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Procedura dotycząca turnusów rehabilitacyjnych  

 

1. Po pobraniu wniosku o dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, Wnioskodawca 

wypełnia drugą i czwartą stronę wniosku oraz składa podpisy  

w trzech wyznaczonych miejscach – strona 2, 4 i 5. Lekarz rodzinny lub specjalista wypisuje 

„Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” (konieczna pieczątka przychodni, data 

i podpis lekarza). 

 

2. Wnioskodawca składa w siedzibie OPS (p.101) wniosek o  dofinansowanie do pobytu na turnusie 

rehabilitacyjnym, DOŁĄCZAJĄC KSEROKOPIĘ ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wydanego przez 

ZUS/ Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

Składając wniosek należy również okazać oryginał dokumentu określającego 

niepełnosprawność. W przypadku, gdy ważność orzeczenia jest wydłużona z mocy Ustawy 

z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID 19 (…) (Dz. U.  poz. 1842 z późn. zm.) należy złożyć stosowne 

oświadczenie (własne).  
 

3. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uzyskanego dochodu:  
-zaświadczenie z zakładu pracy;   

-decyzje ZUS lub zaświadczenie z ZUS-u o wysokości pobieranej renty, emerytury;   

-w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej oświadczenie o wysokości osiąganych 

dochodów; 

-osoba bezrobotna - zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości pobierania zasiłku lub 

zaświadczenie o zarejestrowaniu bez prawa do zasiłku;  

-w przypadku korzystania z OPS – kopia decyzji o wysokości przyznanych świadczeń  

w formie pieniężnej (np. zasiłek stały, świadczenie z funduszu alimentacyjnego); 

 

4. Złożony wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu środków finansowych z Urzędu Miasta 

i uchwaleniu planu finansowego na 2022 rok przez Radę Miasta Chorzów. 

 

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

po rozpatrzeniu wniosku przez OPS i otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania. 

Konsekwencje zarezerwowania miejsca na turnusie rehabilitacyjnym przed uzyskaniem 

dofinansowania ponosi wyłącznie Wnioskodawca/Opiekun Dziecka.   

OPS nie zwraca kosztów turnusu rehabilitacyjnego, który odbył się przed przyznaniem 

dofinansowania! 

 

 

INFORMUJEMY, ŻE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE DO POBYTU NA TURNUSIE 

REHABILITACYJNYM DZIECI DO 16 ROKU ŻYCIA PRZYJMOWANE BĘDĄ W SIEDZIBIE  

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. RACŁAWICKA 19 

OD 17.01.2022 R. W POKOJU NR 101 

 

UCZESTNICTWO W TURNUSIE REHABILITACYJNYM DZIECI DO LAT 16 I ICH OPIEKUNÓW 

FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA W CHORZOWIE (NIE ZE ŚRODKÓW 

PFRON) – PROSZĘ NIE SKŁADAĆ WNIOSKÓW ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY SOW. 
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, UL. RACŁAWICKA 19, 41-500 CHORZÓW   

TEL.: 32 771-63-24, TEL.: 32 771-63-54 

                                                                                                                                                  

621.…. .2022 

                                                                                                                                                         

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Urzędu Miasta w Chorzowie uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym 

   

     Posiadane orzeczenie (właściwe zaznaczyć X)

 niepełnosprawność osoby do 16 roku życia 

RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (WG. SYMBOLU/SYMBOLI W ORZECZENIU): 

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

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

 

- Korzystałem/am z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego ze środków Urzędu Miasta 

 właściwe zaznaczyć: 
 TAK (podać rok) ……………………… lub  NIE 

  

 - Dziecko jest uczeniem/studentem*    Tak         Nie  
 

* nazwa szkoły/ placówki  …………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Imię i nazwisko opiekuna dziecka :          

………………….……………………………………………………… 
                                                              (wypełnić, jeśli lekarz zlecił pobyt na turnusie rehabilitacyjnym wraz z opiekunem) 
 

………………………………..                    ………………………………………...     
                  Data                     Podpis Wnioskodawcy/Opiekuna Dziecka 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Wypełnia Ośrodek Pomocy Społecznej: 
 

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

Data wpływu do OPS                                                   Podpis pracownika i pieczęć 

Imię i nazwisko (osoby niepełnosprawnej 

ubiegającej się o turnus rehabilitacyjny): 

 

Adres zamieszkania  (w przypadku osoby 

bezdomnej wypisać miejsce pobytu) 
(z kodem pocztowym) 

 

Nr telefonu:  

Data urodzenia:  

PESEL:  

Planowany termin uczestnictwa na 

turnusie: 

 

Przedstawiciel ustawowy(np. rodzic)  

                                 Imię i Nazwisko: 

 

PESEL przedstawiciela 

ustawowego: 

Nr telefonu 

 

………………………………………………………………………………….. 
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Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej 

lub gabinetu lekarskiego 

 

 

WNIOSEK LEKARZA O SKIEROWANIE NA TURNUS REHABILITACYJNY 

 

(Wniosek wypełnia w całości lekarz) 

 

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

 

PESEL lub nr dokumentu tożsamości …………………………………………………………………………. 

 

Adres zamieszkania/ pobytu ……………………………...…………………………………………………… 

 

Rodzaj schorzenia lub dysfunkcji (właściwe zaznaczyć X)

 dysfunkcja narządu ruchu 

 osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim 

 dysfunkcja narządu słuchu     

 dysfunkcja narządu wzroku

 upośledzenie umysłowe             

 choroba psychiczna                

 epilepsja 

 choroby neurologiczne

 schorzenie układu krążenia

    inne (jakie?) …………………………………………………………………………….. 

 

Uwagi 

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

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

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

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

 

Konieczność pobytu opiekuna na turnusie (właściwe zaznaczyć X) 

 

 NIE 

 

 TAK – wyraźne opisanie konieczności pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym:  

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

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

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

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

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

 

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

     Data                                     pieczątka i podpis lekarza 
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O Ś W I A D C Z E N I E 
 o dochodach 

Ja niżej podpisany (a) oświadczam, że razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają 

następujące osoby:  

 

Imię i Nazwisko Stopień 

pokrewieństwa  

 

Dochód miesięczny netto / 

 bez zasiłku pielęgnacyjnego 

1.  Dziecko - uczestnik 

turnusu 

 

2.   

3.   

4.    

5.    

6.    

Razem:  

 

Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto z ostatnich trzech miesięcy przypadający składanie 

wniosku na jedną osobę w mojej rodzinie wyniósł ………………………………… 

Powyższy dochód nie jest obciążony z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów.  

 Uprzedzony/uprzedzona o odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. 
Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) - za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam, 
że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. O zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku 
zobowiązuję się informować w ciągu 14 dni. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

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

                               

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.  

 

 

Chorzów, dn. …………………….     …………………………………  

                    Podpis Wnioskodawcy /Opiekuna Dziecka 
 

 

Podstawa prawna do obliczenia dochodu netto – art.10e ust.1 Ustawy „o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych” z dnia 27 sierpnia 1997r. Dz. U. 08.14.92 t.j. ze zm. , Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 stycznia 2008r. Dz. U. 02.96.861 ze zm. oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach 

rodzinnych (Dz.U. z 2020 poz. 111 oraz z 2021r. poz. 1162). 
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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 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, 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 danych osobowych przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Chorzowie (dalej: OPS). 

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

Racławickiej 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 

skontaktować się pod numerem telefonu: 32 771 63 99 wew. 347 lub adresem e-mail: 

rodo@opschorzow.pl. 

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

obowiązujących 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 osobowe nie 

będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Udostępnianie 

Pani/Pana danych osobowych może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach 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, 

sprostowania, 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 
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Wypełnia Ośrodek Pomocy Społecznej: 

 

 

 

 

Wnioskodawca SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA kryterium dochodowe, które wynosi: 

…………………………. - na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym 

Dochód na członka rodziny został przekroczony o kwotę ………………………….. 

 

Przyznano dofinansowanie w kwocie: 

……………………………… - dla dziecka, 

……………………………… - dla opiekuna. 

 

 

                                   

…………………………………………….   

             podpis przedstawiciela OPS  

 

 


