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        Załącznik nr 1 

        do Zarządzenia Nr 27/2020 

        Starosty Kraśnickiego 

        z dnia 30.04. 2020r.  

 

Zasady dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych. 

 

I. Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy. 

 

1. O dofinansowanie  uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów                   

w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby 

niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a 

lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 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 1998r. (jeśli 

orzeczenie to nie utraciło swojej ważności). 

2. Dofinansowanie może zostać przyznane, 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: 

1) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie 

domowym, 

2)   65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

W przypadku przekroczenia kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się       

o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. W sytuacji, gdy osoba 

niepełnosprawna ubiega się także o dofinansowanie pobytu opiekuna, a jej dochód 

przekracza kryterium dochodowe, wysokość dofinansowania dla opiekuna również 

podlega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia. 

3. Dofinansowanie nie przysługuje : 

a) gdy wniosek jest niekompletny, z zastrzeżeniem rozdz.3, ust 2 

b) jeżeli dane zawarte we wniosku lub załącznikach są niezgodne z prawdą, 

c) jeżeli w roku, w którym osoba ubiega się o dofinansowanie  uzyskała na ten cel 

dofinansowanie ze środków funduszu. 

4. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć: 

a) kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię orzeczenia, lub kopię 

wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię 

orzeczenia o niepełnosprawności, 

b) wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna,                    

o skierowanie na turnus, 
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c) zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki- dotyczy osób w wieku 16-24 lat 

uczących się i niepracujących. 

 

 

II. 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; 

5. 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej              

w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia 

niepełnosprawności. 

6. 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. 

 

 

III. Zasady realizacji wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym. 

 

1.  Wnioski przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego. 

2. Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie wyznaczonym przez PCPR. 

Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie wyklucza wniosek z realizacji     

w danym roku kalendarzowym. 

3. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych, po 

zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w drodze uchwały zadań, na które przeznacza się   

w danym roku środki finansowe. 

4. W wyjątkowych i szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozpatrzenia wniosku 

w trybie wcześniejszym pod warunkiem otrzymania z PFRON zaliczki, 

umożliwiającej bieżące finansowanie zadania.  

5. W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do 

istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych 

w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, PCPR może obniżyć 

wysokość tego dofinansowania , nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa  
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w rozdz. 2, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej 

osobie niepełnosprawnej  raz na dwa lata. 

 

6. Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj 

niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość 

realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym 

funkcjonowaniu. 

7. Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie uwzględnia się na korzyść 

wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim. 

8. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które 

posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo 

w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień 

niepełnosprawności. 

9. W uzasadnionych i szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozpatrzenia 

wniosku poza kolejnością o czym każdorazowo będzie podejmował decyzję Dyrektor 

PCPR. 

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

o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem 

rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, informuje centrum pomocy o turnusie,            

w którym będzie uczestniczyła ( składa „Informację o wyborze turnusu 

rehabilitacyjnego”- załącznik  nr 3). 

11. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do wyboru ośrodka i organizatora turnusu 

zgodnie z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza, zawartymi we wniosku              

o skierowanie na turnus. 

12. Osoba niepełnosprawna będąc na turnusie w ośrodku rehabilitacyjnym przedstawia 

„informację o przyznaniu dofinansowania”- załącznik nr 1 oraz zaświadczenie 

lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, 

uczuleniach i przyjmowanych lekach. 

13. Dofinansowanie przyznane osobie niepełnosprawnej przekazywane jest na rachunek 

bankowy organizatora turnusu. 

14. Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu następuje w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania oświadczenia organizatora, jednak nie później niż na 7 dni przed 

dniem rozpoczęcia tego turnusu, pod warunkiem otrzymania przez PCPR 

oświadczenia organizatora turnusu zawierającego potwierdzenie możliwości 

uczestnictwa osoby niepełnosprawnej na danym turnusie. 

15. Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego 

dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz 

pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym. 

 

 


