
Kto może skorzystać z dofinansowania 
do uczestnictwa w turnusie? 

1. Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, które posiadają 
ważne orzeczenie: 

• zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,  

• o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, 

• o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia. 
 
2.  Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że: 

• została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,  

• w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze 
środków PFRON,  

• turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego 
przez wojewodę (ośrodek Zorza posiada taki wpis). 

• nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego 
uczestnika tego turnusu, 

• złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym, 

• zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji 
o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, 
wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje. 

Z takiego dofinansowania osoby mogą skorzystać tylko raz w roku kalendarzowym (pod uwagę bierze 
się datę rozpoczęcia turnusu). 

3. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym powinna 
pobrać a następnie złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie (PCPR) lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS)następujące dokumenty: 

• wniosek o dofinansowanie (wniosek o dofinansowanie zawiera oświadczenie o wysokości 
dochodu w rodzinie oraz liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym), 

• kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

• wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed datą złożenia wniosku wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział 
opiekuna. 

4. PCPR lub MOPS w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o brakach 
formalnych wniosku, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nie usunięcie braków we 
wskazanym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.  

5. Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. 
Wnioskodawca zostaje poinformowany na piśmie o decyzji, w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.  

6. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni nie później jednak niż na 21 dni 
przed rozpoczęciem turnusu poinformować Ośrodek o wybranym turnusie. Należy pamiętać, że 
wybrany turnus musi być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza zawartymi we wniosku z 
pkt.1. Wybrany ośrodek musi też być dostosowany do dysfunkcji osoby niepełnosprawnej.  

7. PCPR lub MOPS po sprawdzeniu zgodności wybranego turnusu z wymogami formalnymi i 
potwierdzeniu możliwości uczestnictwa osoby niepełnosprawnej na danym turnusie przekazuje 
organizatorowi dofinansowanie na 14 dni przed jego rozpoczęciem.  

 


