
ZARZĄDZENIE    Nr: 6/2008  z  dnia  23 stycznia 2008 r. 

 
DYREKTORA  POWIATOWEGO  CENTRUM  POMOCY  RODZINIE w sprawie:  

ustalenia  zasad  dofinansowania  uczestnictwa  osób niepełnosprawnych i 
ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON. 

 

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123 
poz. 776 z późn.zm.) - zwanej dalej "ustawą", rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą 
być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(Dz. U. Nr 96 poz. 861 z późn. zm.)oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15.11.2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 
1694 - z późn. zm.) - zwanym dalej "rozporządzeniem".   Dyrektor   Centrum  zarządza co   
następuje :    

 
Ustala się "Zasady dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów  w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON", 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest: 

a) posiadanie orzeczenia, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, zwanej dalej ,,ustawą”, lub orzeczenia traktowanego 
na równi z tym orzeczeniem,  

b) złoŜenie wniosku o przyznanie dofinansowania zwanego dalej ,,wnioskiem 
o dofinansowanie”. 

 
2. Osoba niepełnosprawna moŜe ubiegać się o dofinansowanie ze środków  

Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeŜeli przeciętny dochód, w rozumieniu 
przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we 
wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający 
miesiąc złoŜenia wniosku, nie przekracza kwoty: 
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, 

zwanego dalej ,,przeciętnym wynagrodzeniem” na osobę we wspólnym 
gospodarstwie domowym, 

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 
 
3. W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o którym mowa w ust. 2, kwotę 

dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został 
przekroczony. W sytuacji gdy osoba niepełnosprawna ubiega się o 
dofinansowanie pobytu opiekuna a jej dochód przekracza kryterium 
dochodowe, wysokość dofinansowania dla opiekuna równieŜ podlega 
zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia. 

 
4. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją Ŝyciową 

(potwierdzoną wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez 
pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o 
dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, której dochód na osobę w 
rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego tj. kwoty określonej w art. 8 
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ust 1 i 2 o pomocy społecznej /Dz. U. z 2004r, Nr 64 poz. 593/) osoby 
niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie 
uczestnictwa jej opiekuna moŜe zostać podwyŜszone do wysokości 35/5 
przeciętnego wynagrodzenia. PodwyŜszenie dofinansowania uczestnictwa 
opiekuna moŜe nastąpić, jeŜeli opiekun pozostaje we wspólnym 
gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi 
koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie. JeŜeli na turnus kierowane jest 
rodzeństwo to w tym przypadku przypada tylko jeden opiekun. 

 
5. Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 

wynosi: 
a) 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w 
wieku do 16 roku Ŝycia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 – 24 lat 
uczącej  się i niepracującej (potwierdzone zaświadczeniem o pobieraniu 
nauki ze szkoły lub uczelni oraz zaświadczeniem z urzędu pracy o 
statusie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy), bez względu na 
stopień niepełnoprawności, 

b) 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

c) 23% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z lekkim stopniem 
niepełnosprawności, 

d) 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, 
e) 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej 

zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezaleŜnie od stopnia 
niepełnosprawności. 

 
6. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym kolejno 

otrzymują: 
a) osoby, które po raz pierwszy złoŜyły wniosek o dofinansowanie i posiadają 

orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności albo równowaŜne, osoby niepełnosprawne w wieku 
do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na 
stopień niepełnosprawności (które nigdy nie korzystały z 
dofinansowania), 

b) osoby, które w roku poprzednim nie korzystały z dofinansowania i 
posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności albo równowaŜne, osoby niepełnosprawne w wieku 
do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na 
stopień niepełnosprawności. 

c) niepełnosprawne osoby dorosłe, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu 
do lekkiego stopnia niepełnosprawności lub równowaŜne i po raz 
pierwszy złoŜyły wniosek o dofinansowanie (które nigdy nie korzystały z 
dofinansowania), 

d) osoby, które w roku poprzednim nie korzystały z dofinansowania i 
posiadają orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności 
lub równowaŜne. 

e) Pozostałe osoby niepełnosprawne. 
  
7. Mieszkańcy  Domów  Pomocy  Społecznej  otrzymują  dofinansowanie  co  

roku niezaleŜnie od  tego  czy  korzystali  w  latach  ubiegłych.  
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8. Kwota dofinansowania uczestnictwa w turnusie przyznana osobie   
niepełnosprawnej jest przekazana na rachunek bankowy organizatora 
turnusu. 

 
9. Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu następuje nie później 

niŜ 14 dni przed rozpoczęciem turnusu, pod warunkiem otrzymania przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oświadczenia organizatora turnusu 
zawierającego potwierdzenie moŜliwości uczestnictwa osoby niepełnosprawnej 
na danym turnusie (niemoŜliwe jest przekazanie dofinansowania po odbytym 
turnusie ).Dotyczy to równieŜ wniosków złoŜonych przed dniem wejścia w 
Ŝycie zarządzenia. 

 
10. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nie nastąpi, jeŜeli 

organizator lub ośrodek w okresie trwania turnusu, nie będą posiadali 
aktualnego wpisu do rejestru ośrodków lub organizatorów. 

 
11. Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub 

innego dokumentu potwierdzającego zakup usługi przez osobę 
niepełnosprawną. 

 
12. Traci moc Zarządzenie Nr 4/2007 z dnia 11.09.2007 r. 

 
 
 
 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 24.01.2008r. 
                                                                                              DYREKTOR  PCPR 
 


