
 

Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr 46/21 
Zarządu Powiatu z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu postępowania 

 przy udzielaniu dofinansowania ze środków  
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 zadań  z zakresu rehabilitacji społecznej w 2021 roku. 

 

 

Zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dofinansowania do 

zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2021 r. 
 

1. O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych zwanego dalej ,,Funduszem” do zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny mogą ubiegać się: 

1) osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 

jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach 

rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, 

obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza 

kwoty: 

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

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573), zwanej dalej ustawą, na 

osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, 

2. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się 

osoby niepełnosprawne, jeżeli dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot, 

o których mowa w ust. 1 pkt. 1). 

3. Maksymalną wysokość dofinansowania zaopatrzenia w: 

1) sprzęt rehabilitacyjny ustala się do 80% kosztów sprzętu, o którym mowa 

w  ust. 5 niniejszego załącznika nie więcej jednak niż 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, jeżeli taki udział jest wymagany, 

b) do 150% 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, jeżeli cena 

zakupu jest wyższa niż ustalony limit. 

3) w przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty, o której 

mowa w pkt 2 lit b), opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości 

limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjna pomocy społecznej, zgodnie 

z art. 58 ust 3 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1876, z późn. zm.) 

którym mowa, że dom pomocy społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową 

odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych. 



4. Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach 

domowych przy użyciu tego sprzętu – potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, 

wystawionym przez lekarza specjalistę, oraz w/w sprzęt jest niezbędny do prowadzenia 

zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie 

osoby niepełnosprawnej, możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości 

życia, integracji społecznej. 

Katalog obejmuje w szczególności następujące sprzęty: 

1) rower rehabilitacyjny stacjonarny 

2) trójkołowy rower rehabilitacyjny 

3) łóżko rehabilitacyjne, 

5. Ustala się maksymalne kwoty bazowe zakupu:  

1) rower rehabilitacyjny stacjonarny – do wysokości 1 000,00 zł 

2) trójkołowy rower rehabilitacyjny – do wysokości 2 500,00 zł 

3) łóżko rehabilitacyjne – do wysokości 3 000,00zł 

od których będzie liczone dofinansowanie zgodnie z ust. 3 pkt 1). 

6. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

w każdym czasie. 

7. Wnioski podlegają rozpatrywaniu w kolejności ich wpływu. 

1) do wniosku o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych należy załączyć: 

a) fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz 

kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup wraz 

z potwierdzoną za zgodność z przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, 

kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze lub ofertę cenową (np. faktura proforma) określającą cenę 

nabycia z wyodrębnioną kwota opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego 

i kwotą udziału własnego oraz terminem realizacji zlecenia od momentu przyjęcia 

go do realizacji* 

b) 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 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, kopie orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności 

do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed 1 stycznia 1998 r. 

c) zaświadczenia o wysokości dochodu zgodnie z art. 10e ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 

informację o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym. 

2) Rozpatrywane są wnioski kompletne, zawierające załączniki określone w pkt. 1) oraz 

kwalifikujące się do rozpatrzenia pod względem merytorycznym. 

8. Wniosek w imieniu Wnioskodawcy może być złożony przez przedstawiciela 

ustawowego, pełnomocnika, kuratora lub opiekuna prawnego, jeśli czynności tego 

rodzaju są objęte treścią takiego umocowania. 

9. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, podstawę 

dofinansowania stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej 

przedstawicielem ustawowym. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji 

zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy 

o dofinansowanie ze środków Funduszu. 



10. Przyznanie osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków Funduszu 

na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie wymaga formy 

umowy. 

11. Przekroczenie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ponad wysokość przyznanego 

dofinansowania Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych. 

12. Kwota dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

nie może być wyższa niż różnica całkowitego kosztu zakupu i kwoty dofinansowania 

przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

13. Wnioskodawca starający się o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego przedstawia 

minimum dwie oferty cenowe wnioskowanego sprzętu. 

14. Wnioskodawca starający się o dofinansowanie ze środków Funduszu ponosi pełną 

odpowiedzialność za wybór sprzedawcy. 

15. 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 niż 14 dni od daty ich wystawienia, 

b) dowodu uiszczenia udziału własnego oraz sprawdzeniu przedłożonych przez 

wnioskodawcę dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, 

przelewem na wskazane konto, lub do rąk własnych w przypadku opłacenia 

gotówką 

16. Przedłożone dokumenty, w zakresie dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, 

podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem 

oraz podpisaną umową. 

17. W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych, a także podatków od 

towarów i usług w przypadku płatników VAT. 

18. Przekazanie środków finansowych następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wymaganego kompletu dokumentów. 

19. W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. 

Należy przyjąć do rozpatrywania kolejny wniosek z listy. W przypadku dofinansowania 

do sprzętu rehabilitacyjnego, jeżeli wniosek został rozparzony pozytywnie, 

a Wnioskodawca zmarł po podpisaniu umowy, w trakcie realizacji umowy lub przed jej 

ostatecznym rozliczeniem środki Funduszu nie podlegają wypłacie. 

20. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna 

ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech 

lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, 

rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie. 

21. W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, który nie 

jest zawarty w katalogu, o którym mowa w ust 4, a jego zakup jest uzasadniony 

potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i jest to potwierdzone zaświadczeniem 

lekarskim stwierdzającym zasadność ubiegania się o dofinansowanie, decyzję 

o wysokości dofinansowania będzie podejmował dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie po uzyskaniu opinii pracownika merytorycznego oraz konsultanta 

osób niepełnosprawnych.  

22. .Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie naprawy przedmiotów 

ortopedycznych, o ile taka naprawa objęta została refundacją NFZ. 

23. Artykuły (przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze) zakupione przez 

Wnioskodawcę przed dniem uzyskania stosownego orzeczenia, o którym mowa w ust. 7 

pkt. 1) lit b) czyli przed dniem uznania danej osoby za niepełnosprawną, nie mogą być 

dofinansowane ze środków Funduszu  



24. Katalog przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych określają odrębne 

przepisy tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu 

wyrobów medycznych wydawanych na zlecenia (t.j. Dz.U z 2021 poz. 704) – w zakresie, 

których Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje to świadczenie. 

 

 

 

*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512): 

§  20, ust 4: W przypadku braku możliwości dołączenia do wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych zaopatrzenia w wyroby medyczne, potwierdzonej za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie na 
zaopatrzenie w wyroby medyczne, kopii zrealizowanego zlecenia, o której mowa w § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 oraz z 2019 r. poz. 1275), wprowadza się, do 
odwołania, możliwość dołączenia do wniosku potwierdzonej przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie na zaopatrzenie w wyroby 

medyczne kopii dokumentu potwierdzającego odbiór wyrobu medycznego, który zawiera unikalny numer identyfikacyjny nadany przez system 

informatyczny Narodowego Funduszu Zdrowia, wystawiony przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie na zaopatrzenie w wyroby 
medyczne wraz z fakturą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału 

własnego lub inny dokument potwierdzający zakup. 

https://sip.lex.pl/#/document/16967358?unitId=par(11)ust(4)pkt(2)lit(a)&cm=DOCUMENT

