
ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW  
O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH 

W 2011 R. 
 

Na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych Ośrodek otrzymał środki w wysokości 142.500 zł 
 
Z uwagi na ograniczone środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej przyjęte zostają 
następujące zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych  
w roku 2011: 
 

1. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne  
w wieku do 16 lat oraz osoby niepełnosprawne w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące - 
bez względu na stopień niepełnosprawności, które nie korzystały z dofinansowania w 2010 r. 
Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.  

2. Następnie osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego  
i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne i złożyły po raz pierwszy 
wniosek o dofinansowanie lub nie korzystały z dofinansowania w latach 2007-2010. Wnioski 
będą rozpatrywane według kolejności wpływu.  

3. W dalszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu 
do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne i otrzymały 
dofinansowanie w latach 2007-2009 a nie korzystały ze środków PFRON w roku 2010  
(z uwzględnieniem częstotliwości korzystania z dofinansowania - dofinansowanie otrzymają 
kolejno osoby, które korzystały jeden raz, dwa razy, trzy itd.). Wnioski będą rozpatrywane 
według kolejności wpływu. 

4. Następnie osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat oraz osoby niepełnosprawne w wieku do 
24 lat uczące się i niepracujące - bez względu na stopień niepełnosprawności i osoby 
niepełnosprawne posiadające orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności albo równoważne, które otrzymały dofinansowanie w roku poprzednim  
(z uwzględnieniem częstotliwości korzystania z dofinansowania - dofinansowanie otrzymają 
kolejno osoby, które korzystały jeden raz, dwa razy, trzy itd.). Wnioski będą rozpatrywane 
według kolejności wpływu 

5. W ostatniej kolejności osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie  
 zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności lub równoważne  
w kolejności złożenia wniosków. 

  
 
Wysokość dofinansowania w 2011 r. wynosi: 

- dla osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat oraz osób niepełnosprawnych w wieku 
do 24 lat uczących się i niepracujących oraz ich opiekunów -  90% kwot określonych  
w § 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 
2007 r. (Dz.U. Nr 230, poz. 1694), 

- dla pozostałych osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów – 80% kwot określonych 
w § 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 
2007 r. (Dz.U. Nr 230, poz. 1694). 

 
 
 
Zasady przyjeto do realizacji dnia 03.03.2011 r. 


