
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia nr 14/2020  Dyrektora  

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

                                                                                        w  Ciechanowie 

                                                                                z dnia 06 maja  2020  roku 

 

Zasady udzielania w 2020  roku osobom fizycznym dofinansowania 

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą” 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie 

określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2015r.  poz. 

926 ze zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów 

medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z  2017 r. poz. 1061 ze zm.). 

 

 § 1 

 

Wnioskodawcy będący osobami fizycznymi ubiegający się o dofinansowanie ze środków 

PFRON muszą spełniać łącznie następujące warunki: 

1) posiadać orzeczenie, o którym mowa w art. 1 pkt 1-3 art. 62 ustawy  

2) posiadać przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów ustawy                     

o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym 

gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia 

wniosku, nie przekracza tej kwoty: 

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

dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie 

domowym, 

• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

 

§ 2 

 

Tryb składania i rozpatrywania wniosków. 

 

1. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie może złożyć wniosek w każdym 

czasie w  roku kalendarzowym, którego dotyczy faktura. Druk wniosku dostępny jest w 

wersji papierowej w siedzibie Centrum  i  elektronicznej na stronie internetowej Centrum. 

 

2. Wniosek można złożyć elektronicznie za pomocą sow.pfron.org.pl lub w formie 

papierowej w tut. Centrum. 

 

3. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się: 

• 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, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w 

gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. 



• fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę 

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. 

 

4. Wnioski są rozpatrywane w kolejności napływania, aż do momentu wyczerpania środków 

finansowych PFRON zatwierdzonych na ten cel w planie na dany rok kalendarzowy. 

 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na sytuację społeczno-zawodową 

Wnioskodawcy o kolejności rozpatrzenia i przyznania dofinansowania decyduje Dyrektor 

PCPR w Ciechanowie. 

 

6. W przypadku gdy PCPR poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku               

o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie 

dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień  w sprawie lub 

dostarczenia niezbędnych dokumentów. Nie dostarczenie dokumentów w wyznaczonym 

terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

 

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku 

informuje wnioskodawcę o występujących uchybieniach, które powinny zostać usunięte   

w terminie do 30 dni (pod koniec roku termin może być skrócony, aby umożliwić 

ewentualną realizację wniosku do końca roku kalendarzowego). Nie usunięcie ich                   

w podanym w piśmie terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 
 

§ 3 

 

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze: 

 

1. wysokość dofinansowania może wynosić do 100% udziału własnego osoby 

niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli 

taki udział jest wymagany, 

 

2. do 100% sumy kwoty limitu, o którym mowa w ust. 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. 

 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych o wysokości dofinansowania 

decyzję podejmuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

4. 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 ust. 2, opłaty 

ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez 

jednostkę organizacyjną pomocy społecznej. 
 

5. Dofinansowaniem objęte jest wyłącznie zaopatrzenie zrealizowane w 2020 r. 

 



 


