
 1 

 

 

Karta usługi 

 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Elblągu 

 

Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 

 

 

Opis sprawy 

 

Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie 

umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów 

społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach 

przewidzianych programem turnusu.  

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie turnusów rehabilitacyjnych  mogą się ubiegać osoby 

niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności: 

 

Wymagane 

dokumenty 

 

1. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzona za zgodność z oryginałem. 

2. Załącznik nr 1 – Wniosek – podpisany przez osobę niepełnosprawną, lub opiekuna/rodzica 

w przypadku osób niepełnoletnich. 

3. Załącznik nr 2- Wniosek lekarza. 

4. Załącznik nr 4 – o ile dotyczy - Oświadczenie opiekuna. 

5. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej - kserokopia zaświadczenia lub wyroku sądu o 

ustanowieniu opiekuna prawnego, oryginał do wglądu  

6. W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika – kserokopia 

pełnomocnictwa notarialnego, oryginał do wglądu  

7. Zaświadczenie o nauce 

 

Po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu: 

Załącznik nr 5 – informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego 

 

 

Sposób 

załatwienia 

sprawy 

 

 Wnioski podlegają rozpatrzeniu według kolejności wpływu. 

 PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył 

wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w 

terminie 30 dni.  

 Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpatrzenia. 

 PCPR  rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.  

  PCPR  informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni od 

dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku. 

 W przypadku gdy PCPR  poweźmie wątpliwość odnośnie do podanych we wniosku o 

dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie 

dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub 

dostarczenia niezbędnych dokumentów. 

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

dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu 

rehabilitacyjnego, przekazuje centrum pomocy informację o wyborze turnusu, w którym 

będzie uczestniczyła. 

 

 

Termin składania 

dokumentów 

 

Cały rok 
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Miejsce składania 

dokumentów 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu 

ul. Komeńskiego 40 

82-300 Elbląg 

Czynny: w poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 7:30-15:30 

w środy w godz. 7:30-17:00 

w piątki w godz. 7:30-14:00 

Szczegółowe informacje można uzyskać: 

 w pokoju nr 4, 

 pod nr telefonu (55) 233 62 82 wew.21 

 

Tryb odwoławczy 

 

Nie dotyczy 

 

Uwagi 

 

1. Przeciętny  miesięczny dochód Wnioskodawcy, w rozumieniu przepisów  o świadczeniach 

rodzinnych, podzielony  przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym,  

obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie może przekroczyć 

kwoty: 

 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 Ustawy  o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2011 r  nr127 

poz 721 z późn. zm)zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem „ na osobę we 

wspólnym  gospodarstwie domowym 

 65 % przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej. 

2. W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze udział pracownik socjalny lub 

specjalista do spraw społecznych, oceniający sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej 

potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych. 

3. Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj 

niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji 

przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także 

uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku 

poprzednim. 

4. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają 

orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo 

równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i 

niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności. 

5. Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR  środków PFRON 

przeznaczonych na realizację zadania. 

6. 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. 

7. Wysokość dofinansowania wynosi ustalana jest co kwartał przez Zarząd Powiatu. 

8. W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do 

istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w 

turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można obniżyć wysokość tego 

dofinansowania, , albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie 

niepełnosprawnej raz na dwa lata. 

 

 

 

Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2011r. Dz. U. Nr. 127 poz. 721 ze zm.), 

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

turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 Nr 230 poz. 1694 ze zm.), 

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r.  w sprawie 

określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U z 2013r. poz. 1190 ze zm.) 

 

*Karta ma charakter informacyjny 


