
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie 

Informacja o rozpatrywaniu wniosków 

1. Wnioskodawca pobiera druk wniosku o dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym z PCPR w 

Krotoszynie. Wnioskodawca wypełnia pierwszą i drugą stronę wniosku i składa podpisy. Lekarz rodzinny 

lub specjalista wypisuje „Wniosek lekarski”. 

2. Wnioskodawca składa do PCPR w Krotoszynie wypełniony wniosek dołączając kserokopię orzeczenia  

o niepełnosprawności wydaną przez: 

- ZUS, 

- KRUS, 

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

              (przy składaniu wniosku należy okazać oryginał orzeczenia) 

3. PCPR, po otrzymaniu z PFRON środków finansowych, rozpatruje wnioski. Zgodnie z § 6 ust. 1-4 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. z poź. zm. w sprawie 

turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.) biorąc pod uwagę:  

- kryterium dochodowe, 

- stopień niepełnosprawności, (w pierwszej kolejności osobny niepełnosprawne, które posiadają 

orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, osoby 

niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu 

na stopień niepełnosprawności), 

- rodzaj niepełnosprawności, 

- fakt korzystania z dofinansowania w latach ubiegłych. 

4. Po otrzymaniu przez Wnioskodawcę „Informacji o przyznaniu dofinansowania”, dokonuje on rezerwacji 

miejsca na turnusie rehabilitacyjnym. Dokonując wyboru turnusu, należy barć pod uwagę rodzaj 

posiadanych schorzeń tak, aby były one zgodne z wpisem organizatora i ośrodka do rejestru 

wojewody właściwego dla siedziby każdego  

z nich. 

5. W terminie 30 dni od daty otrzymania „Informacji o przyznaniu dofinansowania”, nie później jednak 

niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu, Wnioskodawca wypełnia „Informacje o wyborze turnusu” 

i dostarcza ją do siedziby PCPR w Krotoszynie. 

6. W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe, osoba 

niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na turnusie. Identyczna zasada dotyczy opiekunów osób 

niepełnosprawnych. 

7. W przypadku wyboru turnusu rehabilitacyjnego, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne 

wnioskodawca jest zobowiązany do zabrania na turnus aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia. 

8. Warunkiem przekazania dofinansowania jest spełnienie warunku powiadomienia przez osobę 

niepełnosprawną  PCPR w terminie 21 dni prze rozpoczęciem turnusu o jego wyborze oraz 

przekazania przez organizatora turnusu rehabilitacyjnego do PCPR najpóźniej niż 14 dni przed 

rozpoczęciem turnusu oświadczenia zawierającego potwierdzenie możliwości uczestnictwa danej 

osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie. W związku z powyższym osoba 

niepełnosprawna jest zobowiązana do kontrolowania obu tych terminów. 

 

 

 
 


