
PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

- zasady dofinansowania ze środków PFRON w 2018 roku

Podstawa prawna: 

1. Ustawa  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).

2. 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  (Dz.  U.  z  2015  r.,

poz. 926).

Zasady:

1. Wnioski będą podlegać rozpatrzeniu zgodnie z zapisami 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, w kolejności ich wpływu i w miarę posiadanych środków

finansowych z PFRON. 

2. Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie posiadanie:

1)   orzeczenia  lub  kopii  wypisu z  treści  orzeczenia  o znacznym lub umiarkowanym

stopniu  niepełnosprawności  lub  orzeczenia  o  niepełnosprawności  (w  przypadku

dzieci). 

2)  kopii  zlecenia  na  zaopatrzenie  w  przedmioty  ortopedyczne  i  środki  pomocnicze

(karty zaopatrzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia) potwierdzonej za zgodność,

przez  świadczeniodawcę  realizującego  zlecenie  (§  11  ust.  4  pkt.  2  cytowanego

rozporządzenia).

3. W  przypadku  śmierci  Wnioskodawcy,  wniosek  nie  podlega  dalszemu  rozpatrywaniu.

Należy przyjąć do rozpatrzenia kolejno złożony wniosek.  

4. W uzasadnionych przypadkach,  na udokumentowaną prośbę osoby niepełnosprawnej

lub  jej  przedstawiciela,  będzie  istniała  możliwość  rozpatrzenia  wniosku

poza kolejnością,   w szczególności w przypadku:  zdarzenia losowego, trudnej sytuacji

finansowej,  długotrwałym  bezrobociem  spowodowanym  brakiem  możliwości  podjęcia

zatrudnienia,  samotności,  długotrwałej  choroby,  zagrożenia  życia  lub  zdrowia

oraz w  sytuacji kiedy posiadanie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych:

1) umożliwi lub ułatwi wykonywanie pracy bądź dostęp do edukacji,

2) jest  niezbędne  do  funkcjonowania  w  życiu  codziennym  tj.  protezy,  kule,  wózki

inwalidzkie.

Uwaga:  Dopuszcza  się  w  szczególnie  uzasadnionych  sytuacjach  Wnioskodawców

rozpatrzenie  wniosków  osób  niepełnosprawnych  z  lekkim  stopniem

niepełnosprawności zgodnie z powyższymi kryteriami. 



5. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 2 lit. a i lit. b 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

wynosi:

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

na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

b) 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. 

6.  Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych z PFRON oraz wysokie ceny

przedmiotów  ortopedycznych  i  środków  pomocniczych  ustalane  przez

świadczeniodawców  realizujących  zlecenia,  wysokość  dofinansowania  zaopatrzenia

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2018 roku będzie wynosiła:

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

na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

b) 100% 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. 

7. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  (wymienionych  w  pkt  4),

na  udokumentowaną  prośbę  osoby  niepełnosprawnej  lub  jej  przedstawiciela,  będzie

istniała  możliwość  zwiększenia  dofinansowania  do  zaopatrzenia  w  przedmioty

ortopedyczne  i  środki  pomocnicze  w  miarę  posiadanych  środków  finansowych

z PFRON do: 

a) 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

oraz  wymaganego  udziału  własnego  osoby  niepełnosprawnej  w  zakupie  tych

przedmiotów lub środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.    

8. Dofinansowaniem  do  zaopatrzenia  w  przedmioty  ortopedyczne  i  środki  pomocnicze

zostaną objęte: 

a)  faktury roku bieżącego,

b) faktury z roku poprzedzającego złożenie wniosku (tj. z 2017 roku) za zakup: wózka

inwalidzkiego,  protezy,  obuwia  ortopedycznego,  kul,  balkonika,  ortezy,  aparatu

do leczenia bezdechu.



9. Pozostałe uregulowania dotyczące trybu postępowania i  zasad dofinansowania zadań

ze środków Funduszu oraz wymagań, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się

o dofinansowanie tych zadań, określa  ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej  i  społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.  U.  z  2018 r.

poz. 511 z późn. zm.) oraz 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).

10. Zespół ds. rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania ze środków PFRON

w szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  może  podjąć  decyzję  o  dokonaniu  zmian

niniejszych zasad, o ile zmiany te nie będą sprzeczne z przepisami prawa.


