
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2022  

p.o. Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach z dnia 3 stycznia 2022 roku.    

 

 

ZASADY DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW  

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

DO UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W TURNUSACH 

REHABILITACYJNYCH 

 

 

§  1 

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

 

1)  Funduszu – oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 

2) Osobie niepełnosprawnej – oznacza to osobę posiadającą orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego 

z trzech stopni niepełnosprawności, orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy oraz 

orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia, 

 

3) Ustawie – oznacza to Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zmianami) 

 

4) Rozporządzeniu – oznacza to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 

2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 230, poz. 1694 z późniejszymi 

zmianami), 

 

5) Turnusie rehabilitacyjnym – oznacza to  aktywną formę rehabilitacji połączoną z elementami 

wypoczynku, mającą na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie 

zainteresowań osób niepełnosprawnych, 

 

6)  Przeciętnym wynagrodzeniu – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce 

narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa 

Głównego Urzędy Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 ze zmianami), 

 

7)   Centrum – oznacza to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach. 

 

  

§  2 

 

Warunki, jakie muszą spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie 

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. 

 

1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że: 
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1) została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się 

znajduje; 

2) w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze 

środków Funduszu; 

3) weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, 

prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest 

organizowany w formie niestacjonarnej; 

4) wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów; 

5) będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała; 

6) nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego 

uczestnika tego turnusu; 

7) złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art. 10e ust. 1 ustawy wraz z 

informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym; 

8) w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, 

przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o 

aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i 

przyjmowanych lekach. 

  

2. Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 

równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane 

dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że: 

 

1) wniosek lekarza, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera wyraźne wskazanie wraz z 

uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna; 

2) opiekun: 

a) nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie, 

b) nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, 

c) ukończył 18 lat lub 

d) ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej. 

 

 

§  3 

 

Tryb składania wniosku o udzielenie dofinansowania. 

 

1. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym do siedziby Centrum lub poprzez system SOW w każdym czasie.  

 

2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Kierownik Centrum występuje o jego 

uzupełnienie. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie wyklucza  wniosek z dalszej  

realizacji. 

 

3. Wzór wniosku o dofinansowanie  uczestnictwa osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna w turnusie 

rehabilitacyjnym razem ze wzorem wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny oraz 
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skala punktowa do oceny sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej stanowi integralną część 

zasad. 

 

4. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się:  

 

1) Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia 

traktowanego na równi z tym orzeczeniem oraz kopię orzeczenie o niepełnosprawności w 

przypadku dzieci do 16 r.ż.,  

2) W przypadku osób ubezwłasnowolnionych do wniosku należy dołączyć kopię postanowienia 

sądu o ustanowieniu opieki prawnej,  

 

§  4 

 

Wysokość dofinansowania i realizacja wniosku. 

 

 

1. Wszystkie wnioski będą rozpatrywane w sposób indywidualny, zgodnie z kolejnością ich złożenia, 

w oparciu o skalę punktową. 

 

2. Wysokość dofinansowania wynosi: 

1) 30% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej 

"przeciętnym wynagrodzeniem" - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16-stego 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; 

5) 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy 

chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności. 

 

3. 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. 

 

4. Kwoty dofinansowania podlegają zaokrągleniu do pełnego złotego. 

 

5. Rozpatrzenie i realizacja wniosków następuje w przeciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia uchwałą 

Rady Powiatu Siemiatyckiego planu finansowego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Funduszu, według ustalonych zasad. 
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6. Śmierć wnioskodawcy lub podanie przez niego nieprawdy eliminuje wniosek z dalszego 

rozpatrywania. 

 

7. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie pisemnego uzasadnienia wnioskodawcy 

rozpatrzenie i realizacja wniosku może nastąpić przed zatwierdzeniem uchwałą Rady Powiatu 

Siemiatyckiego planu finansowego na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych ze środków Funduszu. 

 

8. Przy rozpatrywaniu wniosku osoby niepełnosprawnej bierze się pod uwagę: 

a) stopień i rodzaj niepełnosprawności, 

b) średni miesięczny dochód na członka wspólnego gospodarstwa domowego, 

c) wcześniejsze korzystanie ze środków finansowych Funduszu na dofinansowanie turnusu 

rehabilitacyjnego, 

d) wiek osoby niepełnosprawnej z podziałem na dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się i 

nie pracująca do ukończenia 24 roku życia, wiek aktywności zawodowej i wiek po aktywności 

zawodowej, 

 e) dodatkowe informacje oceniające sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej. 

 

9. Wniosek podlega: 

 a) sprawdzeniu wiarygodność informacji, 

 b) dokonaniu oceny wniosku według skali punktowej, o której mowa w § 3  ust. 3 , 

 c) uszeregowaniu wniosków  według  uzyskanej liczby punktów. 

 

10. Pierwszeństwo w przyznaniu dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego mają osoby, które 
nigdy nie otrzymały dofinansowania ze środków PFRON.  

 
11. W pierwszej kolejności będą realizowane wnioski, które uzyskały największą liczbę punktów. W 

sytuacji, gdy limit środków finansowych ustalony przez Radę Powiatu nie umożliwia udzielenia 

dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku (taką samą ilością 

punktów), o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosku do siedziby Centrum.  

 

12. W związku ze znacznym niedoborem środków finansowych Funduszu, ustala się minimalny próg 

uzyskanych punktów, który wynosi 15 punktów.  

Wnioski, które uzyskają poniżej 15 punktów będą rozpatrywane negatywnie. 

 

13. Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest tylko w bieżącym roku kalendarzowym.  

 

14. W przypadku niedostarczenia informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego w przeciągu 30 dni 

od daty otrzymania decyzji o rozpatrzeniu wniosku, wniosek jest równoważy z rezygnacją z 

przyznanego turnusu. 

W związku z powyższym środki finansowe zostaną ponownie rozdysponowane na przyznanie 

dofinansowania do turnusu dla kolejnych Wnioskodawców zgodnie z listą rankingową. 

 


