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§ Podstawa prawna 

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

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 
2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Rehabilitacja społeczna 
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1. Warunki dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej : 
 

 posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub wypisu z treści orzeczenia 
 skierowanie na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieka się znajduje 
 sytuacja społeczna osoby niepełnosprawnej wskazuje na potrzebę rozwijania umiejętności społecznych poprzez turnus 

rehabilitacyjny 
 średni dochód na osobę obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku we wspólnym gospodarstwie domowym 

nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia*  tj. 3.366,74 zł 
 średni dochód osoby samotnie gospodarującej obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza 65 % 

przeciętnego wynagrodzenia* tj. 4.376,76 zł 
 nie uzyskała w danym roku dofinansowania na ten cel ze środków PFRON 
 będzie uczestnikiem zajęć przewidzianych w turnusie 
 na turnusie podczas pierwszego badania lekarskiego przedstawi zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia 
 nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu 
 wybierze zgodnie z posiadanymi dysfunkcjami lub schorzeniami określonymi we wniosku lekarskim lub orzeczeniu - 

organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów i weźmie udział w turnusie w ośrodku wpisanym do rejestru 
ośrodków, prowadzonego przez wojewodę  

 wnioskowane zadanie mieści się w Miejskim Planie finansowym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON w danym roku  

 

1.1. Warunki dofinansowania uczestnictwa w turnusie opiekuna osoby niepełnosprawnej : 
 

 wyraźne zalecenie lekarza o potrzebie pobytu opiekuna na turnusie z osobą niepełnosprawną 
 nie będzie pełnił funkcji członka kadry na turnusie 
 nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby 
 ukończone 18 lat 
 ukończone 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny  osoby niepełnosprawnej 

 
 

 

2. Wymagane dokumenty : 
 

 pisemny wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie - druk do pobrania 
 pisemny wniosek lekarza o skierowanie na turnus - druk do pobrania 

http://mops.suwalki.pl/strona/pdf/turnus_wniosek.pdf
http://mops.suwalki.pl/strona/pdf/turnus_wniosek_lekarz.pdf
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 kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub wypis z treści orzeczenia – (oryginał do wglądu) 
 dowód osobisty (do wglądu) 
 pisemny opis sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej i jej potrzeb w zakresie rozwijania umiejętności społecznych - druk do 

pobrania  
 informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego - druk do pobrania 

 

 

2.1. Wymagane dokumenty w przypadku uczestnictwa  opiekuna osoby niepełnosprawnej w turnusie: 
 

 wskazanie we wniosku lekarza o skierowaniu na turnus koniczności pobytu opiekuna wraz z uzasadnieniem  
 oświadczenie wnioskodawcy stwierdzające, że opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie, nie jest osoba 

niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem 
rodziny osoby niepełnosprawnej  

 

 

3. Wysokość dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym: 
 

 osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
 niepełnosprawne dziecko do 16 roku życia 
 osoby niepełnosprawne w wieku 16-24 lat uczące się i niepracujące 

 
30 % przeciętnego wynagrodzenia * 

 osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 27% przeciętnego wynagrodzenia * 

 osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności 25 % przeciętnego wynagrodzenia * 

 osoba zatrudniona w zakładzie pracy chronionej niezależnie od stopnia 
niepełnosprawności 

20% przeciętnego wynagrodzenia *  

 dofinansowanie opiekuna  20 % przeciętnego wynagrodzenia * 
 
*przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2022 r. – 6.733,49 zł 
 

 

4. Sposób załatwienia sprawy: 
 

 
Termin 

 pismo informujące o sposobie załatwienia sprawy do 30 dni  

 pisemna informacja wnioskodawcy o wyborze realizatora turnusu do 30 dni od daty otrzymania 
powiadomienia o przyznanym 
dofinansowaniu i nie później niż 21 dni 
przed data rozpoczęcia turnusu 

http://mops.suwalki.pl/strona/pdf/turnus_opis.pdf
http://mops.suwalki.pl/strona/pdf/turnus_opis.pdf
http://mops.suwalki.pl/strona/pdf/turnus_wybor.pdf
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 informacja Ośrodka do organizatora turnusu o przyznanym dofinansowaniu                          
i planowanym terminie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej 

niezwłocznie po dopełnieniu 
formalności przez wnioskodawcę 

 oświadczenie organizatora turnusu  o przyjęciu zgłoszenia na bieżąco 

 przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego  7 dni od daty otrzymania oświadczenia 
i nie później niż 7 dni przed dniem 
rozpoczęcia turnusu 

 rozlicznie przekazanego dofinansowania  14 dni od zakończenia turnusu i po 
otrzymaniu faktury 

 

Miejsce i termin składania wniosków 

 Wniosek o dofinansowanie składa się w : 

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 
16 -400 Suwałki, 

  ul. Filipowska 20  
w każdym czasie, jednak nie później niż do 31 października danego roku 
i nie później niż 2 miesiące przed planowanym terminem turnusu 
 
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych można również złożyć elektronicznie w Systemie 
SOW (logowanie do Systemu: https://sow.pfron.org.pl). 
 
 

https://sow.pfron.org.pl/

