
SPRZĘT REHABILITACYJNY

- zasady dofinansowania ze środków PFRON w 2018 roku 

Zasady zostały opracowane na podstawie: 

1. Ustawy  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. 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).

Zasady określają:

I. Warunki, jakie muszą spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie

do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

II. Wysokość dofinansowania. 

III. Zasady rozpatrywania i realizacji wniosków.

I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy

1. O dofinansowanie  ze  środków Funduszu  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny  mogą

ubiegać się:

1) osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

jeżeli:

a) posiadają  orzeczenie  o  stopniu  niepełnosprawności,  orzeczenie  równoważne

lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie

rolnym  wydane  przed  dniem  1  stycznia  1998  r.  (jeżeli  nie  straciło  ważności)

oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

b) 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:

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

na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

c) zachodzi  potrzeba  prowadzenia  rehabilitacji  w  warunkach  domowych

przy użyciu wnioskowanego sprzętu.

2) jeden  raz  w  roku  -  osoby  fizyczne  prowadzące  działalność  gospodarczą,  osoby

prawne  i  jednostki  organizacyjne  nieposiadające  osobowości  prawnej,  jeżeli

prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres

co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie

środków  własnych  lub  pozyskanych  z  innych  źródeł  na  sfinansowanie

przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.



2. Osoba  niepełnosprawna  może  uzyskać  dofinansowanie  do  zakupu  sprzętu

rehabilitacyjnego,  tj.  sprzętu  wspomagającego  proces  rehabilitacji,  niezbędnego

do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych w celu osiągnięcia  przy aktywnym

uczestnictwie  osoby  niepełnosprawnej możliwie  najwyższego  poziomu

jej  funkcjonowania,  jakości  życia  i  integracji  społecznej,  przy  uwzględnieniu  potrzeb

wynikających z niepełnosprawności.

II. Wysokość dofinansowania

1. Wysokość przyznanego dofinansowania uzależniona jest od:

a) ilości  środków  finansowych  zatwierdzonych  przez  Zarząd  Powiatu  

do wykorzystania na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

b) liczby osób, które złożyły wnioski,

c) indywidualnej sytuacji Wnioskodawcy.

2. Wysokość dofinansowania  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów

tego  sprzętu,  nie  więcej  jednak  niż  do  wysokości  pięciokrotnego  przeciętnego

wynagrodzenia. 

3. Z  uwagi  na  fakt,  iż  środki  finansowe  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych  są  niewystarczające  i  nie  zaspokoją  w  pełni  potrzeb  osób

niepełnosprawnych  zamieszkałych  na  terenie  Powiatu  Lubińskiego  ostateczną  decyzję

o  wysokości  dofinansowania  podejmuje  Zespół  ds.  rozpatrywania  wniosków

i  przyznawania  dofinansowania  ze  środków  PFRON,  uwzględniając  wysokość  limitu

środków Funduszu na ten cel. 

4. Określa się,  iż  maksymalne dofinansowanie  do  zakupu  sprzętu  rehabilitacyjnego

w  2018  roku  wynosi  do  70%  kosztów  przedsięwzięcia,  nie  więcej  jednak  niż  do

wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

5. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach, na  udokumentowaną  prośbę  osoby

niepełnosprawnej  lub  jej  przedstawiciela,  będzie  istniała  możliwość  zwiększenia

dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny do 80% kosztów tego sprzętu. 

6. Przekroczenie  kosztów  ponad  wysokość  przyznanego  dofinansowania  Wnioskodawca

pokrywa ze środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł. 

7. Dofinansowanie  nie  może  obejmować  kosztów  realizacji  zadania  poniesionych

przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy dofinansowania. 

III. Zasady rozpatrywania i realizacji wniosków 

1. Wnioski  o  dofinansowanie  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wydawane i przyjmowane są

w ciągu całego roku kalendarzowego. 



2. 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  miarę  posiadanych  środków  finansowych  z  PFRON

do  wyczerpania  limitu  środków  przeznaczonych  na  ww.  zadanie  w  danym  roku

kalendarzowym.

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

4. Wnioski  o  przyznanie  dofinansowania  ze  środków  PFRON  do  zakupu  sprzętu

rehabilitacyjnego  rozpatrywane  są  w  terminie  30  dni od  dnia  złożenia  kompletnego

wniosku,  po  zatwierdzeniu  przez  Zarząd  Powiatu  Lubińskiego  wysokości  środków

na  zadanie  „Dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze”. 

5. Rozpatrywanie wniosku obejmuje: 

a) sprawdzenie wniosku pod względem merytorycznym i formalnym,

b) sprawdzenie czy wniosek posiada wymagane załączniki,

c) ocenę zasadności wniosku.

6. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:

a)  stopień i rodzaj niepełnosprawności,

   Uwaga:  Osoby  posiadające  lekki  stopień  niepełnosprawności są  wykluczone

z  dofinansowania.

b) indywidualne uwarunkowania psychofizyczne osoby niepełnosprawnej, która będzie

korzystała  z  tego  sprzętu,  jej  potrzeby  wynikające  z  niepełnosprawności

oraz faktyczne możliwości osiągnięcia celów rehabilitacji,

c) rodzaj sprzętu i rolę jaką ma spełniać,

d) całkowity koszt zadania

Uwaga: PCPR zastrzega sobie możliwość weryfikacji  ceny sprzętu przedstawionej

oferty na podstawie bazy cenowej dostępnej w internecie.

e) prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną (możliwość wsparcia

pomocy osób innych),

f) średni dochód na członka rodziny,

g) deklarowany udział własny wartości zadania,

h) uzasadnienie  składanego  wniosku  w zakresie  sposobu  czynnego wykorzystania

sprzętu  rehabilitacyjnego  w  warunkach  domowych,  przy  uwzględnieniu

jego konstrukcji i wyposażenia,

i) uzasadnienie  lekarza  specjalisty  o  specjalizacji  adekwatnej  do  rodzaju

niepełnosprawności,  zawierające  uzasadnienie  celowości  zaopatrzenia  w  sprzęt

rehabilitacyjny do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych,

j) stopień  bezpieczeństwa  osoby  niepełnosprawnej  w  czasie  użytkowania  sprzętu

rehabilitacyjnego,  w  tym  umiejętność  bezpiecznego  korzystania  ze  sprzętu

bądź przebyty instruktarz.



7. W  przypadku  rozpatrzenia  wniosku  pozytywnie  bądź  negatywnie  PCPR  informuje

Wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia

kompletnego wniosku.  

8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca otrzymuje informację

wraz z uzasadnieniem.

9. Podstawę  dofinansowania  ze  środków  Funduszu  stanowi  umowa,  po  uprzedniej

akceptacji  przez  Wnioskodawcę  przyznanej  kwoty  dofinansowania.  Środki  finansowe

PFRON przekazywane są zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 

10.  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).

11. 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.

            


