
INFORMUJEMY, ŻE W 2022 ROKU: 
 

 

• ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZE 

ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYNYM 

PRZEZ SYSTEM SOW (www.portal-sow.pfron.org.pl)  ORAZ     W SIEDZIBIE 

OŚRODKA POKÓJ  101. 

 

• KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW W ROKU BIEŻĄCYM NIĘ 

BĘDZIĘ BRANA POD UWAGĘ. WNIOSKI ZOSTANĄ ROZPATRZONE DOPIERO 

PO UCHWALE RADY MIASTA ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ ŚRODKÓW 

PFRON NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA. 

 

• DRUKI WNIOSKÓW  MOŻNA POBRAĆ ZE STRON INTERNETOWYCH – 

www.ops.bip.chorzow.eu , www.opschorzow.pl lub w pokoju 112. 
 

 

Lista załączników do wniosku – wnioski niekompletne nie będą przyjmowane. 
 

• Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. 

• Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny sporządzony nie 

wcześniej  niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. 

• Zaświadczenie o dochodach netto wszystkich osób wchodzących w skład 

gospodarstwa domowego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. 

W przypadku świadczeń wypłacanych przez ZUS – kserokopia ostatniej decyzji, 

w przypadku pobierania świadczeń z tutejszego Ośrodka – kopia decyzji.     

• Załącznik do wniosku dot. sytuacji społecznej oraz zakresu dysfunkcji. 

• W przypadku złożenia wniosku przez osobę drugą -  druk upoważnienia  

(dotyczy wniosków składanych papierowo w siedzibie Ośrodka). 

• RODO 

 

 

 

 

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W POKOJU 101 OD 03 STYCZNIA 2022 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portal-sow.pfron.org.pl/
http://www.opschorzow.pl/


Nr wniosku 620.          .2022 

 

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 (ZUS):  □ I    □ II      □ III    □ nie dotyczy 

c) (ZUS): □ o całkowitej          □ o częściowej niezdolności do pracy     □ o niezdolności do pracy w 

gospodarstwie rolnym  □ o niezdolności do samodzielnej  egzystencji □ nie dotyczy 

 

d) □ o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia   □ nie dotyczy 

 

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

zdrowia.*** 

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

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

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

 



PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY 
(dla małoletniego wnioskodawcy lub osoby ubezwłasnowolnionej), 

opiekun prawny lub pełnomocnik 
 

Imię i nazwisko: ................................................................................................................................................. 
 
PESEL lub numer dokumentu tożsamości: ....................................................................................................... 
 
Adres zamieszkania: ......................................................................................................................................... 
. 
............................................................................................................................................................................ 
 
Data urodzenia: ................................................................................................................................................. 
 
ustanowiony przedstawicielem* / opiekunem* / pełnomocnikiem*: .................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
postanowieniem Sądu Rejonowego: .................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
z dn. ..................................................... sygn. Akt*: ........................................................................................... 
 
/na mocy pełnomocnictwa potwierdzonego przez Notariusza*: ......................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
z dn. ......................................................... repet. Nr ........................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................................                           ...................................................................... 
                        (data)                                                                            (podpis) 
                                                                                                     przedstawiciela ustawowego* 
                                                                                                                                    opiekuna prawnego* 
                                                                                                                                         pełnomocnika* 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
 
 
 
 
 
 
 



 
………………………………………….  
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) 
 

** Właściwe zaznaczyć 
 

* W przypadku osoby bezdomnej wpisać miejsce pobytu. 
(pieczątka i podpis lekarza) 
 

 
 

 

 



 

Załącznik 

do wniosku o dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym 

 

imię nazwisko …………………………….   nr telefonu ……………………... 

       adres e-mail: …………………….. 

 

Proszę zapoznać się z ankietą, a właściwą odpowiedź zaznaczyć kółkiem. 
 

1/ Dysfunkcja narządu ruchu: 

a) poruszam się na wózku inwalidzkim             - tak  nie 

b) poruszam się przy pomocy kul/balkonika           - tak   nie 

c) czy posiada oprotezowanie kończyn dolnych         -  tak  nie 

d) czy posiada oprotezowanie kończyn górnych              -  tak  nie 

e) budynek, w którym wnioskodawca mieszka 

   pozbawiony jest barier (posiada windę podjazd)              -           tak   nie 

 

2. Dysfunkcja narządu słuchu i mowy lub wzroku: 

a) osoba niedosłysząca ( częściowy ubytek słuchu)*    -           tak  nie 

b) osoba całkowicie niesłysząca                - tak  nie 

c) osoba niewidoma                   - tak  nie 

d) osoba niedowidząca ( częściowe ograniczone widzenie)* - tak   nie 

 

3) Sytuacja społeczna: 

a) czy jest sprzężenie niepełnosprawności (więcej niż 1 symbol) - tak  nie 

b) czy wnioskodawca pracuje     - tak *  nie 

* czy jest to zakład pracy chronionej    - tak  nie 

c) czy wnioskodawca się uczy     - tak  nie 

d) czy w mieszkaniu przebywa      - tak  nie ** 

   więcej osób niepełnosprawnych  

 
*dysfunkcja narządu słuchu czy wzroku powinna być podstawą wydania orzeczenia, co jest potwierdzone 

symbolem niepełnosprawności: 03-L narząd słuchu  natomiast 04-O – narząd wzroku.  
**w przypadku zamieszkiwania z inną osobą niepełnosprawną, do wniosku należy dołączyć orzeczenie 

potwierdzające jej niepełnoprawność 
 

 

 

 

 

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

        podpis 

 



 

 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-

nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-

nych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą 

Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana da-

nych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie (dalej: OPS). 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor OPS z siedzibą przy ul. Racła-

wickiej 19, 41-500 Chorzów, nr tel.: 32 771 63 99, adres e-mail: ops@opschorzów.pl. 

2. W OPS w Chorzowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skon-

taktować się pod numerem telefonu: 32 771 63 99 wew. 347 lub adresem e-mail: rodo@op-

schorzow.pl. 

3. OPS w Chorzowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie na podstawie obo-

wiązujących przepisów prawa i w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane oso-

bowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przy-

padkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres 

wskazany w przepisach o archiwizacji. 

6. Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

7. W związku z przetwarzaniem przez OPS Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu 

prawo do: dostępu do treści udostępnionych przez Panią/Pana danych i ich poprawiania, spro-

stowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą informacją 

 

 

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

data, czytelny podpis 
 
 
 
 
 
 


