
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* 

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

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

..... 

Data urodzenia 

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

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 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 ……………… . Oświadczam, że powyższe dane są 

zgodne z prawdą oraz że jestem świadom(a) odpowiedzialności karnej za składanie 

nieprawdziwych danych. 

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

* W przypadku osoby bezdomnej wpisać miejsce pobytu. 

** Właściwe zaznaczyć. 

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

Wypełnia PCPR 

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

  



 

 

…………………………………………. 

pieczątka zakładu opieki zdrowotnej 

 lub gabinetu lekarskiego 

 

 

WNIOSEK LEKARZA O SKIEROWANIE NA TURNUS REHABILITACYJNY 
 

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

 

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

 

Adres zamieszkania* ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RODZAJ SCHORZENIA LUB DYSFUNKCJI ** 

  

 
               dysfunkcja narządu ruchu                                                 choroba psychiczna 

 

             osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim                    padaczka 

 

             dysfunkcja narządu słuchu                                                 schorzenie układu krążenia  

 

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

               

             upośledzenie umysłowe                                                    ………………………………………….. 

 

KONIECZNOŚĆ POBYTU OPIEKUNA NA TURNUSIE: 
 

             NIE 

 

            TAK – uzasadnienie ………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

 
UWAGI: 

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

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

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

………………………………………………………..……… 

 

 

 

.....................................                                           .                        ..................................................... 
                 (data)                                                                                                        ( pieczątka i podpis lekarza ) 

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

   

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O 
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W 

TURNUSACH REHABILITACYJNYCH w 
PCPR w CIECHANOWIE 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO, DYREKTOR PCPR W CIECHANOWIE informuje,  że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor PCPR w Ciechanowie z siedzibą w 

Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez 

email: iod@pcpr-ciechanow.pl, bądź osobiście w siedzibie Administratora; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana 

wniosku - na podstawie następujących przepisów: 

a. Art. 6 ust. 1 lit. c oraz d, Art. 9 ust. 2 lit. b oraz g Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) 

b. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 w sprawie 

turnusów rehabilitacyjnych. 

4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe wymienione w rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 w sprawie turnusów rehabilitacyjnych 

zgodnie ze złożonym wnioskiem. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej 

przetwarzania (10 lat) z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia 

przeszłych roszczeń Administratora; 

7. Posiada Pani/Pan, w przypadkach określonych przepisami prawa, prawo żądania od 

administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie 

z prawem; 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest 

obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne; 

10. Podane dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

11. Pani/Pana dane nie będą służyły profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

                                                                                                                                                      
            ………………………………………… 
                                                                                                                                                            data i czytelny podpis 

mailto:iod@pcpr-ciechanow.pl


 

 

 

Przedstawiciel ustawowy*  ( dla małoletniego Wnioskodawcy ), Opiekun prawny* lub 

Pełnomocnik*  / Opiekun osoby niepełnosprawnej na turnusie* 

 

..........................................................................  nr PESEL .................................................. 
imię ( imiona  ) i nazwisko                                                                                                         

 

miejscowość ........................................... ulica ................................................ nr domu............. 

 

nr lokalu ............................................. nr kodu ..................... poczta ........................................ 

 

powiat ................................................. województwo.................................................................. 

 

nr telefon  ....................................................... ustanowiony Opiekunem */ Pełnomocnikiem * 

 

..............................................................................   postanowieniem Sądu Rejonowego 

 

...................................................................... z dn. .............................sygn. akt ......................... 

 

na mocy pełnomocnictwa potwierdzonego przez Notariusza*..................................................... 

 

z dn. ...........................................................  repet. nr ................................................................... 

                                                                             

 

Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym 

(wypełnia Opiekun, jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna na turnusie) 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu 

Karnego, w związku z art. 75kpa) 

1. Oświadczam, że będę opiekunem osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym. 

2. Oświadczam, że nie będę pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie. 

3. Jestem osobą pełnoletnią*lub ukończyłam(em) 16 lat i jestem wspólnie zamieszkującym z 

osobą niepełnosprawną członkiem rodziny* 

4. Oświadczam, że nie korzystam z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego jako osoba 

niepełnosprawna oraz nie ubiegam się o takie dofinansowanie. 

5. Oświadczam, że nie jestem osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych tzw. RODO, informujemy, że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, a z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pcpr-ciechanow.pl 

Pełna wersja Klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej PCPR w Ciechanowie pod adresem: 

www.pcpr-ciechanow.pl/pfron/rodo 

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

 
                                                                                 Data i  podpis  przedstawiciela ustawowego*, opiekuna prawnego* ,                        

                                                                                                                                                     pełnomocnika*  

* niepotrzebne skreślić 

mailto:iod@pcpr-ciechanow.pl

