Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33/2020
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wołominie z dnia 16.11.2020 r.

Zasady postępowania w sprawie przyznania dofinansowania ze środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

I. Informacje ogólne:
Niniejsze zasady określają:
1. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy ubiegające się o dofinansowanie.
2. Tryb składania i zasady rozpatrywania wniosków.
3. Zasady ustalania wysokości i przekazywania środków Funduszu.
Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
1. Centrum – oznacza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
2. Funduszu – oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
3. Komisji – oznacza to Komisję do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie
ze środków Funduszu, powołaną przez dyrektora Centrum,
4. Osobie niepełnosprawnej – oznacza to osobę posiadającą:
a. orzeczenie o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia
niepełnosprawności,
b. orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, w przypadku osób, które nie
ukończyły 16 roku życia,
c. orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wydane przez
lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
d. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza
orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
e. orzeczenie o zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidów wydane przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
f. orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie
rolnym wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przed
dniem 1 stycznia 1998 r.
5. Staroście – oznacza to Starostę Wołomińskiego,
6. Przeciętnym miesięcznym dochodzie – oznacza to dochód w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 111 z późn. zm.) podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie
domowym,
7. Kryterium dochodowym – oznacza to kryterium dochodowe osoby samotnie
gospodarującej oraz kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, określone zgodnie
z art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 15.07 z późn. zm.),
8. Przeciętnym wynagrodzeniu – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego

miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie
komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na
podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.).
9. SOW- system obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON.
10. ePUAP – należy przez to rozumieć Elektroniczną Platformę Usług Administracji
Publicznej;
11. Profil Zaufany – należy przez to rozumieć sposób uwierzytelnienia
wnioskodawcy/użytkownika dostępny na ePUAP.
II. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy ubiegające się o dofinansowanie:
1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że:
a. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności;
b. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego
opieką się znajduje;
c. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel
dofinansowania ze środków Funduszu;
d. 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;
e. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów
turnusów;
f. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu;
g. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem
innego uczestnika tego turnusu;
h. złoży oświadczenie o wysokości swojego dochodu wraz z informacją o liczbie
osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
i. przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie
lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej,
uczuleniach i przyjmowanych lekach.
2. Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
albo równoważnym osoba niepełnosprawna w wieku do 16 lat może ubiegać się
o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna pod warunkiem, że:
a. wniosek lekarza o skierowaniu na turnus zawiera wyraźne wskazanie wraz
z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
b. opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie, nie jest osobą
niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, ukończył 18 lat albo ukończył
16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

III. Tryb składania i zasady rozpatrywania wniosków:
1. Wniosek o udzielenie dofinansowania do pobytu osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów na turnusie rehabilitacyjnym należy składać w siedzibie Centrum
na właściwych wnioskach wraz z kompletem wymaganych załączników
lub za pośrednictwem Platformy SOW. Pełne korzystanie z Systemu wymaga
posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie
ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.
2. Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego stanowi załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 33/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wołominie z dnia 16.11.2020 r.
3. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek osobiście bądź przez pełnomocnika.
W imieniu małoletnich osób niepełnosprawnych wniosek składa przedstawiciel
ustawowy.
4. Osoba niepełnosprawna bezdomna składa wniosek o dofinansowanie w Centrum
właściwym dla miejsca swojego pobytu.
5. Osoba niepełnosprawna pozostająca pod opieką składa wniosek o dofinansowanie
w centrum pomocy właściwym dla miejsca pobytu.
6. Do wniosku należy dołączyć kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz
wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna,
o skierowanie na turnus rehabilitacyjny – załącznik nr 2 do wniosku
7. Wniosek o dofinansowanie może być złożony w każdym czasie.
8. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Centrum występuje w ciągu 10 dni
do osoby niepełnosprawnej o jego uzupełnienie lub złożenie dodatkowych
dokumentów w przypadku, gdy złożone dokumenty nie w pełni potwierdzają
konieczność dofinansowania. Nie uzupełnienie wniosku w ciągu 30 dni powoduje
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
9. Wniosek podlega ocenie w oparciu o skalę punktową opracowaną przez Centrum.
10. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych.
11. Wnioski są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
12. W przypadku braku środków finansowych albo w przypadku wystąpienia innych
okoliczności uniemożliwiających rozpatrzenie wniosku we wskazanym terminie
należy poinformować Wnioskodawcę o innym terminie rozpatrzenia wniosku.
13. Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj
niepełnosprawności Wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość
realizacji kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także
częstotliwość korzystania z dofinansowania w latach poprzednich.
14. W przypadku niewystarczającej ilości środków finansowych przekazywanych przez
Fundusz oraz dużej ilości wniosków o dofinansowanie osoby niepełnosprawne
korzystają z dofinansowania raz na pełne 2 lata.
15. Od odmowy o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie
w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

16. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z dofinansowania na pisemny umotywowany
wniosek, Centrum w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę
na dofinansowanie innemu Wnioskodawcy.
17. W przypadku gdy Centrum poweźmie wątpliwości w sprawie przyznawanego
dofinansowania, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mające wpływ na przyznanie
dofinansowania, powiadamia wnioskodawcę o konieczności złożenia w wyznaczonym
terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie
lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
18. 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.
19. Decyzje o przyznaniu lub odmowie dofinansowania mogą być podejmowane
po podjęciu przez Radę Powiatu Wołomińskiego uchwały dotyczącej podziału
środków finansowych Funduszu na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji
społecznej.
20. Wnioskodawcy, którym nie zostało przyznane dofinansowanie, z powodu
niewystarczającej wysokości środków Funduszu przeznaczonych na uczestnictwo
w turnusie rehabilitacyjnym w roku rozpatrywania wniosku, mogą wystąpić
o dofinansowanie ponownie, składając nowy wniosek.
21. Jeżeli wnioskodawca zmarł wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. Należy
przyjąć do rozpatrywania kolejny wniosek, który otrzymał najwyższą ocenę
punktową.
22. W celu raportowania oraz kontroli wydawanych środków finansowych raz na kwartał
odbywają się posiedzenia Komisji.
IV. Zasady ustalania wysokości i przekazywania środków Funduszu:
1. Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie może być
wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
2. Wysokość dofinansowania wynosi:
a. 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym
stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia
oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 - 24 lat uczącej się i niepracującej, bez
względu na stopień niepełnosprawności,
b. 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności,
c. 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim
stopniem niepełnosprawności,
d. 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
e. 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej
w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia
niepełnosprawności.

3. W sytuacji znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku

do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa w turnusach, można
obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których
mowa w ust.2 albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej
osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.
4. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby
niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej
opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 40%
przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może
nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą
niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.
5. Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia
o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem
rozpoczęcia turnusu, przekazuje Centrum informuję o wyborze turnusu, w którym
będzie uczestniczyła. Nie dotrzymanie przez wnioskodawcę tego terminu traktowane
będzie jak rezygnacja z dofinansowania.
6. Centrum po otrzymaniu informacji o wyborze turnusu w terminie 7 dni sprawdza
w rejestrach ośrodków i organizatorów:
a. czy wybrany ośrodek i organizator posiadają odpowiednio wpisy do rejestrów,
obejmujące okres trwania wybranego turnusu,
b. czy wybrany ośrodek jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych
z określonymi dysfunkcjami lub schorzeniami,
c. czy organizator turnusu jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego
przez osobę niepełnosprawną z określoną dysfunkcją lub schorzeniem.
7. Przekazanie przyznanego dofinansowania organizatorowi turnusu następuje
w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia organizatora, jednak nie później niż
na 7 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu. Warunkiem przekazania dofinansowania
jest otrzymanie przez Centrum oświadczenia organizatora turnusu zawierającego
potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym
turnusie.
8. Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu
uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna.
V. Postanowienia końcowe:
Pozostałe warunki i wymogi nie zawarte w niniejszych zasadach określa:
a. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.).
b. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).

