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Pan
Grzegorz Rak
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Śląski Urząd Wojewódzki

Szanowny Panie Dyrektorze,

Odpowiadając na pismo, znak: PSXIII.9521.2.4.2021 uprzejmie wyjaśniam, 

że przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w  

związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 905) przywrócona została 

możliwość realizacji turnusów rehabilitacyjnych, o których mowa w art. 10c ustawy z dnia 

27  sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

W związku z powyższym, turnusy rehabilitacyjne mogą być realizowane od dnia 

15 maja br. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, do odwołania warunkiem 

rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa powyżej, jest 

negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu 

z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia 

turnusu albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19. Powyższy przepis dotyczy również 

opiekuna osoby niepełnosprawnej jeżeli konieczność jego obecności na turnusie 

rehabilitacyjnym wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na ten turnus. 

Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego 

ze środków publicznych jest skierowanie wystawione: 



1) po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego 

przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu 

obsługującego tego ministra lub

2)  przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

Aby zapisać się na test przez Internet należy wypełnić formularz zgłoszeniowy 

w poniższym linku: https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa-przed-

turnusem-rehabilitacyjnym2. 

Z poważaniem

Małgorzata Paprota
Dyrektor Biura

Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym/
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