
Turnusy rehabilitacyjne 
 
 
Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizaowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, 
której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych 
uczestników, m.in. przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, 
a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. 
  
Turnus rehabilitacyjny trwa  co najmniej 14 dni. O dofinansowanie do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny mogą 
ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne.  
 
Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi odpowiednio: 
 

• dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby do 16 roku życia                                      
z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, uczącej się                        
i niepracującej: 30% przeciętnego wynagrodzenia, 

• dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 27% przeciętnego 
wynagrodzenia, 

• dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności: 25% przeciętnego wynagrodzenia, 
• dla opiekuna osoby niepełnosprawnej: 20% przeciętnego wynagrodzenia, 
• dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej: 20% przeciętnego wynagrodzenia. 

 
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Dziale do Spraw Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Aleja Józefa Piłsudskiego 2, parter, pokój numer 032. 
 
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz wniosek lekarza o skierowanie na turnus 
rehabilitacyjny. Wniosek o dofinansowanie zawiera oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbę osób 
we wspólnym gospodarstwie domowym. 
 
 
Po otrzymaniu informacji o przyznanym dofinansowaniu należy wybrać termin oraz miejsce turnusu i w terminie                        
do 30 dni powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o jego wyborze. Przyznane dofinansowanie 
przekazywane jest na konto organizatora turnusu na podstawie jego oświadczenia. 
 
 
Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów 
wojewody dostępne są na Portalu Informacyjno-Usługowym EMPATIA. 
 
 
Przeciętne wynagrodzenie oznacza 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 Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 
2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 
r. poz. 887, z późn. zm.). 
 
 
Podstawa prawna 

–  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.). 

–  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów 
rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694, z późn. zm.). 

 


