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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 5/2018 

Dyrektora PCPR w Policach 
z dnia 11 kwietnia 2018 r.  

 
KRYTERIA 

PRZYZNAWANIA W POWIECIE POLICKIM DOFINANSOWANIA 
ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH 
ORAZ ICH OPIEKUNÓW W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH 

 
 
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) a także rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów 
rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1937) ustala się „Kryteria przyznawania w Powiecie 
Polickim dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych”, zwane dalej „Kryteriami”.  

 
1. Mając na względzie brzmienie § 6 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa powyżej 

przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych tej samej dorosłej 
osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata. 

2. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych  
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych składa osobiście lub za pośrednictwem 
opiekuna bądź organizatora turnusu rehabilitacyjnego wniosek o dofinansowanie  
do turnusu rehabilitacyjnego, zwany dalej „wnioskiem” do Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Policach, ul. Szkolna 2, 72-010 Police. 

3. Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych obejmuje również pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie 
rehabilitacyjnym. Dofinansowanie to może być przyznane osobie niepełnosprawnej, która 
posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 
równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat pod warunkiem,  
że wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (załącznik nr 2 do  
ww. rozporządzenia) zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności 
pobytu opiekuna. 

4. Złożone wnioski opiniowane są przez czteroosobową komisję, w skład której wchodzą: 
pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, zwany dalej 
„pracownikiem socjalnym PCPR”, pracownik Działu Aktywizacji Społecznej 
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Policach, członek Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych 
w Policach oraz członek Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki 
Rodzinnej Rady Powiatu w Policach. O kolejności uzyskania dofinansowania rozstrzyga 
społeczna komisja przy akceptacji Dyrektora PCPR. Opinia społecznej komisji nie jest dla 
Dyrektora PCPR wiążąca. 

5. Podczas opiniowania wniosków pracownik socjalny PCPR, o którym mowa w pkt 4,  
na podstawie wniosku oraz dołączonych do niego załączników podda ocenie sytuację 
społeczną osoby niepełnosprawnej oraz jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności 
społecznych. 
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6. Podczas opiniowania wniosków komisja, o której mowa w pkt 4, będzie brała pod uwagę 
stopień i rodzaj niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej oraz wpływ 
niepełnosprawności na możliwość realizacji przez osobę niepełnosprawną kontaktów 
społecznych w codziennym funkcjonowaniu. 

7. Ostateczną decyzję o sposobie rozpatrzenia wniosku podejmuje Dyrektor PCPR,  
a realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków finansowych. 

  
Kryteria podstawowe 
 
Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne (według kolejności 
w jakiej zostały wymienione): 
1)  osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia oraz osoby do 24 roku życia (uczące się 

i niepracujące), które nigdy nie korzystały z dofinansowania uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON   
oraz z dofinansowania ze środków budżetu Powiatu Polickiego w 2017 r. − zaliczane do 
tzw. I grupy,  

2)  pozostałe osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia oraz osoby do 24 roku życia 

(uczące się i niepracujące) − zaliczane do tzw. II grupy,  
3)  osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nigdy nie 

korzystały z dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON oraz ze środków budżetu Powiatu 
Polickiego w 2017 r. – zaliczane do tzw. III grupy,  

4) osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nie korzystały 
z dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych ze środków budżetu Powiatu Polickiego w 2017 r. − zaliczane do tzw. 
IV grupy,  

5)  pozostałe osoby – zaliczane do tzw. V grupy. 
 
Kryteria dodatkowe 
 
W I grupie o kolejności przyznania dofinansowania będzie decydować: 
1) orzeczenie o niepełnosprawności i stopnień niepełnosprawności – pierwszeństwo mają 

osoby do 16 roku życia, w drugiej kolejności osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, w trzeciej kolejności osoby o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w czwartej kolejności osoby posiadające lekki stopień 
niepełnosprawności; 

2) niepełnosprawność, która ogranicza społeczne funkcjonowanie – pierwszeństwo mają 
osoby (według kolejności w jakiej zostały wymienione): 
a) poruszające się na wózku inwalidzkim lub o białej lasce (osoby niewidome), 
b) poruszające się o kulach lub przy pomocy balkonika, 
c) z chorobami neurologicznymi, 
d) z uszkodzonym narządem wzroku lub uszkodzonym narządem słuchu, 
e) z upośledzeniem umysłowym, z chorobami psychicznymi, całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi, 
a następnie pozostałe osoby: z dysfunkcją narządu ruchu, z chorobami układu moczowo- 
płciowego, ze schorzeniami układu oddechowego i krążenia, z chorobami układu 
pokarmowego, z epilepsją i innymi; 

3) wysokość miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie (od najniższego  
do najwyższego). 
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W II grupie o kolejności przyznania dofinansowania będzie decydować: 
1) orzeczenie o niepełnosprawności i stopnień niepełnosprawności – pierwszeństwo mają 

osoby do 16 roku życia, w drugiej kolejności osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, w trzeciej kolejności osoby o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w czwartej kolejności osoby posiadające lekki stopień 
niepełnosprawności; 

2) niepełnosprawność, która ogranicza społeczne funkcjonowanie – pierwszeństwo mają 
osoby (według kolejności w jakiej zostały wymienione): 
a) poruszające się na wózku inwalidzkim lub o białej lasce (osoby niewidome), 
b) poruszające się o kulach lub przy pomocy balkonika, 
c) z chorobami neurologicznymi, 
d) z uszkodzonym narządem wzroku lub uszkodzonym narządem słuchu, 
e) z upośledzeniem umysłowym, z chorobami psychicznymi, całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi, 
a następnie pozostałe osoby: z dysfunkcją narządu ruchu, z chorobami układu moczowo- 
płciowego, ze schorzeniami układu oddechowego i krążenia, z chorobami układu 
pokarmowego, z epilepsją i innymi; 

3) częstotliwość otrzymanego dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 
w ciągu ostatnich 6 lat; 

4) wysokość miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie (od najniższego  
do najwyższego). 
 

W III grupie o kolejności przyznania dofinansowania będzie decydować: 
1) stopień niepełnosprawności – pierwszeństwo mają osoby ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, w drugiej kolejności osoby o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności; 

2) niepełnosprawność, która ogranicza społeczne funkcjonowanie – pierwszeństwo mają 
osoby (według kolejności w jakiej zostały wymienione): 
a) poruszające się na wózku inwalidzkim lub o białej lasce (osoby niewidome), 
b) poruszające się o kulach lub przy pomocy balkonika, 
c) z chorobami neurologicznymi, 
d) z uszkodzonym narządem wzroku lub uszkodzonym narządem słuchu, 
e) z upośledzeniem umysłowym, z chorobami psychicznymi, całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi, 
a następnie pozostałe osoby: z dysfunkcją narządu ruchu, z chorobami układu moczowo- 
płciowego, ze schorzeniami układu oddechowego i krążenia, z chorobami układu 
pokarmowego, z epilepsją i innymi; 

3) wysokość miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie (od najniższego  
do najwyższego). 

 
W IV grupie o kolejności przyznania dofinansowania będzie decydować: 
1) stopień niepełnosprawności – pierwszeństwo mają osoby ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, w drugiej kolejności osoby o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności; 

2) niepełnosprawność, która ogranicza społeczne funkcjonowanie – pierwszeństwo mają 
osoby (według kolejności w jakiej zostały wymienione): 
a) poruszające się na wózku inwalidzkim lub o białej lasce (osoby niewidome), 
b) poruszające się o kulach lub przy pomocy balkonika, 
c) z chorobami neurologicznymi, 
d) z uszkodzonym narządem wzroku lub uszkodzonym narządem słuchu, 
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e) z upośledzeniem umysłowym, z chorobami psychicznymi, całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi, 

a następnie pozostałe osoby: z dysfunkcją narządu ruchu, z chorobami układu moczowo- 
płciowego, ze schorzeniami układu oddechowego i krążenia, z chorobami układu 
pokarmowego, z epilepsją i innymi; 

3) częstotliwość otrzymanego dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 
w ciągu ostatnich 6 lat; 

4) wysokość miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie (od najniższego  
do najwyższego). 

 
W V grupie o kolejności przyznania dofinansowania będzie decydować: 
1) stopień niepełnosprawności – pierwszeństwo mają osoby ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, w drugiej kolejności osoby o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w trzeciej kolejności osoby posiadające lekki stopień 
niepełnosprawności; 

2) niepełnosprawność, która ogranicza społeczne funkcjonowanie – pierwszeństwo mają 
osoby (według kolejności w jakiej zostały wymienione): 
a) poruszające się na wózku inwalidzkim lub o białej lasce (osoby niewidome), 
b) poruszające się o kulach lub przy pomocy balkonika, 
c) z chorobami neurologicznymi, 
d) z uszkodzonym narządem wzroku lub uszkodzonym narządem słuchu, 
e) z upośledzeniem umysłowym, z chorobami psychicznymi, całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi, 
a następnie pozostałe osoby: z dysfunkcją narządu ruchu, z chorobami układu moczowo- 
płciowego, ze schorzeniami układu oddechowego i krążenia, z chorobami układu 
pokarmowego, z epilepsją i innymi; 

3) częstotliwość otrzymanego dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 
w ciągu ostatnich 6 lat; 

4) wysokość miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie (od najniższego  
do najwyższego). 

 


