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ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW 
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
NA WNIOSEK INDYWIDUALNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE 
(WYROBY MEDYCZNE) PRZYZNAWANE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW  
 

Opracowano w oparciu o: 
1) Ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r.  
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25.06.2002r. w sprawie 

określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

3) Zebrane doświadczenia PCPR, w tym zgłaszane potrzeby przez osoby 
niepełnosprawne, jak również zalecenia przekazywane na szkoleniach przez 
prowadzącego z Biura Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 

4) Możliwości finansowe. 
 

I. Informacje ogólne: 

1. Wnioski o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych można składać przez cały rok kalendarzowy; 

2. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie  

do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, u których średni miesięczny 

dochód na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie 

domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie 

przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia, a dla osób samotnych 65% 

przeciętnego wynagrodzenia; 

3. Przy przyznaniu dofinansowania bierze się pod uwagę wynagrodzenie,  

o którym mowa w art.2 pkt. 4 ustawy obowiązujące na dzień rozpatrywania 

wniosku. 

4. Do odwołania wnioski o dofinansowanie pieluchomajtek lub zamiennie 

podkładów anatomicznych, cewników, worków do zbiórki moczu i soczewek 

okularowych nie będą realizowane ze względu na bardzo ograniczony budżet.  

5. Zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz 

zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych w całości 

pokrywa dom pomocy społecznej. W przypadku zakupu przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych DPS jest zobowiązany pokryć koszty 

udziału własnego pensjonariusza do wysokości ustalonego w przepisach 

odrębnych limitu. W tej sytuacji pensjonariusz nie może ubiegać się  

o dofinansowanie ze środków PFRON, gdyż koszty związane z zakupem 
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przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do wysokości 

ustanowionego limitu pokrywa DPS, Obowiązek ten został określony w art. 58 

ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. 

II. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami: 

1. Wniosek o dofinansowanie środków PFRON można złożyć do Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej. 

2. Wniosek o dofinansowanie środków PFRON można również złożyć poprzez 

platformę internetową SOW https:/portal-sow.pfron.org.pl/ (w tym przypadku 

należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny). 

3. Wniosek o dofinansowanie wraz z oświadczeniem o dochodach 

wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkujących. 

4. Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia 

równoważnego – oryginał do wglądu; w przypadku dzieci kopia orzeczenia  

o niepełnosprawności (oryginał do wglądu). 

5. Fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach 

ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument 

potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez 

świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na 

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo 

6. Kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze wraz z ofertą (kosztorysem) określająca cenę nabycia z 

wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą 

udziału własnego oraz terminem realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go 

do realizacji. 

7. W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna 

prawnego do wniosku należy załączyć kopię pełnomocnictwa lub 

postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu). 

 
III. Termin i sposób załatwienia 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 10 dni od dnia złożenia 

wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, 

które powinny być usunięte w terminie 30 dni. Nie usunięcie ich w 

wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

2. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego 

wniosku. Z chwilą otrzymania budżetu i po uchwaleniu przez Radę Powiatu 

zadań w formie uchwały wnioski zostają sukcesywnie rozpatrywane – wg 
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kolejności ich złożenia. Decyzje o sposobie rozpatrzenia wniosku podejmuje 

osoba upoważniona.  

3. Wnioski, które nie zostały rozpatrzone w roku ubiegłym z powodu braku 

środków lub innych uzasadnionych przyczyn, przechodzą do realizacji  

w pierwszej kolejności w roku następnym, biorąc pod uwagę potrzeby oraz 

ilość posiadanych środków PFRON w br. 

4. Wnioskodawca w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku 

zostaje poinformowany o sposobie rozpatrzenia; 

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje przekazanie dofinansowania 

ze środków PFRON na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę lub 

przekazem pocztowym na wskazany adres. W sytuacjach niezakupienia 

przedmiotu ortopedycznego/środka pomocniczego na pisemną prośbę 

wnioskodawcy dofinansowanie może być przekazane na rachunek bankowy 

sprzedawcy. 

6. Wysokość dofinansowania wynosi: 

a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny 

ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest 

wymagany – tj. wysokość udziału własnego wnioskodawcy w limicie ceny; 

b) do 150 % kwoty limitu na dany przedmiot, jaki został wyznaczony przez 

NFZ, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. 

7. Maksymalna wysokość dofinansowania do aparatów słuchowych i wkładek 

usznych wynosi do: 

a) 1 500,00 zł do aparatu słuchowego dla osób dorosłych - w przypadku 

aparatu słuchowego na przewodnictwo powietrzne (limit NFZ 1000 zł) 

b) 2 000,00 zł do aparatu słuchowego dla osób dorosłych - w przypadku 

aparatu słuchowego na przewodnictwo kostne (limit NFZ 1800 zł) 

c) 3 000,00 zł do aparatu słuchowego dla osób poniżej 26 roku życia -  

w przypadku aparatu słuchowego na przewodnictwo powietrzne (limit NFZ 

2000 zł)  

d) 2 700,00 zł do aparatu słuchowego dla osób poniżej 26 roku życia -  

w przypadku aparatu słuchowego na przewodnictwo kostne(limit NFZ 1800 

zł)  

e) 75,00 zł do wkładki usznej dla osób powyżej 26 roku życia 

f) 90,00 zł do wkładki usznej dla osób poniżej 26 roku życia 

8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku sporządza się pisemną 

decyzję wraz z uzasadnieniem. 
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9. PCPR biorąc pod uwagę niewystarczające środki finansowe może wstrzymać 

dokonywanie wypłat dofinansowań do zakupu środków pomocniczych  

np. aparaty słuchowe i wkładki usznej na rzecz przedmiotów ortopedycznych  

i sprzętu rehabilitacyjnego, które wymagają większego wkładu własnego.  

Po zabezpieczeniu potrzeb zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i sprzęt 

rehabilitacyjny lub otrzymaniu dodatkowych środków finansowych będą 

rozpatrywane pozostałe wnioski zgodnie z kolejnością wpływu.  

10. Biorąc pod uwagę sytuację z pkt 9, możliwe jest uzyskanie dofinansowania do 

zaopatrzenia w środki pomocnicze będące w szczególnie trudnych sytuacjach, 

a zwłaszcza, jeśli jest to podyktowane względami zdrowotnymi, osobistymi lub 

finansowymi osoby. Dofinansowanie to następuje na pisemną prośbę osoby 

niepełnosprawnej wraz z uzasadnieniem. Wówczas decyzję o tym 

dofinansowaniu podejmuje Dyrektor PCPR. 

11. W przypadku śmierci wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu 

rozpatrywaniu. 

12. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a wnioskodawca zmarł, środki 

finansowe nie mogą być wypłacone. 

13. Dofinansowanie nie przysługuje, gdy przedmioty ortopedyczne lub środki 

pomocnicze zostały nabyte przez osobę zainteresowaną przed dniem 

uzyskania stosownego orzeczenia, czyli przed dniem uznania danej osoby za 

niepełnosprawną. 

14. Zasad przyznawania dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON opiniuje Społeczna 

Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

 

                                                                                            Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie 

Monika Rodykow 


