
Procedury udzielania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.      

I. Warunki ogólne: 

1. Szczegółowe warunki przyznawania dofinansowania określa: 

 

a) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 

określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1190 z późn. zm.). 

 

2. Wzór wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze osoby niepełnosprawnej stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszych „Procedur ”. 

 

3. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć przedstawiciel ustawowy, prawny 

opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie. 

 

4. Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku gdy: 

a) dane zawarte we wnioskach lub załącznikach są niezgodne z prawdą, 

b) gdy artykuły (przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze) zostały nabyte przez 

osobę zainteresowaną przed dniem uzyskania stosownego orzeczenia, czyli przed dniem 

uznania danej osoby za niepełnosprawną. 

 

5. Ustala się limit dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 

 

a) do 150% sumy kwoty limitu NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby 

niepełnosprawnej,  osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 

kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej oraz osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium 

dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 

b)  do 100% kwoty limitu NFZ,  osobie samotnie gospodarującej, której dochód 

przekracza  kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej oraz osobie  w rodzinie,  

w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe uprawniające do 

świadczeń pieniężnych  

z pomocy społecznej, 

 

5a. Osoby ubiegające się o dofinansowanie, o którym mowa w ust.5 lit. a, zobowiązane są do 

udokumentowania dochodów.” 

II.  Zasady rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania. 

6. Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie wyznaczonym przez PCPR. 

Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpatrzenia. 

7. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych, po zatwierdzeniu przez Radę 

Powiatu w drodze uchwały zadań, na które przeznacza się w danym roku środki  finansowe PFRON. 

8. W wyjątkowych i szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozpatrzenia wniosku  

w trybie wcześniejszym pod warunkiem otrzymania z PFRON zaliczki, umożliwiającej bieżące 

finansowanie zadania. 



9. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania ze środków PFRON nie jest decyzją 

administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje 

od niej odwołanie. 

10.  Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę: 

a) stopień i rodzaj niepełnosprawności, 

b) szczególne utrudnienia Wnioskodawcy. 

 

11. W uzasadnionych i szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozpatrzenia wniosku poza 

kolejnością.  

12. 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 różnych cenach w zakresie, których Narodowy Fundusz 

zdrowia finansuje to świadczenie). 

13. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie a wnioskodawca zmarł, środki finansowe nie mogą 

zostać wypłacone, gdyż jest to świadczenie własne wnioskodawcy. 

14. W przypadku śmierci wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.  Należy 

przyjąć do rozpatrzenia kolejno złożony wniosek. 

15. Dofinansowanie zostaje przekazane na konto wskazane przez Wnioskodawcę w ciągu  14 dni od 

daty podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania. 

 


