
ZARZĄDZENIE    Nr: 2  z  dnia  23 stycznia 2008r. 
 

DYREKTORA  POWIATOWEGO  CENTRUM  POMOCY  RODZINIE  w sprawie: 
ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 
 

Na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą", 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r.w sprawie  określenia rodzajów zadań powiatu, 
które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96 
poz. 861 z późn. zm.) -zwanym dalej "rozporządzeniem” Dyrektor  Centrum zarządza  , co następuje: 

 

Ustala się ” Zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”. 

 
1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać 

się: 
 

1)  osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 
jeŜeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach 
rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, 
obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złoŜenia wniosku, nie przekracza kwoty: 

 
a)  50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego 

dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", na osobę we wspólnym gospodarstwie 
domowym, 

b)  65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, 
 

2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeŜeli prowadzą działalność 
związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed 
dniem złoŜenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub 
pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej 
dofinansowaniem ze środków Funduszu – jeden raz w roku. 

 
2.  O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby 
niepełnosprawne, jeŜeli dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot, o których mowa w 
ust. 1 pkt 1.  

   
3.  Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w: 
 

1) sprzęt rehabilitacyjny wynosi – do 60% kosztów sprzętu, o którym mowa w ust 4 i 5 
niniejszego załącznika nie więcej jednak niŜ do wysokości pięciokrotnego przeciętnego 
wynagrodzenia,  

2) przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi: 
a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na 

podstawie odrębnych przepisów, jeŜeli taki udział jest wymagany, 
b) do150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby 
niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeŜeli cena zakupu jest 
wyŜsza niŜ ustalony limit . 
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c) w przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze oblicza się przez odjecie od uzyskanej kwoty, o której mowa w 
pkt 3. ust. 2 lit b, opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu 
ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjna pomocy społecznej. 

d) Wzór obliczania maksymalnej wysokości dofinansowania zaopatrzenia w 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oblicza się ( w przypadku , gdy cena 
zakupu przekracza ustalony limit Narodowego Funduszu Zdrowia) , sumując kwotę 
limitu(a) i udziału własnego ( b) , a następnie mnoŜąc tę sumę przez 150% 

 
Kwota dofinansowania = (a+ b) x 150% 

 
 
4. Osoba niepełnosprawna moŜe uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 

jeŜeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy uŜyciu tego 
sprzętu – potwierdzona zaświadczeniem lekarskim oraz w/w sprzęt jest niezbędny do 
prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym 
uczestnictwie osoby niepełnosprawnej moŜliwie najwyŜszego poziomu jej funkcjonowania , 
jakości Ŝycia , integracji społecznej- potwierdzonego  zaświadczeniem lekarskim zgodnie z 
indywidualnymi potrzebami i moŜliwościami osoby niepełnosprawnej, który  w szczególności 
obejmuje: 

 
Dla  wszystkich osób niepełnosprawnych: 

1) Rower rehabilitacyjny stacjonarny 
2) Trójkołowy rower rehabilitacyjny 
3) urządzenia masujące, 
4) urządzenia do kąpieli perełkowej, 
5) piłki rehabilitacyjne, 
6) piłki lekarskie, 
7) trenery dłoni, 
8) klocki, wałki, kliny, maty rehabilitacyjne,  
9) pufy, worki rehabilitacyjny, 
10) steper, 
11) rotor, 
12) klocki i gry wypukłe oraz zabawki dźwiękowe – dla dzieci, 
13) rower tandem ( przy znacznym stopniu niepełnosprawności). 
14) lóŜko ortopedyczne 

 
5. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nie posiadające osobowości prawnej, jeŜeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób 
niepełnosprawnych, mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, który 
w szczególności obejmuje: 

 
1) rower rehabilitacyjny stacjonarny, 
2) rotor, 
3) steper, 
4) atlas, 
5) wanna z systemem do kąpieli perełkowej, 
6) katedra biczy szkockich, 
7) bieŜnia mechaniczna, 
8) urządzenie do terapii ultradźwiękowej, 
9) urządzenie do terapii  polem magnetycznym, 
10) suchy basen do rehabilitacji, 
11) urządzenia masujące, 
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12) pas wibracyjny, 
13) stół do masaŜu klasycznego, 
14) piłki  lekarskie, 
15) drabinki gimnastyczne, 
16) materace do ćwiczeń. 

 
 
6. Inne informacje szczegółowe 
 

1) Wnioski z zakresu dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze podlegają rozpatrywaniu w kolejności ich wpływu.  

1.1. Do wniosku o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 
naleŜy załączyć: 

- fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę 
udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup wraz z potwierdzona za zgodność 
z przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na 
zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.. 

- kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a 
lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy kopie 
orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym 
wydanego przed 1 stycznia 1998r. 

 
  
1.2 W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski kompletne, zawierające załączniki 
określone w p.pkt. 1.1 oraz kwalifikujące się do rozpatrzenia pod względem merytorycznym. 

 

2) Podstawę dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego  stanowi umowa. 
 

3) Przyznanie osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków Funduszu na 
zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie wymaga formy 
umowy. 

4) Do rozliczenia dofinansowania zaopatrzenia w  środki ortopedyczne i przedmioty 
pomocnicze wymagana jest Faktura Vat z odrębnym zapisem przyznanego 
dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia  

5) Dofinansowaniem do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 
przyznawane  na podstawie odrębnych przepisów, mogą być objęte faktury roku 
bieŜącego oraz miesiąca grudnia roku minionego. 

6) Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca 
pokrywa ze środków własnych. 

7) Kwota dofinansowania przyznana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie  
moŜe być wyŜsza niŜ róŜnica całkowitego kosztu zakupu i kwoty dofinansowania 
przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia- dotyczy zaopatrzenia w środki 
ortopedyczne i przedmioty pomocnicze 

8) Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego - przeprowadza komisja w składzie Dyrektor PCPR wraz  dwoma 
pracownikami merytorycznymi w tym pracownikiem bezpośrednio uczestniczącym w 
realizacji wniosku. 

 
9) Wnioskodawca starający się o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego przedstawia 

minimum dwie oferty wymaganego urządzenia 
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10) Wnioskodawca starający się o dofinansowanie ze środków PFRON ponosi pełną 
odpowiedzialność za działania wybranego przez siebie sprzedawcy urządzenia. 

 
11) Przekazanie  dofinansowania  sprzętu rehabilitacyjnego następuje po podpisaniu umowy 

i dostarczeniu przez wnioskodawcę: 
 

a) faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę przez wykonawców lub 
dostawców – o terminie nie krótszym niŜ 14 dni od daty wystawienia rachunku 

b) dowodu uiszczenia udziału własnego 
 

oraz sprawdzeniu przedłoŜonych przez wnioskodawcę dokumentów pod względem 
merytorycznym i formalnym , przelewem na wskazane konto, lub do rąk własnych w 
przypadku opłacenia gotówką 
 

 
12) PrzedłoŜone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem , 

uzgodnionym kosztem oraz podpisaną umową. 
 

13) W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych , a takŜe podatków od 
towarów i usług w przypadku płatników VAT. 

 
 

14) Przekazanie środków finansowych następuje w terminie 30 dni od dnia złoŜenia 
wymaganego kompletu dokumentów. 

 
15)  Jeśli Wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. NaleŜy 

przyjąć do rozpatrzenia kolejno złoŜony wniosek. 
 

 
16) W przypadku złoŜenia wniosku o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, który nie 

jest zawarty w katalogu zasad ,a jego zakup jest uzasadniony potrzebami wynikającymi 
z niepełnosprawności i jest to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym 
zasadność ubiegania się o dofinansowanie, kaŜdorazowo decyzję będzie podejmowała 
komisja w składzie Dyrektor PCPR wraz z dwoma pracownikami merytorycznymi w 
tym pracownikiem bezpośrednio uczestniczącym w realizacji wniosku 

 
17) Katalog przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych określają odrębne 

przepisy( Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitu cen dla przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych, o takim zastosowaniu ale róŜnych cenach- w 
zakresie, których Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje to świadczenie). 

 
7. Traci moc Zarządzenie nr 4 z dnia 19 września 2006r. 
 
 
 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 24.01.2008r. 
 
 
                                                                                                                  DYREKTOR  PCPR 


