
Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr 46/21 

Zarządu Powiatu z dnia 22 kwietnia 2021 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu postępowania 

 przy udzielaniu dofinansowania ze środków  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 zadań  z zakresu rehabilitacji społecznej w 2021 roku. 

 

Zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dofinansowania do uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w 2021 r. 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest: 

a) posiadanie orzeczenia, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 573), zwanej dalej ,,ustawą”, lub orzeczenia traktowanego na 

równi z tym orzeczeniem, 

b) złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania zwanego dalej ,,wnioskiem 

o dofinansowanie” oraz „wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” 

wraz z podpisanymi drukami oświadczeń. 

2. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej ,,Funduszem”, 

uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny dochód, w rozumieniu przepisów 

o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie 

domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza 

kwoty: 

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego 

dalej ,,przeciętnym wynagrodzeniem” na osobę we wspólnym gospodarstwie 

domowym, 

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

3. W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o którym mowa w ust. 2, kwotę 

dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. 

W sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna ubiega się o dofinansowanie pobytu opiekuna, a jej 

dochód przekracza kryterium dochodowe, wysokość dofinansowania dla opiekuna również 

podlega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia. 

4. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową (potwierdzoną 

wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego ośrodka 

pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej ubiegającej się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, 

uwzględniającym sytuację majątkową i dochodowa przy czym dochód na osobę w rodzinie 

nie może przekroczyć kryterium dochodowego tj. kwoty określonej w art. 8 ust 1 i 2 ustawy 

o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2020 poz. 1876 z póź. zm.) dofinansowanie dla osoby 

niepełnosprawnej lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać podwyższone 

do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania 

uczestnictwa opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym 

gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty 

uczestnictwa opiekuna w turnusie.  

5. W przypadku kierowania na ten sam turnus rehabilitacyjny rodzeństwa, dofinansowanie 

przypada tylko jednemu opiekunowi. W uzasadnionych przypadkach w szczególności 

związanych z rodzajem niepełnosprawności (np. dzieci na wózkach inwalidzkich, dzieci 



niewidome) możliwe jest przyznanie dofinansowania dla opiekuna, na każde dziecko 

osobno. 

6. Wniosek w imieniu Wnioskodawcy może być złożony przez przedstawiciela ustawowego, 

pełnomocnika, kuratora lub opiekuna prawnego, jeśli czynności tego rodzaju są objęte 

treścią takiego umocowania. 

7. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest wybrać turnus organizowany przez organizatora 

posiadającego stosowne uprawnienia do organizowania turnusów dla osób z danym 

schorzeniem lub dysfunkcją, oraz – ośrodek, posiadający stosowne uprawnienia do 

przyjmowania osób z danym schorzeniem lub dysfunkcją. 

8. Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wynosi: 

a) 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz 

osoby niepełnosprawnej w wieku 16 – 24 lat uczącej się i niepracującej (potwierdzone 

zaświadczeniem o pobieraniu nauki ze szkoły lub uczelni oraz zaświadczeniem 

z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy), bez względu na 

stopień niepełnoprawności, 

b) 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności, 

c) 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, 

d) 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, 

e) 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej 

w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności. 

9. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Funduszu będzie 

przyznawane w oparciu o punktową ocenę wniosku według następujących kryteriów: 

1) Stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równorzędne: 

a) znaczny –   5 punktów 

b) umiarkowany –  4 punkty 

c) lekki –   3 punkty 

2) osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się 

i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności – 6 punktów 

3) osoby niepełnosprawne, które nigdy nie korzystały z dofinansowania do 

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, bez względu na stopień 

niepełnosprawności –  5 punktów 

4) osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim, bez względu na 

stopień niepełnosprawności - 3 punkty  

5) osoby niepełnosprawne, które korzystały w latach ubiegłych z dofinansowania 

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym według poniższej tabeli: 

 
Rok korzystania z dofinansowania do 

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym  

Liczba przyznanych punktów 

2020 0 pkt 

2019 1 pkt 

2018 2 pkt 

2017 i wcześniej 

 
3 pkt 

 

10. W przypadku Wnioskodawców, którzy uzyskali równą liczbę punktów o kolejności 

przyznania dofinansowania decyduje wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, przy 

czym w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski tych Wnioskodawców, których 

dochód jest najniższy. Przeciętny miesięczny dochód oznacza dochód w rozumieniu 



przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym 

gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.   

11. Kolejne wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie w oparciu o powyższe kryteria do 

wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2021 

roku. 

12. Kwota dofinansowania uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest 

przekazana na rachunek bankowy organizatora turnusu. 

13. Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu następuje w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania oświadczenia organizatora, jednak nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem 

turnusu, pod warunkiem otrzymania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

oświadczenia organizatora turnusu zawierającego potwierdzenie możliwości uczestnictwa 

osoby niepełnosprawnej na danym turnusie (niemożliwe jest przekazanie dofinansowania 

po odbytym turnusie). Dotyczy to również wniosków złożonych przed dniem wejścia 

w życie zarządzenia. 

14. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nie nastąpi, jeżeli w okresie 

trwania turnusu organizatorowi lub ośrodkowi, wygaśnie wpis do rejestru ośrodków lub 

organizatorów. 

15. Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego 

dokumentu potwierdzającego zakup usługi przez osobę niepełnosprawną. 

16. W przypadkach uzasadnionych szczególnie trudną sytuacją, wynikającą ze stanu zdrowia 

osoby ubiegającej się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po uzyskaniu opinii pracownika merytorycznego 

oraz konsultanta osób niepełnosprawnych, może przyznać dofinansowanie z pominięciem 

uzyskanych punktów określonych w ust. 9 niniejszych zasad. Dofinansowanie 

z pominięciem zasad, nie może przekroczyć 3% liczby osób, którym przyznano 

dofinansowanie w zaokrągleniu w górę do jedności. 

 

 


