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Procedury udzielania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

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 zakupu sprzętu rehabilitacyjnego przez osoby 

niepełnosprawne stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszych „Procedur”. 

 

3. Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego przez osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszych „Procedur”. 

 

4. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć przedstawiciel ustawowy, 

prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik ustanowiony 

notarialnie. 

 

5. O zaistniałych zmianach po złożeniu wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest 

poinformować PCPR pisemnie w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia. 

 

6. Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie określonym przez Centrum. Nie 

uzupełnienie  wniosku w wyznaczonym terminie wyklucza wniosek z realizacji. 

 

7. Katalog sprzętu rehabilitacyjnego określa Załącznik Nr 3, który może ulegać rozszerzeniu 

w miarę potrzeb. 

 

8. Ustala się maksymalną wysokość dofinansowania do zakupu: 

a) rowerka rehabilitacyjnego – 450,00 zł 

b) materaca do ćwiczeń rehabilitacyjnych 180,00 zł 

c) steppera – 210,00 zł. 

 

9. Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku gdy: 

a) wniosek jest niekompletny i nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, 

b) dane zawarte we wnioskach lub załącznikach są niezgodne z prawdą. 

 

II.  Zasady rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania. 
 

10. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę: 

a) stopień i rodzaj niepełnosprawności, 

b) uzasadnienie lekarza specjalisty o konieczności posiadania wnioskowanego sprzętu 

rehabilitacyjnego zgodnie z rodzajem niepełnosprawności, 

c) szczególne utrudnienia Wnioskodawcy. 
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11. 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. 

 

III.   Zasady przekazania dofinansowania. 
 

12. Środki finansowe przekazywane są zgodnie z warunkami określonymi w umowie  

na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zawartej pomiędzy Centrum                       

a Wnioskodawcą. 

  

13. Przekazanie środków Funduszu następuje po dostarczeniu przez Wnioskodawcę  

dokumentów: 

a) oryginału faktur lub rachunków wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami  

o terminie płatności nie krótszym niż 21 dni od daty ich wystawienia, określającymi   

w szczególności: 

- Wnioskodawcę, jako nabywcę urządzenia lub usług, 

-  szczegółowe wyliczenie zakupionego sprzętu,  

-  wartość brutto zakupionego urządzenia lub koszt wykonanej usługi,  

-  nr rachunku bankowego sprzedawcy lub wykonawcy usługi. 

b) potwierdzenia dokonania płatności udziału własnego Wnioskodawcy. 

 

14. Wnioskodawca obowiązany jest do przedłożenia w PCPR dokumentów rozliczeniowych,  

o których mowa w ust. 13 w terminie 7 dni od daty ich wystawienia. 

 

15. W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych, a także podatku  

od towarów i usług w przypadku płatników VAT, którzy posiadają uprawnienia  

do odliczenia tego podatku.   

 

16.  Przekazanie dofinansowania ze środków finansowych Funduszu następuje bez zbędnej 

zwłoki po złożeniu przez Wnioskodawcę wymaganego kompletu dokumentów, bezpośrednio 

przelewem na konto wskazane przez sprzedawcę urządzeń lub wykonawcy usług. 
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  Załącznik Nr 3 

 

 

Katalog sprzętu rehabilitacyjnego 

 

1. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie sprzętu niezbędnego do prowadzenia 

zajęć rehabilitacyjnych, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie  

osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia  

i integracji społecznej.  

 

2. Z dofinansowania wyłączono przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane 

osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów oraz sprzęt służący do 

diagnostyki medycznej (np. glukometr, ciśnieniomierz) i sprzęt podtrzymujący życiowe 

funkcje organizmu (np. pompy insulinowe, butle tlenowe). 

 

3. Dofinansowaniem ze środków finansowych FFRON może być objęty zakup: 

1) rowerka rehabilitacyjnego, 

2) rotora, 

3) steppera, 

4) piłki rehabilitacyjnej, 

5) wałka rehabilitacyjnego, 

6) puf i gruszek rehabilitacyjnych, 

7) koziołka do ćwiczeń, 

8) ławki do ćwiczeń, 

9) wałka podwieszanego do ćwiczeń, 

10) linki do ćwiczeń, 

11) materaca do ćwiczeń, 

12) klocków, układanek, puzzli,  

 

4. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem ze środków PFRON 

może być objęty zakup sprzętu lub urządzeń nie wymienionych w ust. 3. 

  

 

 

 

 


