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Załącznik nr 5 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 sprzęt 

rehabilitacyjny przyznawany osobom niepełnosprawnym 

 

 

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 zawierający wykaz urządzeń z zakresu sprzętu rehabilitacyjnego 

 

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.), 

8) Pprzęcie rehabilitacyjnym – oznacza to sprzęt niezbędny do prowadzenia ćwiczeń 

i zabiegów rehabilitacyjnych mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym 
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uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej 

funkcjonowania oraz integracji społecznej. 

 

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

 

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

się osoby niepełnosprawne jeżeli: 

a) jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, 

b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego 

sprzętu, 

c) 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. 

2. Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 

jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu 

tego sprzętu – potwierdzona zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę 

(w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez lekarza rodzinnego)  oraz w/w sprzęt jest 

niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy 

aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej 

funkcjonowania, jakości życia, integracji społecznej - potwierdzonego zaświadczeniem 

lekarskim, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami osoby niepełnosprawnej. 

3. Osoba niepełnosprawna nie ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych; 

4. W okresie 3 lat przed złożeniem wniosku osoba niepełnosprawna nie była stroną umowy 

o dofinansowanie ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących 

po jego stronie. 

5. Wnioskodawca musi przedłożyć zaświadczenie lekarskie lekarza specjalisty potwierdzające, 

że sprzęt rehabilitacyjny wymieniony we wniosku jest niezbędny do prowadzenia 

rehabilitacji w miejscu zamieszkania wnioskodawcy – załącznik nr 2 do wniosku 

o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. 

6. Raz na rok o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

mogą ubiegać się również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby 

prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli: 

a) prowadzą działalność związaną z rehabilitacją (określoną w ustawie o rehabilitacji) osób 

niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku 

oraz 

b) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na 

sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków 

Funduszu. 

7. W przypadku niewystarczającej ilości środków finansowych z Funduszu w danym roku 

pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków mają osoby niepełnosprawne, o których mowa 

w ust. 1 i 2. Wnioski podmiotów, o których mowa w ust. 4, rozpatrywane są wtedy raz na 

dwa lata. 

8. Wnioskodawca starający się o dofinansowanie ze środków Funduszu ponosi pełną 

odpowiedzialność za działania wybranego przez siebie sprzedawcy urządzenia. 

9. Dofinansowanie zaopatrzenia na taki sam sprzęt rehabilitacyjny Wnioskodawca można 

uzyskać raz na trzy lata. W przypadku awarii, zużycia zakupionego sprzętu Wnioskodawca 
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może ponownie ubiegać się o dofinansowanie na taki sam sprzęt, o ile udokumentuje brak 

możliwości jego naprawy. 

 

 

III. Tryb składania i zasady rozpatrywania wniosków: 

 

1. Wniosek o udzielenie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny należy składać 

w siedzibie Centrum na właściwych wnioskach wraz z kompletem wymaganych 

załączników.  

a) Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny stanowi załącznik nr 6 do 

Zarządzenia nr 33/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 

z dnia 16.11.2020 r. 

b) Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej stanowi załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 33/2020 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 16.11.2020 r. 

2. Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

osoba niepełnosprawna można składać w każdym czasie, natomiast podmioty, o których 

mowa w części II ust. 6, w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację 

zadania. 

3. Wnioskodawca może złożyć wniosek osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobę 

upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu. W imieniu 

małoletnich osób niepełnosprawnych wniosek składa przedstawiciel ustawowy. 

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

7.  Przyznawanie dofinansowania, do ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym 

wniosków, prowadzone jest w miarę posiadanych środków finansowych. 

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

odbywają się posiedzenia Komisji. 

9. 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. 

10. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z dofinansowania, niewykorzystane środki 

finansowe  przechodzą na kolejne osoby z list rankingowych. 

11. 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 
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i uzasadnionych przypadkach Centrum, może podjąć decyzję  o przyznaniu dofinansowania 

z otrzymanej zaliczki ze środków PFRON w danym roku. 

11. 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. 

12. Jeżeli wnioskodawca zmarł wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.  

13. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed 

przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków 

Funduszu kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. 

 

IV. Zasady ustalania wysokości i przekazywania środków Funduszu: 

1. Dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi do 80% kosztów realizacji zadania (kosztów 

sprzętu), nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

2. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny uzależniona jest od 

wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie lub dochodu osoby samotnie 

gospodarującej (pojęcie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach 

rodzinnych) i kształtuje się następująco: 

a) dofinansowanie w wysokości 80% kosztów sprzętu przy dochodzie 

- do 700 zł na osobę w rodzinie 

- do 1100 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 

b) dofinansowanie w wysokości 70% kosztów sprzętu przy dochodzie 

- od 701 zł do 1 400 zł na osobę w rodzinie 

- od 1 101 zł do 1 800 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 

c) dofinansowanie w wysokości 60% kosztów sprzętu przy dochodzie 

- od 1401 zł do 2.100 zł na osobę w rodzinie 

- od 1 801 zł do 2.500 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 

d) dofinansowanie w wysokości 50% kosztów sprzętu przy dochodzie 

- powyżej  2 100 zł na osobę w rodzinie 

- powyżej 2 500 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania udziału środków własnych 

w wysokości stanowiącej minimum 20% ceny brutto sprzętu rehabilitacyjnego. 

4. Urządzenia do prowadzenia rehabilitacji, których zakup będzie dofinansowany ze środków 

Funduszu muszą być wpisane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania. 

5. Urządzenia i sprzęt rehabilitacyjny, który może być obsługiwany tylko przez osoby 

posiadające uprawnienia do prowadzenia rehabilitacji leczniczej (fizjoterapii) nie będą 

dofinansowane ze środków Funduszu. 

6. Wysokość przyznanego dofinansowania, sposób wypłacenia oraz zasady rozliczania określa 

umowa. 

7. Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia Starosty lub Centrum w formie pisemnej 

o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań wynikających z umowy 

w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia. 

8. Przekazanie środków Funduszu nastąpi po dostarczeniu przez Wnioskodawcę oryginałów 

lub potwierdzonej kserokopii następujących dokumentów: 

- faktury VAT lub rachunku wystawionego na Wnioskodawcę przez sprzedawcę sprzętu 

rehabilitacyjnego, o terminie płatności nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia, 
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z informacją o poniesionym wkładzie własnym, z poświadczeniem odbioru sprzętu 

rehabilitacyjnego oraz ewentualnym zamontowaniem w miejscu zamieszkania, 

- faktury proforma wraz z dowodem wpłaty przez Wnioskodawcę udziału własnego (druk 

KP, potwierdzenie wpłaty, zaznaczenie na fakturze wpłacono gotówką udział własny w 

wysokości), dowodu uiszczenia ceny w całości. 

8a W przypadku dostarczenia faktury proforma wnioskodawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego dostarczenia faktury VAT po jej wystawieniu przez sprzedawcę.   

9. Przekazanie przez Powiat środków Funduszu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia 

wymaganych dokumentów, bezpośrednio przelewem na wskazany w fakturze VAT 

rachunek bankowy, a w przypadku zapłaty przez Wnioskodawcę ceny zakupu w całości na 

rachunek bankowy wskazany przez Wnioskodawcę bądź przekazem pocztowym na adres 

zamieszkania wskazany we wniosku.  

10. Od odmowy o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie 

w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 

11. Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, 

uzgodnionym kosztem oraz podpisaną umową. 

12. W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych, a także podatków od 

towarów i usług w przypadku płatników VAT. 

 

V.  Katalog zawierający wykaz urządzeń z zakresu sprzętu rehabilitacyjnego: 

1. Osoba niepełnosprawna, wobec której zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji 

w warunkach domowych może uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego, który w szczególności obejmuje: 

a) rower rehabilitacyjny stacjonarny, 

b) trójkołowy rower rehabilitacyjny, 

c) urządzenia masujące, 

d) urządzenia do kąpieli perełkowej, 

e) piłki rehabilitacyjne, 

f) piłki lekarskie, 

g) trenery dłoni, 

h) klocki, wałki, kliny, maty rehabilitacyjne, 

i) pufy, worki rehabilitacyjny, 

j) steper, 

k) rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, 

l) klocki i gry wypukłe oraz zabawki dźwiękowe – dla dzieci, 

ł) rower tandem ( przy znacznym stopniu niepełnosprawności). 

m) łóżko rehabilitacyjne (w przypadku osób z dysfunkcją narządu ruchu z orzeczonym 

znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności). 

2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną 

z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego, który w szczególności obejmuje: 

a) rower rehabilitacyjny stacjonarny, 

b) rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, 

c) steper, 

d) atlas, 

e) wanna z systemem do kąpieli perełkowej, 

f) katedra biczy szkockich, 
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g) bieżnia mechaniczna, 

h) urządzenie do terapii ultradźwiękowej, 

i) urządzenie do terapii polem magnetycznym, 

j) suchy basen do rehabilitacji, 

k) urządzenia masujące, 

l) pas wibracyjny, 

ł) stół do masażu klasycznego, 

m) piłki lekarskie, 

n) worek rehabilitacyjny (pufa rehabilitacyjna), 

o) drabinki gimnastyczne, 

p) materace do ćwiczeń, 

r) mata rehabilitacyjna. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych przez lekarza specjalistę 

w zaświadczeniu lekarskim, dofinansowaniem ze środków Funduszu mogą być objęte 

zakupy innych przedmiotów i urządzeń z zakresu sprzętu rehabilitacyjnego nie 

wymienionych w katalogu, o którym mowa w ust. 1 i 2. 

4. W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest 

zawarty w katalogu, a jego zakup jest uzasadniony potrzebami wynikającymi 

z niepełnosprawności i jest to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym 

zasadność ubiegania się o dofinansowanie, każdorazowo decyzję o dofinansowaniu będzie 

podejmowała Komisja. 

 

VI. Postanowienia końcowe: 

 

1. Starosta sprawuje nadzór nad wykorzystaniem środków Funduszu przekazywanych na 

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. 

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

wykorzystania środków Funduszu. 

3. Centrum zapewnia kontrolę nad prawidłowością wydatkowania środków. 

4. 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 2015 r. 

poz. 926 z późn. zm.). 


