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Uprzejmie informujemy, iż w okresie wakacji ż0l9r. Kasa Rolniczego UbezPieczenia

Społecznego organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uPrawionYch

do świadczeń Kasy.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowane zostaną w:

- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju dwa turnusy w terminach:

pierwszy turnus 10.07_30.07.2019 r., drugi turnus 31.07_20.08.2019 r.

Turnusy rehabilitacyjnę dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu zorganizowane

Zostaną w:
- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, dwa turnusy w terminach:

pier"wszy turnus ż3.06_13.07.2019 r, drugi turnus 14.07_03.08.2019 r.

Zasady kierowania i kwalifikowania dzięci na turnusy rehabilitacyjne:

. przynajmniej jedno z rodzicow (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu sPołecznemu

rolników z moay ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek

w pełnym zakresie - lbezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok,

. wiek - dzięci urodzone w latach ż004-żOlż (7-15 lat),
o podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację \eczniczą

itanowiący załącznik do rozporządzęnia Ministra Rolnictwa i Ronvoju Wsi z dnia 19 liPca

ż0l3r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego UbezPieczenia

Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i. usfugi

.Ón*ititury;ne (Dz.U. zż0l3r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przezlękarza
podstawowój opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w lęczeniu którego pozostaje dziecko.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.Pl

Wnioski o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyj ny naleĄ składać do Placówki Terenowej

KRUS w Staszowie, ul. Mickiewicza3, najpóźniej do dnia 10.05.2019 r.

Bliżsrych informacji można uryskać w Placówce Terenowej KRUS w Staszowie.

Zalączniki:
Wniosek o skierowanie dzięcka na turnus rehabilitacyjny
Załącznlknr 2
Oświadczenie rodzicalopiekuna prawnego
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WNIOSEK O SKIEROWAI,IIE NA REHABILITACJĘ LECZI{ICZĄ

l. Dane osoborve:

Nazvr.śko i i*ię... . ...,... . .. PESFL'

Adrcs zamieszkaala ,

(,_l]ica rr domu i nieszkan ja I ,łoi loczt;rr,;-)

7,aiłc zn i'r 63 ir; ;1;1il; 1acbcl iz l"1 j rlisi ra Rl i r ; ci,,l ::

I Rozr,,,o]lI \Vsi z clnia l! 1lpc:20i,i |, ilroż .łó{]]

(miejxo*,ość)

Dołczł,dzieci
Nazrvisko i imię prarł,ncgo opickuna dziecka . .. . PESEL"
Ro&a_i szkory, klasa ...

II. Wl-wiad (głór,,ne doleglirvości. pocąleti i przebieg choroby, do§ichczasorve ieczenie)

III.Badanieprzedmiotowe:waga !v-a^osŁ........... RR /....-...,..-.- t€tno.-..-..._.._-/min

Skóra i w,ęzĘ chłonne obu,odorve: .

Układ oddecho\ry z occną rrydoiności:

Układ krążenia z oceną wydolności wg NYHA:

Układ karvienny: . . -.. -....

Ukłari rnoczowo-płciorł,y- z ocęną wydolności nerek:

Układ nrchu:

Zdolność d,o samoobsfugi, D a* [l *'
Ocena sprarvriości ruchowej:

[-l samodzieillie poruszający się f] noruszujący się przy pomocy
(określić rodzj niezbędnęj pornocy}

lJkład nerwowy, narządy zmysłu:

Rozpomanie: choroba zasadnicza ĘĘcu podstawą wystawienia lv§iosku (rv jęayku pot§kim) rvg }CD-l0 i-T-n



C horcb1,,.v5p6łistniej ące: wg lCD-ii)
r.l,g. ICD-i0

n'. Akfualnc rlvniki badań 1aboratonrnych, diasnost,vcznvcł-r- konsLritacji spccjalisrycznvch 1rł, przypaciku leczenia

pos-Zpiląlnego dołącąvc kopię karry inlbrmacl3nej Ze srpitala)

V. Uzasadnienie celowości przeprowadzenia rehabilitacji (czy istnieje rokowanie z,apobieżenia powstaniu niezdolności
do pracy rv gospodarciwię rolnyrn lub odzyskania zdo,lności do pracy v go§podarstllrie rolnym}

(miejscorvość i data) (podpis i czye)na pimzeć lekaza z numcren] pra§? *ykonlrłznia zwodu)

VI. Weryfikacja lekarza regionalnego inspe}*tora orzecznicrn,a lekarskiąo Kasy Rolniczego LIbezpieczenia

Społecznego:

Rehabilitacja lecł-nicza paraz ..

Opinia o ceiolvości odbycia rehabilitacji (wskazania, przeciwwskazania, rokorvanie co do zapobiezenia porvstaniu

ruezdoiności do pracy w gospodarshvie roinl.rn lub odzyskania zdolrrości do pracy r,,, gospodarstwie rolnym).

1Tl. Krvalńkacja lekarza regionalnego inspektora orzecunichvł lekarskiego Ka§y Rolniczego Libezpieczenia
Spolecznego:

Skierolvanie do ...-. _.......

uzasadnienie:

(mie_jscowość i data) (podpis i c4telna pieczęc lekarza regronalnego inspektoraolzecanictwa lekarskiego
Kas/ Rolniczego L|oezpieczenia §połeeznego)

" NateĄ ręisac numer PĘSE! a jźeti nie nadalo lego nulnerą naleiv rrpisać serię i nuner dorvodu osobistęo lub paszportu.



Załacenik:lr 2

{nfłrmacie § §tfii}i§ zdrowia dziecka

Sane os*b*we gizieek*:

nazwisko i itxię:

l^ł^ ,._^J--_*i^.udla ut UuŁL tltó . . "

PESŁŁ:

adres zamieszka*ia:

Cr_v- dziecko ma orr€ezenie o rriepełncsprawności ? Tak r: l Nie :

Cry *a dxieck* p*bierany jest zasiłek pic3ęgnacyj*y? Tak n / §ie 
=

1. Cą,dzieck* jest leczone rł,Foradni §pecjalis§cznej? Tak l i liie !

jeżeii tak. ta rvjakiej? {proszę dołączyć opinię lekarza specjaiisty o braku

j: rze ci lł-r,l.sk azań drr podj ęcia rehab il itac_j i i ecznicae,j ).

ż. Cay duiecko prz3,"irnuje leki?

Jeżeli tak. to iakie?

Tak r i ]§ie l1

3. §zczepienia **hronne {data trub pruerlstawionie książeczki zdr*wia

z a§<tuainyan w3pisem szczepień} :

tę7-€C -

L1^-; ^^UlUittUd,,

tił,rr, . .

inn*..

4. iilne da$e o sćanie zda,r:lwia dziecka, ćakie jali.: alergia, cFroroba lokomacyjna,

a p * r* t o rt o d o n ty*ez n y, * kłr i ir r"§,,, i rr rr e z a o p *t ru e n i e.



2.

J"

fiświadczg*ie rnrlzica/tlpiek$§r prawnego

i" $/yrazam zgodę ni! 1ęczenie r,łhabilitac,ljne mcljego dziecka

1ł- czasie tnł,ania tur§u§u

rehabilitae"r,jnegs w miejscu i tenTriniejak rve lł,niosku.

\M raaie zagrozenia zdmr,via luh życia dziecka zga&zam się na jego leczenie, eł-entualną

hospitali nacj ę. nierbędn* zabiegi diagnostyczne i operacje.

Jedrtocześnie strą,ierdzaffi, z§ pcldałtnt/am rvszystkie znanc mi informaoje o dzieckri.

którc rnogą pomóc rł, zapelvnieniu rnu ,,ł*aściwe.] opieki w czasię pcb3tu na turnusię

łehabilitacl,jn1l:n.

Niniejsą.m przyjn:*ję do wiadomości" ze zarórłło KRU§ - orgarrizator tur§ustl, zakład

rehabilitaca,jnyjak i człnrrkorł,ie kadry pedagogicznej nie pono§ą odporł,iedziainości za

ccnne przedrrriaty (aparary, iot*graflczne, od{warzacze muzyki, teiefony karnórkolve, itp.)

posiadane przez nr*je dziecko.

Foinfclrnrełrłrałam/em współmałzonka/opiekrrna prarąryl€g{) n złoźeniu wni*skir

0 skierc,wanie deiecka &e tumu§ rehabilitac$§y oraz przekazałanrlem informacje rtawańe

w pkt 1 - 4 nirdejszego oświadczsnia a wspołmałzo*eklopiekun pfiawny wyraził zgodę na

skiełcu,,anie dziecka na rc}rabitritacj ę,

(dat*, podpis rodzica.lopiekuna prar,r,nego)

L

5.

2



Załącnik nr 6

xn§ormacje pod*wałle w prurypadku pozyskirryania danych *sobovt,y*ch

tld clsoby, któnej d*ne do§czą

Zgodnie z art. 13 ust. t i ust. ż ro;łpł:rządzer:ia Farlamentu §urop*jskiego i §"ady

20ió/679 z dnia 27 kwietnia żS16 r. rł,spralvie ochrony osób fizycull5,ch w rwiązku

z ptzaźwatzanięm danych osoborłych i rł, sprawie swolrodnegł: przepłl. łu takiclr danyc}r oraz

uclr3,l enia d_v rekt 3, 
iąy 9 5 i46lW E in1'or:łir.j ę, i ż :

1) admi*istratorem da::1,ch łsoborłych FanilPana dzieckdPani/Pana poclopiecznego* jest Kasa

Rolniczego Ub*zpiecze*ia Spoleczrrego z siedzibą w \\"arszarvie prą- ai. }iiepodległości l90.

kcci pocxorrl S0_6S8, ltttlrą zgodrtie z at1.59 ilst. i ustarły z dnia 20 grudiria 1990 r.

o *bezpieczerriu społeczn_vnr rolnikói,v kieruie Ptezes Kas3,, reprezentowana przez Dyrektora

Odd;liałr.i R.egionalnegrr w .. ",.

:) kontakt z inspektore*: rrclrro*;," danych lv Kasie Ftolrliczego Ljirezpieczenia Społecz*egł {"e,łxaii1

- iodl@krus.gcli.p!:

_j) dane osobowe PaniiPana rjzieckaidane osobolve PaniiPana podopiecalego* przefwarzane będa

rv ceiu realizatji zadail rłynika_iąc1.,ch z ań. 64 Ustarł1, o Ubeąliecłeniil Spoleczn;łn R.ołników-

d. kiero,uvarria na ręhabilitację leczniczą da Ceniróiv Ręhabilitacji Roiłików KRUS na podstarł'ie

art. 6 usr, l lit. a i c. ań. 8 Lrsl. 
-l 

i art" 9 ust. ż lit, a i Ł rv/w rozporządeenia.
,t} odbiorca danyclr osobow3,cir panilpana dziecka-łani:'pana podopieczłrego* będą centra

Rehab itritacj i R.o]ników KRŁJS;
5) dane osobcp,e Pani/Parr* dziętkaldane osobowe Pani/Fana podopiecznego* będą pr;ekaąwane

dc państrrra trzec{egc/organiz*cji ntiędz3nrarodorve.i na podstarvie: nie dłltycty;

6i m*zę Fani/Pan unskac kopię danyłh trsobowy,ch przekaą,wan_vch dł pxństn,a irzecieg*:

łlił: tłot,.łcly;

7} danę osobowe PaniiPana dzieckir/danę osoborve PaniiPana połlopiecznego* będą

przechotv.vrve!le praęz clkres rea]izacji zadań nviązan.vch z kierowaniem na rehabilitacj9

leczniczq;
8} płsiada Fanill]a* pfalł"o dostępx d* tręści danych łrsoborvlah Par:i/Pana d;łiecka-ldanyclr

osobolvych PanilPana podopiecznego* oraz prawo ich sprostowania, usunięcia. ogi,aniczenia

praefwarzania, prawo do przencszelli;r danych, prawo wniesięlria sprzecilvu, prawo cio cofnięcia

ngndy w dolvolnym rnon:encie L.lee wp§,lłT: na zgodriość z prawe*: pffi€t\ł,af,zania, kórego
cj,-l,onano rła podslalvie zgłd_v rrzed jej cafnięciełr:

9} lna Pani/Pan praw,o wniesienia skargi do organ§ nadaorczego ra_in,łującego się ochroną danych

osobawyłll, tj, Frezesa Urzędu Ocllrony Danych Os*bł:*ycil, gdy uzna. Pani/Fan,

iż;:rze&ł,arzanie dariych csoborvych PanilPana dzieckalrianych *sobcrł7clr Fani/PNłla

potlopiecrnego* narŁ!§z& plzepis3, l,*zporządzenia o *chrcnie danych os*borłych
z cttria ?7 kwietnia 2S16 r.:

tCI} podanie przez Panią/Par:a danycłt osobr:rłych Parłi/Pana dzieckaidarrych osobowych F*ni/Pa*a

podopiecznego* jest niezbędne rv proctsie ki*rawania na rehai:iiitację lecz,niczą;

1l} dan* osoborvę- Pani/Pana daieck*,lriaile os*bł:wę ilani/Pana podopiccznego* będą pruet$,arza&e

lv sposób zautonra§zt:lłl&rly) a ta}<żr przetw§rzalle w cclach §kfy§Ęycznye h,

* niepotreebllą skreślić
D*ta, mie_js§ę i gz!,tehr}, podpis rodzi*alórv opiekuna'ów prarll:egol1,ch+


