
 
                                                        Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 

współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

 

Numer sprawy: 

 

 

WNIOSEK 

o świadczenie usług w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 

 

I. DANE  WNIOSKODAWCY: 

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

PESEL: …………………………………………………………………………………………. 

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

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zamieszkania)  

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

 

II.  DANE PODOPIECZNEGO 

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

PESEL: …………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania  

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

 

III. OŚWIADCZENIA: 

 

1. Oświadczam, iż jestem członkiem rodziny/opiekunem sprawującym bezpośrednią opiekę nad  

    (wstawić „X”): 

     dzieckiem niepełnosprawnym z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

         konieczności  stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie  

         ograniczoną  możliwością   samodzielnej  egzystencji, konieczności stałego współudziału na  

         co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

     osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności.  

 

2.  Świadoma/świadomy   odpowiedzialności  karnej   wynikającej   z  art. 233 §1  i  §6   Kodeksu  

     karnego  w   związku  z  art. 75 § 2 i art. 83 § 3  Kodeksu  postępowania  administracyjnego za  

     składanie  fałszywych  zeznań oświadczam,   że   dane   zawarte w niniejszym wniosku zostały  

     podane  zgodnie  z  prawdą. O   zmianach   zaistniałych  po złożeniu wniosku zobowiązuje się     

     poinformować w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany. 



 

IV. Zakres wnioskowanych usług: 

      Wnioskuję o przyznanie usług opieki wytchnieniowej w  zakresie: 

        specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, 

        specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego, jakiego? ………………………………... 

        wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji,  

        wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji, 

        wsparcia w zakresie nauki dietetyki.  

 

V. Uzasadnienie dotyczące wyboru określonych typów usług:  

     Poradnictwo psychologiczne:  

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

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

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

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

     Poradnictwo terapeutyczne: 

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

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

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

     Wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji: 

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

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

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

     Wsparcie w zakresie nauki rehabilitacji: 

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

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

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

     Wsparcie w zakresie nauki dietetyki:  

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

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

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

 

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

                                                                                             Popis Wnioskodawcy  

Załączniki wymagane do wniosku: 

  Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  

  Karta  oceny  stanu  zdrowia pacjenta według zmodyfikowanej skali Barthel wypełniona przez  
      lekarza  specjalistę –  zgodnie  z   symbolem   przyczyny  niepełnosprawności  znajdującej  się  
      w orzeczeniu – wypełniona według wzoru do wniosku.  
 
UWAGA!  Informujemy, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem usług 
oraz, że wnioski rozpatrywane są w roku złożenia i nie przechodzą na kolejne lata.  

 



 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia        27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, 
że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie,        ul. 

gen. Józefa Hallera 5, 82-500 Kwidzyn. 
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze. 
3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 
Administratora. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 
przepisów archiwalnych.  

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących go 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każda osoba, 
której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie 
pisemnej u Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości 
przetwarzania danych innych niż wynikające z  przepisów prawa. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach podanie 
danych osobowych jest dobrowolne. 

9. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. 

10. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe 
zostały zebrane. 

11. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00. 

12. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod numerem telefonu: 
+48 791 150 939 lub pod adresem e-mail: biuro@solved.com.pl. 

 

 

 

Data, podpis Wnioskodawcy …………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@solved.com.pl


 

Załącznik do wniosku 

 

Karta oceny stanu zdrowia pacjenta według zmodyfikowanej skali Barthel 

 

Imię i nazwisko pacjenta 

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

Adres zamieszkania 

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

PESEL ………………………………………………………………………………………….. 

 

Lp. NAZWA CZYNNOŚCI* WARTOŚĆ 
PUNKTOWA ** 

1. Spożywanie posiłków: 

 0=  nie jest w stanie samodzielnie jeść lub przełykać,  
5=  potrzebuje   pomocy   w  krojeniu,   smarowaniu,     
      karmieniu doustnym     

10= samodzielny, niezależny 

 

2. Przemieszczanie się z łóżka na krzesło                         
i z powrotem, siadanie:  
0= nie jest w stanie przemieszczać się, nie zachowuje  
     równowagi przy siadaniu oraz siedzeniu 

5= przemieszcza się z pomocą fizyczną jednej lub dwóch  
      osób, może siedzieć 
10=mniejsza pomoc (słowna lub fizyczna) 
15=samodzielny 

 

3. Utrzymanie higieny osobistej: 

0= nie jest w stanie wykonać żadnej czynności higienicznej  

5= potrzebuje pomocy przy wykonywaniu czynności  
      higienicznych 
10= samodzielny przy myciu twarzy, czesaniu się, myciu  
       zębów, także z zapewnionymi pomocami  

 

4. Korzystanie z toalety (wc): 

0=nie korzysta w ogóle z toalety 

5=  potrzebuje lub częściowo potrzebuje pomocy przy  
       korzystaniu z toalety 
10= samodzielny w dotarciu do toalety oraz w zdejmowaniu  
       i zakładaniu części garderoby  
 

 

5. Mycie i kąpiel całego ciała: 

0= kąpany w wannie przy pomocy podnośnika 

5= wymaga pomocy 

10= samodzielny  

 

 

6. 

 

Poruszanie się przy powierzchniach płaskich: 

0= w ogóle się nie porusza 

5= porusza się na odległość do 50 m za pomocą sprzętu  
      wspomagającego i z pomocą co najmniej jednej osoby 
10= samodzielny, niezależny w poruszaniu się na odległość 
       powyżej 50 m, także z użyciem sprzętu wspomagającego  
 

 



7. Wchodzenie i schodzenie po schodach: 

0= nie jest w stanie wchodzić i schodzić po schodach nawet  
      z pomocą innej osoby  
5= potrzebuje pomocy fizycznej asekuracji, przenoszenia 

10=samodzielny  

 

8. Ubieranie się i rozbieranie: 

0= potrzebuje kompleksowej pomocy innej osoby 

5= potrzebuje częściowej pomocy innej osoby  

10=samodzielny, niezależny (także w zapianiu guzików,  
       zamka, zawiązywanie sznurowadeł)  
 

 

9. 

 

Kontrolowanie stolca/zwieracza odbytu: 

0= nie panuje nad oddawaniem stolca 

5= sporadycznie bezwiednie oddaje stolec 

10= kontroluje oddawanie stolca 

 

 

10. 

 

Kontrolowanie moczu/zwieracza pęcherza moczowego: 

0= nie panuje nad oddawaniem moczu 

5= sporadycznie bezwiednie oddaje mocz 

10= kontroluje oddawanie moczu  

 

 Łączna liczba punktów (wynik oceny)***  

 

 

 

Dodatkowe, inne niż wymienione wyżej, przesłanki świadczące o zakwalifikowaniu pacjenta do 
grupy osób niesamodzielnych tj. osób, które ze względu ma wiek, stan zdrowia lub 
niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością wykonywania co 
najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego 

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

 

 

 

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

                                                                     data, pieczęć, podpis lekarza specjalisty  

 

 

 

* w punktach 1 – 10 należy wybrać jedną z możliwości najlepiej opisującą stan pacjenta i podkreślić  

** wpisać wartość punktową przypisaną wybranej możliwości  

*** w ramce wpisać uzyskaną sumę punktów  


