
 

Turnusy rehabilitacyjne finansowane  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych  

 

Rodzaje zadań, które mogą być finansowane w części lub w całości ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy                    

i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które 

mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

(Dz.U z 2015 r. poz. 926 ze zm.)   

Czym jest turnus rehabilitacyjny? 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.  

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

rehabilitacyjne odbywają się w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników                                       

o podobnych potrzebach w zakresie rehabilitacji ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Trwają co 

najmniej 14 dni. Każda grupa turnusowa ma opracowany program rehabilitacyjny odpowiedni do 

schorzeń uczestników, realizowany przy udziale kadry specjalistów. Turnus może być zorganizowany 

w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Turnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów                                            

z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania, pobudzają rozwój osobisty. W odróżnieniu od 

pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na 

turnusach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych 

obok poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej.  

 

Adresaci dofinansowania: 

Adresatami są osoby posiadająca orzeczenie: 

1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub 

2) całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub 

niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życiu 



3) oraz osoby spełniające kryterium dochodowe tj. dochód nie może przekroczyć kwoty 50% 

przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% 

przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej (przeciętny miesięczny dochód,                             

w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym 

gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).                              

W przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód 

został przekroczony.  

Warunki, jakie powinny spełniać osoby z niepełnosprawnością ubiegające się o dofinansowanie 

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. 

Osoba z niepełnosprawnością może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że: 

1) została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką  

się znajduje; 

2)  w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania  

ze środków Funduszu;  

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

prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus  

jest organizowany w formie niestacjonarnej;  

4) wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;  

5) będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała; 

6)  nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika 

tego turnusu;  

7) złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art. 10e ust. 1 ustawy  

wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;  

8) 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. 

Osobie z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 

równoważnym oraz osobie z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku do 16 lat może być przyznane 

dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że: 

1) wniosek lekarza, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera wyraźne wskazanie  

wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna; 



2)  opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie, nie jest osobą                                                                   

z niepełnosprawnością wymagającą opieki innej osoby, ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest 

wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby z niepełnosprawnością. 

Tryb składnia wniosków o uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym.  

1. Osoba z niepełnosprawnością ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub  

za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych wniosek  

o dofinansowanie w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania, 

w przypadku mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                              

w Wąbrzeźnie.  

2. Osoba z niepełnosprawnością bezdomna, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, składa 

wniosek o dofinansowanie w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym dla                                  

miejsca pobytu.  

3. Osoba z niepełnosprawności a pozostająca pod opieką innej osoby składa wniosek                                                        

o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca pobytu.  

4. Wzór wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest dostępny w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, pokój 27 oraz na stronie internetowej www.wabrzezno.pl 

zakładka PCPR->pomoc dla osób z niepełnosprawnością-> dofinansowanie ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawności->rehabilitacja społeczna->wnioski.  

5.  Do wniosku o dofinansowanie dołącza się:  kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub 

kopię orzeczenia, lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem 

albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności; wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się 

osoba niepełnosprawna o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.  

6. Powiatowe centrum pomocy rodzinie w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie 

informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Uchybienia we wniosku 

powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania od powiatowego centrum pomocy 

rodzinie informacji o uchybieniach występujących we wniosku. Nieusunięcie uchybień                                          

w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

Rozpatrywanie wniosków oraz wysokość dofinansowania.  

Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich złożenia do momentu wykorzystania środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W roku 2021 pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby z niepełnosprawnością  

w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień 

http://www.wabrzezno.pl/


niepełnosprawności. W drugiej kolejności dofinansowanie mogą uzyskać osoby, które otrzymały 

dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku 2020, jednak  

z przyczyn związanych z pandemią Sars-CoV-2 zrezygnowały z uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym lub w związku z zamknięciem ośrodków rehabilitacyjnych nie miały możliwości 

uczestnictwa w turnusie. Następnie dofinansowanie mogą uzyskać osoby z niepełnosprawnością, które 

posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo 

orzeczenie równoważne, które nigdy nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym ze środków PFRON. W dalszej kolejności dofinansowanie mogą uzyskać osoby                                        

z niepełnosprawnością, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego lub 

lekkiego stopnia niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne i nie korzystały  

z dofinansowania w 2020 roku.  

Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystraczającej 

wysokości środków PFRON przeznaczonych na dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w danym 

roku, może wystąpić o dofinansowanie ponownie w roku następnym, składając wniosek wraz                                   

z kompletem wymaganych załączników. 

Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wynosi: 

1) 30% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy  

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

niepełnosprawnych - dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby 

niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej                                   

i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności; 

2) 27% w/w wynagrodzenia - dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; 

3) 25% w/w wynagrodzenia - dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności; 

4) 20% w/w wynagrodzenia - dla osoby z niepełnosprawnością zatrudnionej  

w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności i dla 

opiekuna osoby niepełnosprawnej. 

Stosowanie się do przepisów prawa na każdym etapie rozpatrywania i realizacji wniosku   

o dofinansowanie ma także zastosowanie w czasie żywiołu lub w sytuacjach kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej także w przypadku wprowadzonego   

w 2020 roku stanu epidemii w Polsce z powodu zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

 

 


