALNEGO (wypełnić, jeśli dotyczy) 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

PESEL  
ADRES ZAMIESZKANIA  

Kod pocztowy - (poczta)………………………………………………  miejscowość .......................................................................        

ulica .................................................   nr domu ............ nr lok. ......................  tel. ……………………………………………………………………………… 
Opiekun prawny ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego w …………………………… z dnia…………………… sygnatura akt ….………   
i nieodwołany na dzień składania wniosku.                                                                                                                                                        
Pełnomocnik na mocy pełnomocnictwa potwierdzonego przez Notariusza z dnia …………………….. repetytorium ………………………………       
i nieodwołany na dzień składania wniosku. 
* w przypadku osoby bezdomnej wpisać 
miejsce pobytu  

II. PLANOWANY TERMIN UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM …………………………………………… 
 
III. POSIADANE ORZECZENIE (wstawić X we właściwej rubryce)  

znaczny – (inwalidzi I grupy, osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej 
egzystencji oraz osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie 
rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny na podstawie orzeczenia 
wydanego przed 1998 r.) 

 

umiarkowany – (inwalidzi II grupy oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy)  

lekki –  (inwalidzi III grupy, osoby częściowo niezdolne do pracy oraz osoby stale lub  długotrwale 
niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie orzeczenia wydanego przed 1998 r.) 

 

osoba w wieku do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności  
 

 
    

POWIATOWE CENTRUM POMOCY 
RODZINIE W WOLSZTYNIE                                     
ul. 5 Stycznia 5                                 
64-200 Wolsztyn 
tel. 68 384 56 12 
e-mail: pcpr@powiatwolsztyn.pl 
www.pcpr.powiatwolsztyn.pl 

mailto:pcpr@powiatwolsztyn.pl
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IV. KORZYSTAŁAM/EM  Z DOFINANSOWANIA DO TURNUSU ZE ŚRODKÓW PFRON         
(wstawić X we właściwe pole) 

    

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

Jestem zatrudniony(a) w zakładzie pracy chronionej                  □ TAK          □ NIE       

Jestem zatrudniony(a) poza zakładem pracy chronionej            □ TAK          □ NIE       

Jestem osobą  w wieku do 25 roku życia oraz jednocześnie uczę się lub studiuję     □ TAK          □ NIE                    

 
 

V. OPIEKUN  (wypełnić, jeśli lekarz zalecił pobyt na turnusie wraz z opiekunem) 
 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………….………….  PESEL ……………………………………….……………………………… 
 

 
VI. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 
 

1. Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód* rodziny  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952), obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc,    
w którym składany jest wniosek, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym 
 
wynosi …………………………………………………………………   zł.  

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Łączna liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym: /wpisać cyfrę/  .......................................................  

* jest to dochód wszystkich wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe osób, obliczany za  

kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych,  

pomniejszony o podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego  

       i  chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz kwotę alimentów świadczonych przez          

osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób. 

 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych  
w bazie danych PCPR w Wolsztynie dla potrzeb niezbędnych podczas realizacji mojego wniosku, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922). 
 

3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurą dotyczącą przyznawania w bieżącym roku dofinansowania       
do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym załączoną do wniosku. 
 

4. Oświadczam, że jestem świadoma/y  odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1, 2  ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204) za składanie nieprawdziwych danych.  

 
5. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są w pełni aktualne i zgodne z prawdą. 

 
6. O zaistniałych zmianach mających wpływ na realizację wniosku, zobowiązuję się powiadomić PCPR w Wolsztynie 

w terminie 14 dni. 
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7. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie podanych we wniosku  
o dofinansowanie danych, w szczególności, co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym, PCPR wezwie Wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień                  
w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. 
 

8.  Przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.  
 
9.  Oświadczam, że są mi znane następujące informacje: 

a) dofinansowanie nie może obejmować kosztów turnusu poniesionych przed przyznaniem dofinansowania, 

b) nieusunięcie ewentualnych uchybień we wniosku w wyznaczonym przez PCPR terminie 30 dni, skutkować 

będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

      c) niniejszy wniosek  zostanie rozpatrzony  po otrzymaniu  środków finansowych z Państwowego Funduszu    

      Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i uchwaleniu planu finansowego na bieżący rok przez Radę Powiatu   

      Wolsztyńskiego.                                                                                                                                                                                      

 

 

          

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

                      Data                                                                                         podpis Wnioskodawcy*/                                                                 

                                                                                                                 przedstawiciela ustawowego*/                                                          

                                                                                                             opiekuna prawnego*/  pełnomocnika*                                                                                                         

* niepotrzebne skreślić   

                                                                                                  

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI (DOKUMENTY) WYMAGANE DO WNIOSKU 

Lp. Nazwa załącznika Wypełnia pracownik PCPR 

Załączono do 
wniosku 
TAK/NIE 

Uzupełniono 
TAK / NIE 

Data 
uzupełnienia 

/uwagi/ 

1. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inne równoważne 

potwierdzające niepełnosprawność Wnioskodawcy – oryginał 

do wglądu  

   

2. Aktualny wniosek lekarski, zawierający rodzaj schorzenia lub 

dysfunkcji oraz konieczność opieki osoby drugiej wraz                  

z uzasadnieniem 

   

3. Kopia pełnomocnictwa notarialnego lub odpis postanowienia 

sądu lub zaświadczenia o ustanowieniu opiekuna prawnego       

w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez 

pełnomocnika lub opiekuna prawnego   – oryginał do wglądu 

   

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

 Podpis i pieczątka pracownika PCPR 
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                                                                      UPOWAŻNIENIE 
 

 

................................................................................................... 
Imię i nazwisko 
................................................................................................... 
adres zamieszkania 
................................................................................................... 
 

 

W nawiązaniu do wniosku dotyczącego dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego upoważniam 
 

 

................................................................................ 
(imię i nazwisko osoby upoważnianej) 
 

……………………………………………………. 
Adres zamieszkania 
 

…………………………………………………….. 
PESEL 
 

do reprezentowanie mnie w  sprawie złożenia wniosku, dostarczania i odbioru dokumentów. 
 
 
 
 

 

…………………………………………… 
Podpis 
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PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W TURNUSIE     
REHABILITACYJNYM 
 
       WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZENIE MIESZKANCÓW POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO 
 
 

1. Wnioskodawca pobiera druk wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym           

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5,   64-200 Wolsztyn   pok. nr 15 

lub ze strony internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl.  

Wypełnia pierwszą, drugą i trzecią stronę wniosku i składa podpis.  Lekarz rodzinny lub specjalista 

wypełnia„ Wniosek lekarza o skierowanie na turnus” - wymagana jest pieczątka przychodni/zakładu 

opieki zdrowotnej oraz pieczątka  i podpis lekarza.  

2.  Wnioskodawca składa w siedzibie PCPR w Wolsztynie, pierwszą, drugą i trzecią stronę wniosku                

o dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, dołącza kserokopię orzeczenia                         

o niepełnosprawności wydanego przez wydaną przez: ZUS/ KRUS lub MSWiA/ Powiatowy Zespół ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności (orzeczenie KRUS tylko jeśli zostało wydane do 31.12.1997 r.)   oraz 

wypełniony przez lekarza rodzinnego lub specjalistę  „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus” . 

3. Składając wniosek należy  okazać oryginał dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność. 
 
4. Złożony wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni przy uwzględnieniu procedury 

rozpatrywania wniosków przez PCPR, z zastrzeżeniem, iż wniosek będzie rozpatrzony po otrzymaniu 

środków finansowych z PFRON i uchwaleniu planu finansowego na dany rok przez Radę Powiatu 

Wolsztyńskiego. 
 
5. 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. w sprawie turnusów 

rehabilitacyjnych, dotyczącym podziału środków PFRON (Dz.U. Nr 230 poz. 1694).  

Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę: 

- stopień niepełnosprawności,                                                                                                                                                                              

       - fakt korzystania z dofinansowania w latach ubiegłych, 

- kryterium dochodowe.                                                                                                                                               

6. Wnioskodawca zobowiązany jest dokonać rezerwacji miejsca na turnusie rehabilitacyjnym dopiero 

po rozpatrzeniu wniosku przez PCPR i otrzymaniu listem poleconym, bądź  odebraniu   w siedzibie 

PCPR „Informacji o przyznaniu dofinansowania”. Rezerwacji dokonuje za pośrednictwem organizatora, 

który posiada aktualne uprawnienia wojewody do organizowania turnusów rehabilitacyjnych.                                               

Dokonując wyboru turnusu należy poinformować organizatora o rodzaju posiadanych  (i zaznaczonych 

przez lekarza we „Wniosku lekarza”) schorzeń, tak aby były one zgodne z wpisem organizatora                 

i ośrodka do rejestru wojewody właściwego dla siedziby każdego z nich.                                           
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Konsekwencje zarezerwowania miejsca na turnusie przed uzyskaniem dofinansowania ponosi 

wyłącznie Wnioskodawca. 

 

 

 
 
UWAGA! 
     PCPR w Wolsztynie nie zwraca kosztów turnusu rehabilitacyjnego, który odbędzie się przed    
     przyznaniem dofinansowania! 
 

7. W terminie 30 dni od daty otrzymania „Informacji o przyznaniu dofinansowania”, nie później 

jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu, Wnioskodawca dokonuje rezerwacji miejsca       

na turnusie rehabilitacyjnym, wypełnia „Informację o wyborze turnusu” i dostarcza ją do siedziby 

PCPR przy ulicy 5 Stycznia 5 (Budynek Starostwa Powiatowego), pok. nr 15.                                                     

Od dnia dostarczenia w/w informacji do dnia rozpoczęcia turnusu nie powinno upłynąć mniej niż 

21 dni.   

8. W przypadku nieskorzystania z przyznanego dofinansowania, Wnioskodawca zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić na piśmie PCPR o rezygnacji. 

9. W przypadku wyboru turnusu rehabilitacyjnego, którego program przewiduje zabiegi 

fizjoterapeutyczne, Wnioskodawca zobowiązany jest do zabrania na turnus aktualnego 

zaświadczenia o stanie zdrowia. 

 
 
 

Informujemy,  że wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przyjmowane 

będą w siedzibie PCPR w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, pok. 15    od dnia 02 stycznia 2018 r. 
 
Wnioski złożone  w 2017 roku tracą ważność z dniem 31 grudnia 2017 roku, co oznacza, że wnioski 

ubiegłoroczne nie będą obowiązywać w 2018 r. 
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                 Pieczątka zakładu opieki zdrowotnej 
                         lub gabinetu lekarskiego 

 

 
 

                                 Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny 
 

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

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

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

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

 

Rodzaj schorzenia lub dysfunkcji** 
 

□ osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim □ dysfunkcja narządu ruchu 
 

□ dysfunkcja narządu słuchu □ upośledzenie umysłowe 

□ schorzenie układu krążenia □ padaczka 
 

□ dysfunkcja narządu wzroku □ choroba psychiczna 
 

□ inne (jakie?) ................................................................................................................................................... 

 

Konieczność opieki osoby drugiej na turnusie rehabilitacyjnym** 

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

 

Uwagi: 
...................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................... 

 

......................................................              .................................................................. 
(data)         (Podpis i pieczątka lekarza) 

              
* w przypadku osoby bezdomnej wpisać miejsce pobytu                                                                                                                                
* ** właściwe  zaznaczyć 
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                         INFORMACJA O WYBORZE TURNUSU REHABILITACYJNEGO 
 

   

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

PESEL ........................................................................................................................................................... 
Adres zamieszkania ..................................................................................................................................... 
 

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

Rodzaj turnusu ............................................................................................................................................. 
 

Numer telefonu…………………………………………….. 
 

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                                                                                             podpis Wnioskodawcy*/                                                                 

                                                                                                                     przedstawiciela ustawowego*/                                                                       

                                                                                                                opiekuna prawnego*/ pełnomocnika*                                                                                                   

* niepotrzebne skreślić   
 
 

 


