
Procedura udzielania dofinansowania  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 

 

I. Osoby uprawnione do złożenia wniosku 

1. O dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba niepełnosprawna, 

która: 

- posiada kopię ważnego orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa 

w art.1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy, 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 1998 r.,  

 

- mieszka na terenie powiatu żnińskiego, 

 

- została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się 

znajduje, 

 

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

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

organizowany w formie niestacjonarnej, 

 

- wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów, 

 

- będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie wybranego turnusu, 

 

- nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego 

uczestnika tego turnusu, 

 

- złoży oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu 

przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielonego przez liczbę osób we wspólnym 

gospodarstwie domowym, obliczonego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia 

wniosku, oraz 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 wynagrodzenia1 na członka rodziny pozostającego we wspólnym 

gospodarstwie domowym, 

- 65 % przeciętnego wynagrodzenia1w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 

- 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. 

 
                                                           
1
Przeciętnym wynagrodzeniu- oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od 

pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej 

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. 2017 poz. 1383 z późn. zm.).   

 



II. Etapy składania wniosku i przyznawania dofinansowania 

1. Złożenie aktualnie obowiązującego druku wniosku w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie (PCPR) w Żninie wraz z załącznikami: 

a) Kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopią wypisu  

z treści orzeczenia, o którym mowa w pkt I1 procedury (oryginał do wglądu), 

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

o skierowanie na turnus rehabilitacyjny  (zał. nr 1 do wniosku), 

c) Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia (dotyczy jedynie osób  

w wieku 16 - 24 lat), 

d) Prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub 

udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania (w przypadku wystąpienia- 

oryginał do wglądu). 

2. Wniosek rejestrowany jest według daty wpływu wniosku w dzienniku 

korespondencyjnym.  

3. Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne  

w wieku do 18 roku życia. 

4. Dorosła osoba niepełnosprawna składająca wniosek zostaje wpisana na jedną z trzech 

list, które podzielone są według stopni niepełnosprawności. Ustanowione zostało to na 

Sesji Rady Powiatu, dnia 26.04.2017 r. Każda z osób dorosłych, która złożyła wniosek 

zostaje przydzielona do jednej z list według daty wpływu wniosku. W przypadku osób 

dorosłych w danym roku kalendarzowym dofinansowanie zostaje przyznane 6 osobom 

z I grupą niepełnosprawności, 3 osobom z II grupą niepełnosprawności oraz 1 osobie z 

III grupą niepełnosprawności. Ponadto jest to uzależnione od wielkości środków 

finansowych jakimi będzie dysponować PCPR. W związku z tym może dojść do takiej 

sytuacji, że liczba dofinansowań może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. 

5. W sytuacji, gdy w jednym dniu wniosek na turnus rehabilitacyjny złoży więcej niż 

jedna osoba dorosła o kolejności wprowadzenia na listę decyduje numer ewidencyjny 

z dziennika korespondencyjnego.  

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w terminie 10 dni od dnia złożenia 

wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. 

Uchybienia powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania od 

Centrum informacji o uchybieniach występujących we wniosku. Nieusunięcie 

uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpatrzenia.  

7. W przypadku, gdy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie poweźmie 

wątpliwość odnośnie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie,  

w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, 

wezwie wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 

dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia 

niezbędnych dokumentów. 

8. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Żninie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

Jednakże uzależnione jest to czy PCPR dysponuje wolnymi środkami finansowymi. 

Centrum  w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie 

powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. 



9. Osoba niepełnosprawna, która otrzymała dofinansowanie wybiera organizatora,  

z którym ustala termin turnusu podlegającego dofinansowaniu oraz ośrodek, w którym 

odbędzie się turnus rehabilitacyjny. 

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

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

turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje centrum pomocy informację o wyborze turnusu, 

w którym będzie uczestniczyła (załącznik nr 2 do wniosku). 

11. Informacje o organizatorach i ośrodkach turnusów rehabilitacyjnych można uzyskać w 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie oraz na stronie internetowej 

www.empatia.mpips.gov.pl. 

12. Wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator tego turnusu musi 

posiadać wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania 

turnusu wybranego przez osobę niepełnoprawną.  

13. Ośrodek, w którym odbędzie się turnus, musi posiadać uprawnienia do przyjmowania 

osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim 

dysfunkcjami lub schorzeniami na turnus wybrany przez osobę niepełnosprawną. 

Organizator turnusu musi posiadać uprawnienia do organizowania turnusu wybranego 

przez osobę niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim 

dysfunkcjami lub schorzeniami. 

14. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków zamieszczonych w punkcie 

12 i 13 niniejszej procedury Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie  

7 dni informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego 

ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania 

przyznania dofinansowania. 

15. Do obowiązku wnioskodawcy należy poinformowanie wybranego przez siebie 

organizatora turnusu rehabilitacyjnego o przyznanym dofinansowaniu ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa  

w turnusie rehabilitacyjnym. 

16. Organizator turnusu rehabilitacyjnego przekazuje PCPR oświadczenie  

nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia tego turnusu. O dacie przekazania 

decyduje data wpływu oświadczenia do PCPR. 

17. Warunkiem przyznania dofinansowania jest otrzymanie przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Żninie oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego 

załącznik zawierającego potwierdzenie możliwości uczestnictwa danej osoby 

niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie. 

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

daty otrzymania oświadczenia organizatora, jednak nie później niż 7 dni przed dniem 

rozpoczęcia tego turnusu. 

19. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami na kolejny rok kalendarzowy 

ponawiają na obowiązującym druku tylko te osoby, którym według kolejności na 

liście I, II i III zostanie przyznane dofinansowanie na turnusu rehabilitacyjny. 

Wniosek należy ponowić do końca stycznia bieżącego roku, o czym wcześniej 

poinformuje PCPR.  

20. Informację o kolejności na liście osoby zainteresowanej można otrzymać  

wyłącznie osobiście Wnioskodawca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Żninie w godzinach funkcjonowania urzędu w dziale ds. osób niepełnosprawnych 

http://www.empatia.mpips.gov.pl/


(pokój nr 5). W przypadku niemożności przybycia osobistego, wymagane jest pisemne 

zapytanie osoby zainteresowanej. 

21. Jeżeli osoba niepełnosprawna nie ponowi wniosku w wyznaczonym terminie zostaje 

usunięta z listy.   

22. Osoby, które są na dalszej pozycji na obowiązujących listach oczekują na swoją kolej  

i nie ponawiają wniosku.  

23. Wnioski przyjmowane są w ciągu roku kalendarzowego.  

24. O dofinansowanie można ubiegać się nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.  

25. Realizacja zadania następuje po podjęciu przez Radę Powiatu Żnińskiego uchwały  

w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na dany rok kalendarzowy, aż do momentu wykorzystania 

środków przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym.  

 

III. Wysokość dofinansowania 

1. Wysokość dofinansowania 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. Kwoty dofinansowania podlegają zaokrągleniu do pełnego złotego. 

3. W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa w §3 ust. 1 lit. i, kwotę 

dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. 

4. Ze środków Funduszu nie może być dofinansowane uczestnictwo 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 społecznym rolników. 

 

 

 


