
Załącznik nr 9 do uchwały nr 673/56/VI/2020 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30.12.2020r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminów udzielania dofinansowania do zadań powiatu, które mogą być finansowane  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

 

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym na wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej 

na terenie Powiatu Olkuskiego 

 

I.  PODSTAWA PRAWNA 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów 

rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007r. poz. 1694 , z późn. zm. ). 

2. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 z dnia 27 sierpnia 1997r. ( Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn.zm.). 

 

II. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU 

Wnioski można składać  w każdym czasie  w ciągu całego roku kalendarzowego. 

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21, Zespół ds. Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych ,  tel. 32 643 39 41, wew. 18 lub 19, email : pfron@pcpr.olkusz  lub  za pomocą 

systemu SOW ( http://sow.pfron.org.pl). 

 

IV. ZASADY OGÓLNE  
 

1. Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia 

 o  niepełnosprawności lub innego orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem  

i złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania. 

2. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie, jeżeli 

    przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie  

    domowym, obliczony  za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w rozumieniu 

    ustawy o świadczeniach  rodzinnych  (Dz.U. z 2020r., poz. 111) nie przekracza : 

1)  50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 

2)  65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

3.  Istnieje także możliwość otrzymania dofinansowania w sytuacji przekroczenia limitu 

dochodowego, ale wówczas kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został 

przekroczony. 

    4. Wysokość dofinansowania wyliczana jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej ogłaszanego, co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

w formie komunikatu i uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności : 

mailto:pfron@pcpr.olkusz
http://sow.pfron.org.pl/
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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. 

5. W związku ze znacznym niedoborem środków Funduszu w stosunku do istniejących potrzeb  

    w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych  

   oraz pobytu ich opiekunów przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej   

    osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata. 

6. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają następujące osoby posiadające status osoby  

niepełnosprawnej : 

      1) w wieku do 16 roku życia oraz osoby w wieku 16-24 lat uczące się i niepracujące niezależnie  

          od faktu korzystania z dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie 

          rehabilitacyjnym w roku poprzednim - wobec tych osób nie będzie dokonywana ocena 

          punktowa wniosku, 

     2) posiadające orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności  

         albo równoważne - uzyskują dofinansowanie według oceny  punktowej, aż do wyczerpania    

         środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym. 

7. Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od oceny wniosku dokonanej zgodnie z kartą  

     oceny wniosku ( załącznik nr 3 do regulaminu) o dofinansowanie ze środków PFRON 

     uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Ocena wniosków oparta jest na systemie 

     punktowym. Karta oceny zawiera informacje o :  

• stopniu niepełnosprawności, 

• schorzeniach zgodnie z orzeczeniem, 

• konieczności korzystania z opieki osoby drugiej na turnusie, 

• sytuacji rodzinnej, 

• częstotliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych w ostatnich 5 latach poprzedzających rok złożenia wniosku, 

• dochodzie netto na osobę w gospodarstwie domowym, 



Załącznik nr 9 do uchwały nr 673/56/VI/2020 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30.12.2020r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminów udzielania dofinansowania do zadań powiatu, które mogą być finansowane  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

 

oraz ocenę w zakresie rozwijania umiejętności społecznych. 

     W przypadku Wnioskodawców, których wnioski uzyskały identyczną liczbę punktów a ilość 

      posiadanych środków finansowych nie pozwoli na zrealizowanie ich wszystkich  decydującym 

      kryterium jest okres czasu przez jaki Wnioskodawca nie korzystał  z dofinansowania. 

  8. Wnioski rozpatrywane są przez komisję do spraw opiniowania wniosków powołaną przez  

  dyrektora PCPR, w której bierze udział pracownik socjalny oceniający sytuację 

  społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności 

  społecznych. 

  9. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie, z powodu niewystarczającej  

  wysokości środków PFRON w roku rozpatrywania wniosku, może ponownie wystąpić  

  o dofinansowanie, składając nowy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. 

 10.  Od pisma informującego o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie  

         do uczestnictwa w turnusie nie przysługuje odwołanie w rozumieniu kodeksu  

         postępowania  administracyjnego. 

   11. Osoba niepełnosprawna, która uzyskała decyzję o dofinansowaniu musi wybrać turnus 

         rehabilitacyjny trwający co najmniej 14 dni, organizowany na terenie kraju i w ośrodku,  

         który uzyskał wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów  

         rehabilitacyjnych. Rezerwacji dokonuje się indywidualnie. Aktualne informacje o ośrodkach 

         i organizatorach turnusów, posiadających wpis do rejestru prowadzących turnusy dla osób 

         niepełnosprawnych, dostępne są na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl 

 12. W sytuacji wyjazdu Wnioskodawcy na turnus przed otrzymaniem informacji o przyznanym 

       dofinansowaniu nie ma możliwości dokonania zwrotu poniesionych kosztów. 

 13.  Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu 

       uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. 

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

       lub ośrodek w okresie trwania turnusu, nie będą posiadali aktualnego wpisu do rejestru  

       ośrodków lub organizatorów. 

15.  Osoba niepełnosprawna będąca uczestnikiem turnusu rehabilitacyjnego, którego program 

       przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, jest zobowiązana zabrać ze sobą aktualne 

       zaświadczenie o stanie zdrowia  ( załącznik nr 5 do wniosku). 

16. Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury potwierdzającej 

       zakup usługi przez osobę niepełnosprawną. 
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V.  FORMA ZAŁATWIENIA 

Pisemna informacja o sposobie rozpatrzenie wniosku – wymienione pismo nie jest decyzją 

administracyjną w związku z tym nie ma trybu odwoławczego. 

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA 

 

Zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

25 czerwca 2002r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie wcześniej jednak  

niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz podjęciu przez Radę Powiatu  

w Olkuszu uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających 

w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Olkuskim. 

 

VII. ZASADY ROZPATRZENIA WNIOSKU 

 

1.   Wniosek podlega weryfikacji pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/ uchybień 

w złożonym wniosku, w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku informuje się pisemnie 

Wnioskodawcę o stwierdzonych brakach/uchybieniach i wzywa do ich usunięcia. Nie usunięcie 

stwierdzonych braków, w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku  

bez rozpatrzenia. 

2.    PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powiadamia w formie 

pisemnej Wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku .  

3.    Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu 

dofinansowania,  nie później  niż 21 dni przed dniem  rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, 

przekazuje centrum pomocy informację o wyborze turnusu ( załącznik nr 1 do wniosku ), w którym 

będzie uczestniczyła. 

4.     PCPR po otrzymaniu informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego w terminie 7 dni sprawdza  

w rejestrach ośrodków i organizatorów : 

1) czy wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator tego turnusu posiadają 

odpowiednio wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu 

wybranego przez osobę niepełnosprawną, 

2) czy ośrodek, w którym odbędzie się turnus, jest uprawniony do przyjmowania osób 

niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami  

lub schorzeniami na turnus wybrany przez osobę niepełnosprawną, 
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3) czy organizator tego turnusu jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez osobę 

niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami  

lub schorzeniami. 

5.    W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 4 PCPR informuje 

osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu, 

pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.  

6.    W dalszej kolejności PCPR przesyła do organizatora informację o przyznanym dofinansowaniu  

wraz z oświadczeniem organizatora (załącznik nr 2 do wniosku), które organizator będzie 

zobligowany wypełnić i odesłać do PCPR.    

7.    Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego następuje w terminie 7 dni  

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

tego turnusu.  

8.    Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury potwierdzającej zakup 

usługi przez osobę niepełnosprawną. 

 

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY PRZY ZŁOŻENIU 

          WNIOSKU 
 

1. Wniosek o dofinansowanie (wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych  

( Dz.U.2007.230.1694 z późn. zm.) – zał. nr 1 do regulaminu. 

2. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (wzór wniosku lekarza stanowi załącznik 

Nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r.   w sprawie 

turnusów rehabilitacyjnych - Dz.U.2007.230.1694 z późn. zm.) – zał. nr 2 do regulaminu. 

3. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez ZUS, 

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie o stałej, albo długotrwałej 

niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym  wydanego przed 1 stycznia 1998r. tj. KRUS. 

4. Klauzula informacyjna do  przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr  3 do wniosku. 

5. Zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w przypadku dzieci i młodzieży uczącej  

się i niepracującej w wieku od 16 do 24 roku życia. 

6. Oświadczenia i informacje do wniosku - załącznik nr 4 do wniosku. 

 

 


