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Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 33/2020 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wołominie z dnia 16.11.2020 r. 

 

Zasady postępowania w sprawie przyznania dofinansowania ze środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia 

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 

na podstawie odrębnych przepisów 

 

I. Informacje ogólne: 

 

Niniejsze zasady określają: 

1) Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie 

2) Tryb składania i zasady rozpatrywania wniosków 

3) Zasady ustalania wysokości i przekazywania środków Funduszu 

4) Katalog przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 

 

Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o: 

1) Centrum – oznacza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, 

2) Funduszu – oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

3) Komisji – oznacza to Komisję do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze 

środków Funduszu, powołaną przez dyrektora Centrum, 

4) Osobie niepełnosprawnej – oznacza to osobę posiadającą: 

a) orzeczenie o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia 

niepełnosprawności, 

b) orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, w przypadku osób, które nie ukończyły 

16 roku życia, 

c) orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wydane przez lekarza 

orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

d) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

e) orzeczenie o zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidów wydane przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych przed dniem 1 stycznia 1998 r., 

f) orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane 

przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przed dniem 1 stycznia 1998 r. 

5) Staroście oznacza to Starostę Wołomińskiego, 

6) Przeciętnym miesięcznym dochodzie obliczonym za kwartał – oznacza to dochód 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) podzielony przez liczbę osób we wspólnym 

gospodarstwie domowym i podzielony przez trzy miesiące, 

7) Przeciętnym wynagrodzeniu – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca 

po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 

pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.), 
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8) SOW – oznacza System Obsługi Wsparcia, to nowoczesna platforma, za pomocą której 

Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać 

wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON. 

9) ePUAP – należy przez to rozumieć Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej; 

10) Profil Zaufany – należy przez to rozumieć sposób uwierzytelniania 

wnioskodawcy/użytkownika dostępny na ePUAP. 

 

II. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie: 

 

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

pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby 

niepełnosprawne jeżeli: 

a) jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, 

b) przeciętny miesięczny dochód obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia 

wniosku, nie przekracza kwoty: 

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

c) nie ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

d) w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku nie była stroną umowy o dofinansowanie 

ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie. 

 

III. Tryb składania i zasady rozpatrywania wniosków: 

 

1. Wnioski o udzielenie dofinansowania można składać w siedzibie Centrum na właściwych 

drukach wniosków wraz z kompletem wymaganych załączników. Wniosek o udzielenie 

dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze stanowi 

załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 33/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wołominie z dnia 16.11.2020 r. lub za pośrednictwem Platformy SOW - 

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/. Pełne korzystanie 

z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany 

na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. 

2. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze w każdym czasie. 

3. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek osobiście bądź przez pełnomocnika. 

W imieniu małoletnich osób niepełnosprawnych wniosek składa przedstawiciel ustawowy. 

4. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Centrum występuje w ciągu 10 dni do 

osoby niepełnosprawnej o jego uzupełnienie lub złożenie dodatkowych dokumentów 

w przypadku, gdy złożone dokumenty nie w pełni potwierdzają konieczność 

dofinansowania. Nie uzupełnienie wniosku w ciągu 30 dni powoduje pozostawienie 

wniosku bez rozpatrzenia. 

5. Wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

Wnioskodawca informowany jest o sposobie rozpatrzenia w terminie 7 dni od dnia 

rozpatrzenia kompletnego wniosku. 

6. Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej w oparciu o skalę punktową opracowaną 

przez Centrum. 

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/
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7. Przyznawanie dofinansowania, do ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym 

wniosków, prowadzone jest w miarę posiadanych środków finansowych. 

8. Dofinansowanie przyznawane jest wg kolejności wpływu wniosku oraz opracowanej skali 

punktowej przez Centrum.  

9. W celu raportowania oraz kontroli wydawanych środków finansowych raz na kwartał 

odbywają się posiedzenia Komisji. 

10. W przypadku zwiększenia w ciągu roku kalendarzowego środków finansowych Funduszu 

dofinansowanie przyznawane jest w pierwszej kolejności wnioskom z poprzednich 

kwartałów, uprzednio nie zrealizowanych, aż do wyczerpania środków. Dofinansowanie 

przyznawane jest wówczas w kolejności odpowiadającej porządkowi realizacji wniosków 

w danych kwartałach. 

11. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z dofinansowania, niewykorzystane środki 

finansowe przechodzą na kolejne osoby z list rankingowych. 

12. Decyzje o przyznaniu lub odmowie dofinansowania mogą być podejmowane po podjęciu 

przez Radę Powiatu Wołomińskiego uchwały dotyczącej podziału środków finansowych 

Funduszu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej a w szczególnych 

i uzasadnionych przypadkach Centrum, może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania 

z otrzymanej zaliczki ze środków PFRON w danym roku. 

13. Wnioskodawcom, którym nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu 

niewystarczającej ilości środków finansowych Funduszu przeznaczonych na dane zadanie 

w roku rozpatrywania wniosku, muszą wystąpić o dofinansowanie ponownie, składając 

nowy wniosek i aktualizując wymagane załączniki. 

14. Jeżeli wnioskodawca zmarł wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. Należy przyjąć 

do rozpatrywania kolejny wniosek, który otrzymał najwyższą ocenę punktową. 

15. Od odmowy o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie 

w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

IV. Zasady ustalania wysokości i przekazywania środków Funduszu: 

 

1. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w 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 ceny oraz wymaganego udziału własnego osoby 

niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa 

niż ustalony limit. 

2. W przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 

wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

oblicza się przez odjecie od uzyskanej sumy kwoty, o której mowa w ust. 1 lit. b, opłaty 

ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę 

organizacyjna pomocy społecznej. 

3. Wzór obliczania maksymalnej wysokości dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze (w przypadku, gdy cena zakupu przekracza ustalony limit 

Narodowego Funduszu Zdrowia) jest następujący – dofinansowanie oblicza się sumując 

kwotę limitu (a) i udziału własnego (b), a następnie mnożąc tę sumę przez 150%. Kwota 

dofinansowania = (a+ b) x 150%. 
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4. W sytuacji znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do 

istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze można odpowiednio obniżyć wysokość tego dofinansowania. 

5. Przyznanie osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków Funduszu na zaopatrzenie 

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie wymaga formy umowy. 

6. Do rozliczenia dofinansowania zaopatrzenia w środki ortopedyczne i przedmioty 

pomocnicze wymagana jest Faktura VAT z wyszczególnionym zapisem, dotyczącym 

przyznanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

7. Dofinansowaniem do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

przyznawane na podstawie odrębnych przepisów, mogą być objęte faktury roku bieżącego 

oraz lat ubiegłych. 

8. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca 

pokrywa ze środków własnych. 

9. Przyznana kwota dofinansowania nie może być wyższa niż różnica całkowitego kosztu 

zakupu i kwoty dofinansowania przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

10. Dofinansowanie nie przysługuje, gdy artykuły (przedmioty ortopedyczne lub środki 

pomocnicze) zostały nabyte przez osobę zainteresowaną przed dniem uzyskania stosownego 

orzeczenia, czyli przed dniem uznania danej osoby za niepełnosprawną. 

11. Wnioskodawca może uzyskać w ciągu roku dofinansowanie wyłącznie do 4 przedmiotów 

ortopedycznych, w przypadku środków pomocniczych zgodnie z wystawionym zleceniem 

zaopatrzenia w wyroby medyczne.    

 

V. Katalog przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych: 

 

Katalog przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych określają przepisy – 

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

medycznych wydawanych na zlecenie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1267 z późn. zm.) 

 

 

VI. Postanowienia końcowe: 

 

1. Na wniosek Starosty Centrum udziela informacji dotyczących sposobu i stopnia 

wykorzystania środków Funduszu. 

2. Centrum zapewnia kontrolę nad prawidłowością wydatkowania środków. 

3. Pozostałe warunki i wymogi nie zawarte w niniejszych zasadach określa: 

a) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.), 

b) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 

określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków 

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

926 z późn. zm.). 


