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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2015 

Zarządu Powiatu w Chełmnie 

z dnia 28 stycznia 2015 r. 

 

Zasady przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych do turnusów rehabilitacyjnych 

osobom niepełnosprawnym w powiecie chełmińskim 

 

Podstawa prawna: 

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. poz. 127.), 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 i Dz.U. z 2014r. poz.1937). 

 

§ 1. Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami 

wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz 

rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie  

i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez 

udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. 

 

§ 2. Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków 

PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) rozpatrywany 

jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Chełmnie w ciągu 30 dni od daty 

jego złożenia indywidualnie przez osobę niepełnosprawną lub jej przedstawiciela 

ustawowego, pod warunkiem, że Rada Powiatu dokonała podziału środków na ten cel. 

Wzór wniosku stanowi zał. nr 1 do „Zasad”. 

 

§ 3. PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje 

wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte  

w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie 

wniosku bez rozpatrzenia. 

 

§  4. PCPR pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku 

o dofinansowanie w terminie 7 dni od daty jego rozpatrzenia. 

 

§ 5. Wniosek przyjmowany jest w ciągu całego roku kalendarzowego, do wyczerpania 

środków finansowych przeznaczonych na zadanie. 

 

§ 6.1. Dofinansowanie do udziału w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON może 

uzyskać: 

a) dorosła osoba niepełnosprawna – posiadające orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności lekkim lub równoznacznym - jeden raz na dwa lata poza 

pracownikami ZPCh, ZAZ. 

b) dorosła osoba niepełnosprawna – posiadające orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym lub równoznacznym - jeden raz 

na rok, 

c) dziecko niepełnosprawne - jeden raz na rok, 

d) uczestnik WTZ, indywidualnie, w czasie przerwy wakacyjnej wg kryteriów 

obowiązujących osobę dorosłą, 

e) opiekun osoby niepełnosprawnej - na wyraźne uzasadnienie lekarza specjalisty. 
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2. W przypadku niewykorzystania środków i pełnego zabezpieczenia finansowego innych 

zadań możliwe będzie dofinansowanie turnusów jeden raz w roku. 

 

§ 7. Pracownicy Zakładów Pracy Chronionej (ZPCh) i Zakładu Aktywności Zawodowej 

(ZAZ) mogą korzystać tylko z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

§ 8. Pierwszeństwo w przydziale turnusu rehabilitacyjnego ma osoba, której proces terapii 

i rehabilitacji leczniczej, w celu jego wzmocnienia i/lub utrwalenia wymaga włączenia 

intensywnej rehabilitacji społecznej, a wcześniej z takiej formy nie korzystała. 

 

§ 9. Osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON jako 

uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego, nie mogą jednocześnie: 

1. pełnić funkcji członka kadry na tym turnusie; 

2. być opiekunem innego uczestnika tego turnusu. 

 

§ 10. Łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych podczas 14 dniowego 

turnusu musi wynosić nie mniej niż 6 godzin dziennie, natomiast dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej oraz osób z upośledzeniem umysłowym nie mniej niż 8 godzin dziennie. 

 

§ 11. Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wynosi: 

1. 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, bez względu na stopień niepełnosprawności; 

2. 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej 

z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; 

3. 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim 

stopniem niepełnosprawności; 

4. 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, 

 

 

§ 12. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby 

niepełnosprawnej, dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa tej osoby 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 z osobą niepełnosprawną 

lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.  

 

§ 13. Kwoty dofinansowania, o których mowa § 11 i 12, podlegają zaokrągleniu do 1 złotego 

odpowiednio w górę lub w dół. 

 

§ 14. Przy składaniu kompletu dokumentów należy udostępnić dokumenty potwierdzającego 

wysokość dochodu, każdego z członków rodziny, oraz udokumentować fakt nie 

uzyskiwania dochodów w przypadku osób niepracujących, oraz fakt uczęszczania do 

szkoły w przypadku dzieci i młodzieży. 

 

§ 15. Ze środków Funduszu nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie 
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finansowanym w części lub całości, na podstawie przepisów o powszechnym 

ubezpieczeniu zdrowotnym lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu 

społecznym rolników. 

 

§ 16. PCPR przed przekazaniem przyznanego osobie niepełnosprawnej dofinansowania, 

zobowiązane jest do sprawdzenia: 

1. zgodności danych: zawartych w informacji o wyborze turnusu z danymi 

zawartymi w rejestrze organizatora, prowadzonymi przez wojewodę; 

2. zgodności dokonanego przez osobę niepełnosprawną wyboru turnusu 

z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarskimi; 

3. dostosowania ośrodka, w którym odbędzie się turnus do rodzaju dysfunkcji 

osoby niepełnosprawnej, na podstawie informacji zawartej w rejestrze 

ośrodków. 

 

§ 17. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada i udostępnia krajowy informator 

o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych posiadających wpis do rejestrów 

wojewodów. 

 

§ 18. Miejsce i termin wyjazdu na turnus rehabilitacyjny osoba niepełnosprawna rezerwuje 

sobie sama, korzystając z ofert organizatorów turnusów znajdujących się w PCPR. 

 

§ 19. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do powiadomienia PCPR o terminie i miejscu 

wyjazdu na turnus rehabilitacyjny w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji 

o przyznanym dofinansowaniu. 

 

§ 20. W przypadku rezygnacji z przyznanego dofinansowania do uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym ze środków PFRON osoba niepełnosprawna zobowiązana jest 

do złożenia pisemnej rezygnacji w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji 

o przyznanym dofinansowaniu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


