
 Numer  wniosku /20     . 

Wniosek o dofinansowanie ze środków Pa ństwowego Funduszu Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie reha bilitacyjnym 

(wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic bądź opiekun prawny) 

Imię i Nazwisko  

PESEL albo numer dokumentu tożsamości   

Adres zamieszkania*  
  

Data urodzenia   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 gospodarstiwe rolnym  o niezdolności do samodzielnej egzysatencji 

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 osoób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony 
za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wynosi  ……………….…….. zł 

Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi  ………..……. 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadomy(a) 
odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych. 
Zobowiązuję się do przedstawienia lekarzowi na turnusie rehabilitacyjnym aktualnego 
zaświadczenia o stanie zdrowia. ***  
Wyrażam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 i Nr 153, poz.1271). 

 
 

(data)  (czytelny podpis wnioskodawcy) 

*  w przypadku osoby bezdomnej wpisać miejsce pobytu 
** właściwe zaznaczyć 
*** dotyczy turnusu rehabilitacyjnego, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne.  

(wypełnia PCPR) 

(data wypływu wniosku do PCPR)  (pieczęć PCPR i podpis pracownika) 



Oświadczenie 
 

imię i nazwisko  

adres zamieszkania  

Przeci ętny miesi ęczny dochód  rozumiany jako średni miesi ęczny dochód  w rozumieniu przepisów o świadczeniach 
rodzinnych pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń: 
emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę 
alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, 
podzielony przez liczb ę osób pozostaj ących we wspólnym gospodarstwie domowym , obliczony za kwartał 
poprzedzaj ący miesi ąc, w którym składany jest wniosek .  

UWAGA!  Do  dochodu nie wlicza si ę świadczenia piel ęgnacyjnego, zasiłku i dodatku piel ęgnacyjnego 
oraz zasiłków rodzinnych   

Informacja o dochodach 

Lp. Dane osoby niepełnosprawnej,  
która ubiega si ę o pomoc 

Źródło dochodu   
(np. wynagrodzenie,  

renta, itp.) 

Przeci ętny miesi ęczny 
dochód 

1.    

 
Stopie ń pokrewie ństwa  

do osoby niepełnosprawnej,  
która ubiega si ę o pomoc  

(np. współmałżonek, syn, córka) 

Uwaga  
Nie podawać imienia i nazwiska  
tylko stopień pokrewieństwa 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 Łącznie średnio miesi ęczny dochód rodziny:   

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego i pouczony o jego treści: „Kto 
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym 
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” 
oświadczam, że: 

- liczba członków we wspólnym gospodarstwie domowym razem z wnioskodawcą wynosi:  

- przeci ętny miesi ęczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi: zł 

� nie posiada wymagalne zobowi ązania 1) wobec PFRON, 

� w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie byłem/am stroną umowy o dofinansowanie ze środków 
PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej stronie, 

� dołączone orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/orzeczenie o niepełnosprawności (lub dokument 
równoważny) jest prawomocny. 

 

Prawdziwo ść podanych danych we wniosku o dofinansowanie oraz z łożonych o świadcze ń stwierdzam 
własnor ęcznym podpisem.  

Miejscowość Dnia  Podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika 
 

___ - ___ - 201_ 
 

  



 

 
(pieczęć zakładu opieki zdrowotnej  

lub gabinetu lekarskiego) 
 

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitac yjny 

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?)  
   

 
Konieczno ść pobytu opiekuna na turnusi e 

 NIE  
 TAK  - uzasadnienie  

  
  
  
  
  
  
  

Uwagi: 
 

 
 
 
 
  

 

 (data)  (pieczątka i podpis lekarza) 
 
*  w przypadku osoby bezdomnej wpisać miejsce pobytu 
** właściwe zaznaczyć 



 

…………………………………………………..………………. 

(pieczęć zakładu opieki zdrowotnej 
lub gabinetu lekarskiego) 

 

 

INFORMACJA O STANIE ZDROWIA  

Imię i Nazwisko  

PESEL albo numer dokumentu tożsamości   

Adres zamieszkania*  

  
 

Rozpoznanie choroby zasadniczej 
 

 

 

Choroby współistniejące, przebyte operacje 
 

 

 

Uczulenia  
 

 

Przyjmowane leki (nazwa i dawkowanie), zaopatrzenie ortopedyczne 
 

 

 

Odchylenia w badaniu przedmiotowym, badaniach dodatkowych  

 

 

Przebyte choroby zakaźne – dotyczące osób do 16 roku życia 
 

 

Szczepienia ochronne (daty) – dotyczy osób do 16 roku życia 
 

 

 
 

   
(data)  (pieczęć i podpis lekarza) 

*     w przypadku osoby bezdomnej wpisać miejsce pobytu 


