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ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA DO UCZESTNICTWA  

W TURNUSIE REHABILATYCYJNYM ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO 

FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Opracowano w oparciu o: 

1) ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. 
zm.); 

2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.  
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694 z 
późn. zm.), 

3) ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000); 

4) zebrane doświadczenia PCPR, w tym zgłaszane potrzeby przez osoby 

niepełnosprawne, jak również zalecenia z Biura Pełnomocnika ds. Spraw 

Osób Niepełnosprawnych, 

5) możliwości finansowe. 

Ilekroć w zasadach jest mowa o: 

1. Turnusie- oznacza to zorganizowaną formę aktywności rehabilitacji 

połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa 

psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych 

uczestników, miedzy innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów 

społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział  

w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Rodzaje turnusów:  

- usprawniająco –rekreacyjny 

- rekreacyjno-sportowy i sportowy 

- szkoleniowy, 

- psychoterapeutyczny, 

- rozwijający zainteresowania i uzdolnienia, 

- nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością. 

Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. 

2. Organie- należy przez to rozumieć Starostę Choszczeńskiego lub 

upoważnioną przez niego osobę. 

3. Centrum- należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Choszcznie. 

4. Wnioskodawcy- należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną tzn. 

posiadającą ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art.62 

w/w ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, 

kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy  

w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r. 

5. Przeciętnym wynagrodzeniu- oznacza to przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale  

od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 

https://sip.lex.pl/#/document/16832385?unitId=art(20)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.). 

6. Dochodzie- oznacza to przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający 

kwartał złożenia wniosku; podzielony przez liczbę osób we wspólnym 

gospodarstwie domowym.  

Do dochodu wlicza się, m.in. przychody podlegające opodatkowaniu, dochód  

z działalności gospodarczej / rolniczej, renty, emerytury, zasiłki chorobowe, 

alimenty na rzecz dzieci, stypendia określone w przepisach o systemie 

oświaty, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia określone  

w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zaliczkę 

alimentacyjną.  

Do dochodu nie wlicza się zasiłków z pomocy społecznej, takich jak zasiłek 

rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy, zasiłek stały, świadczenie 

wychowawcze. 

I. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym (zał. nr 1) , który osoba niepełnosprawna ubiegająca się  

o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo 

organizatora turnusów rehabilitacyjnych w centrum pomocy właściwym dla 

miejsca zamieszkania. Osoba niepełnosprawna bezdomna, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej oraz  osoba niepełnosprawna pozostająca 

pod opieką składa wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym 

dla miejsca pobytu. 

2. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym można również złożyć poprzez platformę internetową SOW 

(w tym przypadku należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny). 

3. Załączniki do wniosku: 

- kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, lub kopia orzeczenia, lub 

kopia wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem 

albo kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu), 

- wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna,  

o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, z nieprzekraczalną datą 3 miesięcy  

do momentu złożenia wniosku, 

- informacja o stanie zdrowia, z nieprzekraczalną datą 3 miesięcy do momentu 

złożenia wniosku, 

- oświadczenie uczestnika, 

- dokumenty potwierdzające dochód netto uczestnika turnusu i osób 

prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe, np. wyciąg z rachunku, 

zaświadczenie o dochodach, potwierdzenie odbioru przekazu pocztowego, 

itp., 

- zaświadczenie o pobieraniu nauki (dotyczy osób niepełnosprawnych w wieku  

od 16 do 24 lat uczących się i niepracujących), 

https://sip.lex.pl/#/document/16832385?unitId=art(20)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sow.pfron.org.pl/
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- oświadczenie opiekuna (jeśli dotyczy), 

- dane przedstawiciela ustawowego (jeśli dotyczy). 

II.   TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY 

1. Wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych można 

składać przez cały rok. Wnioski złożone w danym roku i niezrealizowane  

min. z powodu braku środków nie przechodzą do realizacji na rok następny. 

2. Złożony wniosek podlega rejestracji poprzez nadanie kolejnego numeru 

chronologicznie, zgodnie z datą wpływu. 

3. Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę  

o występujących we wniosku uchybieniach. Uchybienia te powinny być 

usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o uchybieniach. 

Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku 

bez rozpatrzenia. 

4. W przypadku gdy Centrum poweźmie wątpliwości w sprawie przyznawanego 

dofinansowania powiadamia wnioskodawcę o konieczności złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania 

wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. 

5. Wnioski są rozpatrywane przez Centrum w terminie 30 dni od dnia złożenia 

kompletnego wniosku z zastrzeżeniem działu II pkt 6 i 7.  

6. Do terminu określonego w dziale II pkt. 5 nie wlicza się terminów 

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, 

okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów 

opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od 

Organu. 

7. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie Organ jest obowiązany 

zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin 

załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.  

Ten sam obowiązek ciąży na Organie również w przypadku zwłoki  

w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od niego. 

8. W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze udział pracownik 

Centrum posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika 

socjalnego oceniający sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej 

potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.  

9. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę stopień i rodzaj 

niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności  

na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych  

w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się niekorzystanie  

z dofinansowania w latach poprzednich oraz kryterium dochodowe zgodnie  

z kartą oceny merytorycznej wniosku, która stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszych zasad. 

10. Ocena wniosku oparta jest na systemie punktowym. Maksymalna możliwa do 

uzyskania liczba punktów dla osoby dorosłej wynosi 95 pkt., z kolei dla 

małoletniego wnioskodawcy 60 pkt. 
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11. W pierwszej kolejności dofinansowanie zostaje przyznane Wnioskodawcom, 

których wnioski uzyskają najwyższą liczbę punktów. 

12. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o kolejności 

dofinansowania decyduje stopień niepełnosprawności wg poniższej kolejności:  

a) dzieci i młodzież - osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat, w wieku od 

16 do 24 lat uczące się i niepracujące - bez względu na stopień 

niepełnosprawności,  

b) osoby, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia 

niepełnosprawności albo równoważne; 

c) osoby, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności albo równoważne; 

d) osoby, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego stopnia 

niepełnosprawności albo równoważne, 

a w przypadku takiego samego stopnia data wpływu wniosku do Centrum. 

13. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym przez osoby niepełnosprawne będące w szczególnie 

trudnych sytuacjach, a zwłaszcza, jeśli jest to podyktowane względami 

zdrowotnymi, osobistymi lub społecznymi osoby niepełnosprawnej. 

Dofinansowanie to następuje na pisemną prośbę osoby 

niepełnosprawnej, wraz z uzasadnieniem. Wówczas decyzję o tym 

dofinansowaniu podejmuje Dyrektor PCPR. 

14. W sytuacji otrzymania dodatkowych środków lub zmiany warunków dot. 

otrzymania dofinansowania, wnioski wcześniej nierozpatrzone z powodu braku 

środków, lub faktu korzystania z dofinansowania w latach poprzednich będą 

rozpatrywane ponownie. O wszczęciu postępowania z urzędu Organ 

poinformuje pisemnie Wnioskodawcę. 

15. W sytuacji jeśli wnioskodawca zrezygnuje z przyznanego dofinansowania 

środki te przyznawane są innemu wnioskodawcy, przy zachowaniu kolejności 

wskazanej w dziale II pkt. 11-12. 

16. Centrum w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie 

powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.  

17. Ze środków funduszu nie może być dofinansowane uczestnictwo  

w turnusie finansowanym w części lub w całości na podstawie 

przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo  

o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

18. Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia  

o dofinansowaniu, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia 

turnusu, przekazuje Centrum informacje o wyborze turnusu, w którym będzie 

uczestniczyła. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach osoba 

niepełnosprawna po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu może przekazać 

Centrum informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła na 

mniej niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu. Wówczas sytuacja ta 

musi zostać zaakceptowana przez Dyrektora PCPR. 
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19. Centrum po otrzymaniu informacji o wyborze turnusu w terminie 7 dni 

sprawdza w rejestrach ośrodków i organizatorów: 

a. czy posiadają odpowiedni wpis do rejestru obejmujący okres trwania 

wybranego turnusu: w razie gdy osoba niepełnosprawna wybrała turnus 

w czasie gdy ośrodek/organizator traci ważność wpisu w takiej sytuacji 

dopuszcza się możliwość uczestnictwa w tym turnusie, aczkolwiek po 

ukazaniu się nowego wpisu ponownie się go sprawdza pod względem 

ważności i uprawnień do przyjmowania osób niepełnosprawnych; 

b. czy osoba zgodnie ze schorzeniem wybrała ośrodek, w którym 

odbędzie się turnus: pod uwagę brane są schorzenia występujące  

w orzeczeniu i we wniosku lekarskim. W razie występowania wielu 

schorzeń pod uwagę bierze się schorzenia wymienione w informacji  

o stanie zdrowia jako choroby zasadnicze; 

c. czy organizator uprawniony jest do organizowania turnusu wybranego 

przez daną osobę: pod uwagę brane są schorzenia występujące  

w orzeczeniu i we wniosku lekarskim. W razie występowania wielu 

schorzeń pod uwagę bierze się schorzenia wymienione w informacji  

o stanie zdrowia jako choroby zasadnicze, z tym że wystarczy,  

iż organizator będzie uprawniony do organizowania turnusu z co 

najmniej jednym schorzeniem zasadniczym osoby niepełnosprawnej. 

20. W przypadku niespełnienia któregokolwiek warunku opisanego w dziale II pkt 

19 lit. b i c centrum w terminie 7 dni  informuje osobę o konieczności 

wybrania innego ośrodka lub/i organizatora. 

21. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków o których mowa  

w dziale II pkt 19 lit. a  Centrum w terminie 7 dni informuje osobę  

o warunkowym przyjęciu informacji o wyborze turnusu. Po ukazaniu się 

nowego wpisu Centrum ponownie sprawdza wpis do rejestru 

ośrodków/organizatorów pod względem ważności i uprawnień do 

przyjmowania osób niepełnosprawnych. W sytuacji braku wpisu obejmującego 

okres trwania turnusu osoba niepełnosprawna będzie musiała wybrać inny 

ośrodek/organizatora spełniający wymienione wymagania. W sytuacji 

niedostosowania się do informacji PCPR przyznane dofinansowanie 

niezostanie wypłacone. 

22. Oryginał informacji o stanie zdrowia może być wydany wnioskodawcy na jego 

prośbę (ustną lub pisemną) celem przedłożenia jej na turnusie 

rehabilitacyjnym, wówczas w PCPR pozostaje kopia. 

23. Centrum może wysłać do organizatora/ośrodka np. fax-em informację o 

wyborze turnusu rehabilitacyjnego oraz decyzję o sposobie rozpatrzenia 

wniosku w celu uzyskania oświadczenia organizatora turnusu 

potwierdzającego przyjecie danej osoby niepełnosprawnej na turnus jedynie 

na wniosek strony. 

24. W przypadku gdy wnioskodawca wybierze turnus rehabilitacyjny  

w czasie gdy orzeczenie utraci ważność warunkowo przyjmuje  

się informacje o wyborze turnusu, przy czym osoba po uzyskaniu 

ponownego orzeczenia dostarcza do centrum jego kopię. W sytuacji 
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niedostarczenia aktualnego orzeczenia przed terminem odbycia  

się turnusu przyznane dofinansowanie nie zostanie wypłacone. 

25. Wnioski rozpatruje zespół w składzie Dyrektor, pracownik Centrum 

posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, 

pracownik merytoryczny. Zespół biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy 

prawa i niniejsze zasady, przyznaje dofinansowanie do uczestnictwa w 

turnusie rehabilitacyjnym, o czym osoba niepełnosprawna zostaje 

powiadomiona zgodnie z działem II pkt. 16. Wnioski osób które na dzień 

rozpatrzenia wniosku nie posiadają ważnego orzeczenia nie podlegają 

rozpatrzeniu, o zaistniałej sytuacji PCPR powiadamia osobę pisemnie. 

III. DOFINANSOWANIE 

1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków 

PFRON uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny 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 na osobę we wspólnym 

gospodarstwie domowym, 

b. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

2. W przypadku przekroczenia w/w kwot dochodu, kwotę dofinansowania 

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

ale w przypadku trudnej sytuacji materialnej lub losowej dofinansowanie może 

zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo 

przekroczenia kwot dochodu.  

3. Centrum przyznaje dofinansowanie po otrzymaniu informacji o wysokości 

środków przyznanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  

i zawodowej i po uchwaleniu przez Radę Powiatu Choszczeńskiego podziału 

środków na realizację zadań finansowanych ze środków PFRON. Możliwe jest 

wcześniejsze dofinansowanie turnusu w sytuacji, jeśli odbywa się on przed 

otrzymaniem budżetu i uchwaleniem zadań przez Radę Powiatu i nie można 

go zrealizować w późniejszym terminie. Dofinansowanie to następuje na 

pisemną prośbę osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna. Wówczas decyzję  

o tym dofinansowaniu podejmuje Dyrektor PCPR. 

4. Przy przyznawaniu dofinansowania bierze się pod uwagę przeciętne 

wynagrodzenie obowiązujące na dzień rozpatrywania wniosku.  

5. Wysokość dofinansowania: 

a. 30% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 

ustawy, dla: 

− dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności; 

− osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia; 

− osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i 

niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności; 
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b. 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej  

z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; 

c. 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej  

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 

posiadanego stopnia niepełnosprawności.  

6. Wysokość dofinansowania ustalana jest na dzień złożenia wniosku o 

dofinansowanie 

7. W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w 2021 r. w stosunku  

do istniejących potrzeb można obniżyć dofinansowanie w każdym przypadku  

o 20%. 

8. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby 

niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej 

opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do 

wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania 

pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym 

gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi 

koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie. 

9. Kwoty dofinansowania podlegają zaokrągleniu do pełnego złotego. 

10. Warunkiem przekazania przyznanego dofinansowania jest otrzymanie przez 

Centrum oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierającego 

potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby w wybranym przez nią 

turnusie rehabilitacyjnym. Dofinansowanie przekazywane jest na konto 

organizatora turnusu rehabilitacyjnego. 

11. Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego 

kosztu turnusu. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zasady przyznawania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych opiniuje Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 

2. Zasady wchodzą w życie z dniem 01.01.2023 r.  

Dyrektor Powiatowego  

Centrum Pomocy Rodzinie 

Monika Rodykow 


