
     

      Zarządzenie Nr 45/2016 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie 

                            z dnia  01.09.2016 r. 

 

w sprawie :  zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  do turnusów rehabilitacyjnych w 2016 roku 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 

listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, które mogą być finansowane ze 

środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 

230, poz. 1694). 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W związku ze znacznym niedoborem środków PFRON w 2016 roku w stosunku do 

istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w 

turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, obniża się wysokość 

dofinansowania o 20% (zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych), w przypadku gdy przeciętny miesięczny 

dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych na jednego członka rodziny 

obliczonego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku przekracza 50% wysokości 

obowiązującego w danym kwartale kryterium dochodowego. 

W związku z powyższym wysokość dofinansowania wynosi odpowiednio: 

 965,00 zł dla osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia; 

 965,00 zł dla osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej bez 

względu na stopień niepełnosprawności; 

 643,00 zł dla opiekuna osoby niepełnosprawnej; 

 965,00 zł dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo 

równoważnym; 

 868,00 zł dla osoby dorosłej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo 

równoważnym; 

 804,00 zł dla osoby dorosłej z lekkim stopniem niepełnosprawności albo równoważnym; 

 643,00 zł dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, 

niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności. 

 

2. W przypadku gdy przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach 

rodzinnych na jednego członka rodziny obliczonego za kwartał poprzedzający miesiąc 



złożenia wniosku nie przekracza 50% wysokości obowiązującego w danym kwartale 

kryterium dochodowego, wysokość dofinansowania wynosi: 

 1 206,00 zł dla osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia; 

 1 206,00 zł dla osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej bez 

względu na stopień niepełnosprawności; 

 804,00 zł dla opiekuna osoby niepełnosprawnej; 

 1 206,00 zł dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo 

równoważnym; 

 1 085,00 zł dla osoby dorosłej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo 

równoważnym; 

 1 005,00 zł dla osoby dorosłej z lekkim stopniem niepełnosprawności albo 

równoważnym; 

 804,00 zł dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, 

niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności. 

 

§ 2 

 

Zmiana wysokości dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON w 

2016 roku  będzie ogłaszana każdorazowo przy zmianie wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


