
Zarządzenie Nr 12 /2009
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku 

z dnia 28 grudnia 2009 r.

w  sprawie  procedury  organizacyjnej  w  zakresie  rozpatrywania  wniosków  dotyczących 
dofinansowania  do  turnusów  rehabilitacyjnych  oraz  ustalenia  kryteriów  przyznawania 
dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.

Na podstawie art.35 a ust.1 pkt.7 lit.a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U z 2008 r. Nr 14 
poz. 92 z późn. zm.) oraz  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 
listopada  2007  r.  w  sprawie  turnusów  rehabilitacyjnych (  Dz.U  Nr  230,  poz.  1694), 
zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala  się  procedury  organizacyjne  w   zakresie  rozpatrywania  wniosków dotyczących 
dofinansowania  osób  niepełnosprawnych  do  turnusów  rehabilitacyjnych  oraz  kryteria 
przyznawania  dofinansowania  do  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  w  turnusach 
rehabilitacyjnych w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania z mocą od 1 stycznia 2010 roku.



Zał.Nr 1 do Zarządzenia Nr 12  /2009
Kierownika PCPR z dnia 28.12.2009 r.

Procedury organizacyjne w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczacych dofinansowania 
osób niepełnosprawnych do turnusów rehabilitacyjnych oraz kryteria przyznawania 
dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.

Opis zadania Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji społecznej 
połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede 
wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności 
pobudzenie i rozwijanie zainteresowań u osób niepełnosprawnych

Kogo dotyczy O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne 
posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub wypis z 
treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo 
orzeczenie o niepełnosprawności

Wymagane 
dokumenty

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do 
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z następującymi 
załącznikami:
1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub wypis z 
treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo 
orzeczenie o niepełnosprawności,
2. Wniosek lekarza , pod opieką którego znajduje się osoba 
niepełnosprawna o skierowanie na turnus, sporządzony nie 
wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

Formularze/ wnioski 
do pobrania

Wnioski do pobrania dotyczące dofinansowania do turnusów 
rehabilitacyjnych znajdują się na stronie internetowej PCPR lub w 
siedzibie PCPR.

Opłaty Nie są pobierane.
Jednostka/osoba 
odpowiedzialna 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku ul. Skorupki 46 
Pani Halina Minkina

Miejsce składania 
wniosków

Wniosek składa się w każdym czasie w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kłobucku ul. Skorupki 46 pokój Nr 
206             / II piętro/

Termin załatwiania 
sprawy

1.Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są w terminie 30 dni od 
dnia złożenia kompletnego wniosku.

2.W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie 
informuje się wnioskodawcę o występujących we wniosku 
uchybieniach, które winny być usuniete w terminie 30 dni. 



3. Nie usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje 
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

4. W przypadku wątpliwości w sprawie przyznawanego 
dofinansowania w szczególności co do wysokości dochodów i 
liczby osób w rodzinie pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym mające wpływ na przyznanie dofinansowania 
powiadamia wnioskodawcę o konieczności złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia 
niezbędnych dokumentów.

Rozpatrywanie 
wniosków

1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych do 
turnusów rehabilitacyjnych przyznawane będzie po zatwierdzeniu 
podziału środków finansowych PFRON stosowną uchwałą Rady 
Powiatu na dany rok budżetowy, do wyczerpania limitu środków 
wg podanych poniżej kryteriów :

1/rozpatrzeniu podlegają wnioski kompletne,  według kolejności ich 
wpływu zgodnie z prowadzonym rejestrem.

2/ w pierwszej kolejności:  osoby niepełnosprawne w wieku do 16 
lat albo w wieku od 16 do 24 lat uczące się i niepracujące bez 
względu na stopień niepełnosprawności,

2/ w drugiej kolejności : osoby niepełnosprawne posiadające 
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub 
równoważne, które nigdy nie były na turnusie rehabilitacyjnym z 
dofinansowaniem  z PCPR lub korzystały z dofinansowania 
wcześniej niż w roku kalendarzowym  poprzedzającym rok 
rozpatrywania wniosku

3/ w trzeciej kolejności: osoby posiadające orzeczenia o zaliczeniu 
do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub równoważne, 
które nigdy nie były na turnusie rehabilitacyjnym z 
dofinansowaniem  z PCPR lub korzystały z dofinansowania 
wcześniej niż w roku kalendarzowym  poprzedzającym rok 
rozpatrywania wniosku

4/ w dalszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób 
posiadających orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego stopnia 
niepełnosprawności lub równoważne, które nigdy nie były na 
turnusie rehabilitacyjnym z dofinansowaniem  z PCPR lub 
korzystały z dofinansowania wcześniej niż w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok rozpatrywania wniosku

5/ w szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych 
m.in.  zdarzeniami losowymi i sytuacją zdrowotną wniosek może 
być rozpatrzony poza kolejnością. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje kierownik PCPR.

6/ W przypadku otrzymania dodatkowych środków PFRON lub 



przesunięcia środków z innych zadań istnieje możliwość 
przyznania dofinansowania osobom, które w ubiegłym roku 
otrzymały dofinansowanie pod warunkiem zabezpieczenia 
środków dla osób, które korzystały z dofinansowania wcześniej niż 
w roku kalendarzowym  poprzedzającym rok rozpatrywania 
wniosku.

7/ Podanie nieprawdziwych informacji we wniosku w przypadku ich 
ujawnienia skutkuje odmową przyznania dopfinansowania.

Dodatkowe 
informacje i uwagi 

1.Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności albo równoznacznym oraz osoba w wieku do 
16 roku życia może ubiegać się również o dofinansowanie 
uczestnictwa w turnusie jej opiekuna - w takim przypadku we 
wniosku lekarz osoby niepełnosprawnej musi wyraźnie zalecić 
uczestnistwo opiekuna.

2.Wysokość dofinansowania wynosi:

1/ 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby 
niepełnosprawnejze znacznym stopniemniepełnosprawności oraz 
osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i 
niepracującej,

2/ 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z 
umiarkowanym  stopniem niepełnosprawności

3/ 23% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z 
lekkim stopniem niepełnosprawności

4/ 18% przecietnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby 
niepełnosprawnej

5/ 18% dla  osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie 
pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia 
niepełnosprawności. W przypadku uzasadnionym szczególnie 
trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie 
dla tej osoby lub dofinansowanie jej opiekuna może zostać 
podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. 
Podwyższenie dofinansowania opiekuna może nastąpić, jeżeli 
opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z 
osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa 
opiekuna turnusu.

6/ Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze 
środków PFRON  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 :
– 50% przeciętnego wynagrodzeniana  na osobę we wspólnym 

gospodarstwie domowym,



– 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby 
samotnej.

7/ W przypadku przekroczenia w/w kwot dochodu kwotę 
dofinansowania pmniejsza się o kwotę o którą dochód ten został 
przekroczony.
8/ W przypadku gdy osoba niepełnosprawna ubiega się także o 
dofinansowanie pobytu opiekuna , a jej dochód przekracza 
kryterium dochodowe wysokość dofinansowania dla opiekuna 
również jest pomniejszone o kwotę tego przekroczenia.

Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Podstawa prawna 1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U z 
2008 r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 
listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych Dz.U Nr 
230, poz. 1694


