Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Zasady określają:
1. Warunki ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
2. Zasady rozpatrywania wniosku.
3. Realizacja przyznanego dofinansowania
4. Wysokość dofinansowania.
Definicje pojęć:
1. wnioskodawca - osoba fizyczna (lub jej prawny opiekun), ubiegająca się o dofinansowanie
do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;
2. turnus rehabilitacyjny - to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączona
z elementami wypoczynku. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym powinno poprawić
sprawność psychofizyczną, ale przede wszystkim rozwijać umiejętności społeczne
uczestników poprzez rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie
zainteresowań. Czas trwania turnusu rehabilitacyjnego to co najmniej 14 dni;
3. PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
I. Warunki ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
1. Posiadanie ważnego orzeczenia, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.
2018 poz. 511) lub orzeczenia równoważnego;
2. Posiadanie skierowania na turnus rehabilitacyjny od lekarza, pod którego opieką znajduje
się osoba niepełnosprawna;
3. Osoba niepełnosprawna w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten
cel dofinansowania ze środków PFRON;
4. Turnus musi odbyć się w ośrodku wpisanym do prowadzonego przez wojewodę rejestru
ośrodków;
5. Organizator turnusu musi posiadać wpis do rejestru organizatorów turnusów;
6. Wnioskodawca nie może pełnić funkcji członka kadry na turnusie oraz nie może być
opiekunem innego uczestnika turnusu;
7. Dofinansowanie kosztów pobytu na turnusie rehabilitacyjnym opiekuna może być
przyznane osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat
pod warunkiem że:
a) wniosek lekarski zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności
pobytu opiekuna;
b) opiekun:
● nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie;
● nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby;
● ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem
rodziny osoby niepełnosprawnej.
7. Do wniosku należy dołączyć:
a) kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub innego równoważnego orzeczenia
potwierdzającego niepełnosprawność Wnioskodawcy – oryginał do wglądu;
b) dowód osobisty – do wglądu;

c) wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie
na turnus rehabilitacyjny;
d) dokumenty potwierdzające prawo występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej,
np. skrócony odpis aktu urodzenia, postanowienie sądu, pełnomocnictwo notarialne –
oryginał do wglądu;
e) dowód osobisty Wnioskodawcy lub/i osoby występującej w jego imieniu (w przypadku
osoby niepełnoletniej – dowód osobisty przedstawiciela ustawowego i skrócony odpis aktu
urodzenia)- oryginał do wglądu;
f) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające pobieranie nauki - w przypadku osób
uczących się od 16-stego do 24-go roku życia.
II. Zasady rozpatrywania wniosków
1. Dofinansowanie ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
2. Wnioski mogą dotyczyć tylko osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta
Szczecin.
3. Wnioski przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w terminie 10 dni od dnia złożenia
wniosku 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.
5. Rozpatrzenie wniosków następuje po otrzymaniu przez powiat Szczecin środków
finansowych z PFRON oraz po podjęciu przez Radę Miasta Szczecin uchwały w sprawie
podziału tych środków na zadania realizowane w bieżącym roku kalendarzowym.
6. Wnioski realizowane są w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230,
poz. 1694 z późn. zm.).
7. Podanie we wniosku i w załącznikach do wniosku informacji niezgodnych z prawdą
eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
8. W przypadku zgonu lub rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania wniosek nie podlega
dalszemu rozpatrywaniu. Do realizacji przyjmowany jest kolejny ze złożonych wniosków.
9. O sposobie rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie.
10. W przypadku otrzymania informacji o odmowie przyznania dofinansowania, ponowne
ubieganie się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku
kolejnym związane jest z koniecznością złożenia nowego wniosku.
III. Realizacja przyznanego dofinansowania
1. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, osoba
niepełnosprawna w terminie 30 dni, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem
rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, informuje MOPR o wybranym organizatorze,
ośrodku i terminie wyjazdu.
2. Pracownik odpowiedzialny za realizację zadania w ciągu 7 dni sprawdza w rejestrach
ośrodków i organizatorów:
a) czy wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator tego turnusu posiadają
wpis do rejestru ośrodków i organizatorów obejmujący okres trwania turnusu wybranego
przez osobę niepełnosprawną;
b) czy ośrodek, w którym odbędzie się turnus, jest uprawniony do przyjmowania osób
niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami
lub schorzeniami danej osoby;

c) czy organizator turnusu jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez
osobę niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim
dysfunkcjami lub schorzeniami danej osoby.
3. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 2 rozdziału
III, MOPR w terminie 7 dni informuje osobę niepełnosprawną o konieczności wyboru
innego ośrodka lub/ i organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nie zrealizowania
przyznanego dofinansowania.
4. Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego następuje w terminie
7 dni od dnia otrzymania oświadczenia organizatora, jednak nie później niż na 7 dni przed
dniem rozpoczęcia tego turnusu.
5. W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż
losowe, osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
6. W przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie
rehabilitacyjnym z przyczyn inne niż losowe, opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
IV. Wysokość dofinansowania
1. Wysokość dofinansowania do turnusu wynosi:
a) 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;
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;
2. O dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie mogą ubiegać się osoby
niepełnosprawne 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.
3. W przypadku przekroczenia dochodu wysokość dofinansowania pomniejsza się o kwotę,
o którą dochód ten został przekroczony.
4. W przypadku gdy MOPR poweźmie wątpliwości w sprawie przyznanego dofinansowania,
w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym, mającym wpływ na przyznane dofinansowanie, powiadamia
Wnioskodawcę o konieczności złożenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
otrzymania wezwania wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
5. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON nie
obejmuje dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 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

6.
7.
8.
9.
V.

społecznym rolników.
Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest
przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.
Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna.
Nie ma możliwości dokonania refundacji kosztów związanych z uczestnictwem w turnusie
rehabilitacyjnym.
Przyznane dofinansowanie musi zostać wykorzystane do końca roku kalendarzowego,
w którym zostało przyznane.

Podstawa prawna
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 511);
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie
turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).

