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ZASADY DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW 

 PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

DO ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI 

POMOCNICZE PRZYZNAWANE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW  

 

§  1 
 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 
 

1) Funduszu – oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 

2) Osobie niepełnosprawnej – oznacza to osobę posiadającą orzeczenie o zakwalifikowaniu do 

jednego z trzech stopni niepełnosprawności, orzeczenie o całkowitej lub częściowej 

niezdolności do pracy oraz orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 

roku życia. 
 

3) Rozporządzeniu – oznacza to oznacza to 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 ze zmianami), oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 

roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, (Dz.U. z 2017 r. 

poz.1061  ze zmianami). 
 

4) Przedmioty ortopedyczne - oznacza to przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie 

niepełnosprawnej w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego. 
 

5) Środki pomocnicze – oznacza to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź 

umożliwią funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym. 
 

6) Sprzęt rehabilitacyjny – oznacza to niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w 

warunkach domowych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby 

niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji 

społecznej. 
 

7) Przeciętnym wynagrodzeniu – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce 

narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa 

Głównego Urzędy Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 

1118 ze zmianami). 
 

8) Centrum – oznacza to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach. 
 

9) NFZ – oznacza to Narodowy Fundusz Zdrowia. 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2022  

p.o. Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach z dnia 3 stycznia 2022 roku.    

 
 

§  2 

Warunki, jakie muszą spełniać wnioskodawcy.  
 
 

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli: 

a) otrzymały refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia na wnioskowany przedmiot 

ortopedyczny lub środek pomocniczy na podstawie potwierdzonego zlecenia,  

b) przedstawią fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach 

ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument 

potwierdzający zakup wraz ze zleceniem na przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze, albo 

c) przedstawią kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w 

ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji 

zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,  

d) w momencie zakupu przedmiotu dofinansowania, składania wniosku i wypłaty 

dofinansowania posiadały aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 r. ż.,  
 

2. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać 

się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli 

zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,  
 

3. Dofinansowanie może zostać przyznane ze środków PFRON, jeżeli przeciętny miesięczny 

dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielonych 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 §  1 pkt 7, na osobę we wspólnym 

gospodarstwie domowym, 

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 
 

4. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się:  
 

1) kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię orzeczenia, lup kopię wypisu z 

treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem oraz kopię orzeczenie o 

niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 r.ż.,  

2) w przypadku osób ubezwłasnowolnionych do wniosku należy dołączyć kopię postanowienia 

sądu o ustanowieniu opieki prawnej,  

 

 

§  3 

Tryb składania wniosku o udzielenie dofinansowania. 
 

1. Wzory wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i o dofinansowanie 

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, stanowią integralną część zasad. 
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2. Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny zawiera zaświadczenie lekarskie 

o stanie zdrowia, które winno być wystawione przez lekarza specjalistę zalecającego sprzęt 

rehabilitacyjny stosowny do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. 

 

3. Zaświadczenie lekarskie stanowiące załącznik do w/w wniosku jest ważne 30 dni od daty 

wystawienia przez lekarza.  

 

4. Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze rozpatrywane są na bieżąco według kolejności ich złożenia aż do wyczerpania środków 

finansowych przeznaczonych na zadanie. 

 

5. Rozpatrzenie i realizacja wniosków następuje w przeciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego 

wniosku.  

 

6. Śmierć wnioskodawcy lub podanie przez niego nieprawdy eliminuje wniosek z dalszego 

rozpatrywania. 

 

7. Wnioskodawcom, którym nie zostało przyznane dofinansowanie, z powodu niewystarczającej 

wysokości środków Funduszu przeznaczonych na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w roku rozpatrywania wniosku, 

mogą ponownie ubiegać się o dofinansowanie w roku następnym, składając nowy wniosek. 

 

 

§  4 
 

Wysokość dofinansowania i realizacja wniosku - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  
 

1. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w rozporządzeniu, do zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze z wyjątkiem przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych comiesięcznego zaopatrzenia, wynosi: 

1) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na 

podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,  

2) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w pkt 1, 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, 

lecz nie więcej niż 80% kwoty refundacji NFZ. 

2. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w rozporządzeniu, do zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze comiesięcznego zaopatrzenia, wynosi: 
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1) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na 

podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,  

2) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w pkt 1, 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,  

lecz nie więcej niż wymagany udział własny osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, ustalony 

na podstawie odrębnych przepisów. 

W przypadku gdy refundacja NFZ do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

comiesięcznego zaopatrzenia, wynosi 100% nie przysługuje dofinansowanie ze środków Funduszu.  

 

3. Dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń na podstawie Ustawy z dnia 4 listopada 2016 

roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860) dofinansowanie 

może wynosić do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na 

podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany lub do 150% sumy kwoty limitu, 

o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz 

wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej. 

 

4. W uzasadnionych przypadkach, gdy zakup przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego 

ma duże znaczenie w procesie edukacji i/lub rehabilitacji zawodowej osoby niepełnosprawnej, oraz 

jest niezbędne przy wykonywaniu pracy zarobkowej, dofinansowanie może wynosić do 100% 

udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych 

przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany lub do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. 

a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego 

osoby niepełnosprawnej.  

 

5. Warunkiem przyznania dofinansowania w pełnej wysokości, o którym jest mowa w ust. 4 jest 

dołączenie do wniosku oprócz wymaganych załączników, podania uzasadniającego potrzebę 

zakupu wybranego przedmiotu ortopedycznego bądź środka pomocniczego oraz zaświadczenie 

potwierdzającego proces kształcenia bądź: zatrudnienie, prowadzenie działalności gospodarczej, 

prowadzenie gospodarstwa rolnego, gotowość do podjęcia zatrudnienia – zaświadczenie lub 

decyzję z urzędu pracy potwierdzającą statut osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. 

 
 

§  5 
 

Wysokość dofinansowania i realizacja wniosku – sprzęt rehabilitacyjny 
 

1. Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, może wynieść do 80% 

kosztów tego sprzętu, jednak nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia, 
 

przy czym wysokość przyznanego jednej osobie niepełnosprawnej dofinansowania na ten cel nie może 

przekroczyć kwoty 4.000 zł w danym roku kalendarzowym. 
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2. Ustala się katalog sprzętu rehabilitacyjnego, który może być dofinansowany ze środków 

Funduszu, dla osób niepełnosprawnych stosownie do potrzeb wynikających z 

niepełnosprawności: 

a. wanna z hydromasażem, 

b. sprzęt do kąpieli perełkowych i ozonoterapii (Balsan Futura),   

c. łóżko ortopedyczne – z wyposażeniem do rehabilitacji,  

d. przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne, 

e. osprzęt do PUR,  

f. wanienka do masażu stóp, 

g. rower rehabilitacyjny – stacjonarny, 

h. rower trójkołowy – dla osób z zachwianiem poczucia równowagi, 

i. rotor do ćwiczeń kończyn dolnych, 

j. rotor do ćwiczeń kończyn górnych,  

k. orbitrek, 

l. steper, 

m. piłka rehabilitacyjna, 

n. materac do ćwiczeń, 

o. kształtki: wałki, półwałki, kliny 

p. drabinki rehabilitacyjne, 

q. lampa antydepresyjna (Foto-Vita), 

r. lampa Sollux domowa, 

s. lampa emitująca światło spolaryzowane (Bioptron compact),  

t. tablica do ćwiczeń manualnych z oporem,  

u. tablica do ćwiczeń manualnych bez oporu, 

v. urządzenie do ćwiczeń czynnych stawu skokowo-goleniowego (krzyżak), 

w. urządzenie do przezskórnej stymulacji nerwów i mięśni (TENS). 

 

3. Katalog sprzętu rehabilitacyjnego jest katalogiem otwartym tzn. może być uzupełniany o 

dodatkowe sprzęty rehabilitacyjne wprowadzane do użytku. 

 

4. W uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem może być objęty zakup sprzętu rehabilitacyjnego 

nieujętego w powyższym katalogu. 

 

5. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów zakup sprzętu rehabilitacyjnego poniesionych 

przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 

 

6. Dofinansowanie nie może obejmować zakupu tego samego sprzętu rehabilitacyjnego, który był 

przedmiotem umowy w przeciągu 3 lat przed złożeniem wniosku. 

 

7. Podstawą dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Funduszu stanowi umowa 

zawarta przez Starostę Powiatu Siemiatyckiego z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem 

ustawowym zgodnie z zasadami określonymi w § 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia. 
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8. Środki Funduszu przekazywane są zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 

 

9. Okres realizacji umowy, o której mowa w ust. 7 nie może przekroczyć roku budżetowego, w którym 

przewidziano środki na powyższe dofinansowanie.  

 

10. Okres kontroli w zakresie prawidłowości realizacji umów na dofinansowanie zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego ustala się na trzy lata od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie. 

 

11. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, które mają siedzibę, albo ich miejsce prowadzenia jest powiat 

siemiatycki, mogą ubiegać się o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego jeden raz w roku, jeżeli 

prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 

dwóch lat przed złożeniem wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub 

pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej 

dofinansowaniem.  

 
 

 

 

 

 


