
Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 

Z turnusu rehabilitacyjnego mogą skorzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, 

które posiadają waŜne orzeczenie o niepełnosprawności oraz wniosek lekarza 

sprawującego opiekę o skierowanie na turnus, sporządzony nie wcześniej, niŜ 3 

miesiące przed datą złoŜenia wniosku. 

Celem turnusu rehabilitacyjnego, będącego zorganizowaną formą aktywnej 

rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem, jest ogólna poprawa sprawności jego 

uczestników. Ośrodek organizujący turnus zapewnia osobom niepełnosprawnym 

odpowiednie warunki pobytu, które muszą być dostosowane do rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności. Czas trwania turnusu wynosi od 14 dni, a organizowane są one 

tylko na terenie kraju. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie 

kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON powinna 

złoŜyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie we właściwym dla miejsca 

zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie. Wymagane jest, aby zawierał 

on oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym 

gospodarstwie domowym. Wniosek ten jest rozpatrywany w ciągu 30 dni od dnia 

złoŜenia, a następnie w ciągu 7 dni powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o 

sposobie jego rozpatrzenia, informując o wysokości przyznanego dofinansowania 

bądź teŜ uzasadniając odmowę jego przyznania. Osoba niepełnosprawna moŜe 

ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie dla opiekuna, jeśli lekarz 

zawrze we wniosku takie zalecenie. Wysokość dofinansowania wynosi 30% 

przeciętnego wynagrodzenia w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności, 

27% przy umiarkowanym oraz 25% przy lekkim stopniu niepełnosprawności. Osoby 

do 16 roku Ŝycia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz w wieku od 16 do 24 lat 

uczące się i niepracujące otrzymają dofinansowanie w wysokości 30%, natomiast 

opiekun 20% przeciętnego wynagrodzenia. Osoby w szczególnie trudnej sytuacji 

Ŝyciowej mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 40% przeciętnego 

wynagrodzenia.  

Kryterium dochodowe wynosi: 

50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym 

gospodarstwie domowym. 



65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

Podstawa prawna: 

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 z póŜn.zm.), 

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

sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694). 

 


