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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 

Dyrektora Powiatowego Centrum  

Pomocy Rodzinie w Zakopanem 

z dnia 10 kwietnia 2017 r. 
 

 

Zasady udzielania pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym w ramach zadań 

powiatu w zakresie realizacji rehabilitacji społecznej w 2017 r. 
 

Na podstawie:  

 Art 35a ust.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2046), 

 § 6, § 9, ust. 1 i § 13 ust. 4 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  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 926),  

 § 5 ust. 11 i 12, § 6 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694  

z późn. zmianami), 

 Zaleceń PFRON – pismo Znak DF.WRO.72.2017.w z dnia 7.02.2017 r.   

 

ustala się zasady udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w ramach następujących zadań powiatu  
w zakresie realizacji rehabilitacji społecznej. 

 

I. LIKWIDACJA BARIER 

Zasady dofinansowania likwidacji barier: 
1. O dofinansowanie  mogą ubiegać się  osoby  fizyczne,  w tym opiekunowie prawni małoletnich, które: 
    a) posiadają orzeczenie, o którym mowa w art. 1 pkt 1-3 lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia   

   1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

    (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2046), 

    b) przedstawią (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenie lekarza specjalisty  

         informujące o rodzaju niepełnosprawności, stanie zdrowia i wskazaniu konieczności  

         likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się lub technicznych,  

     c) są właścicielami budynku, lokalu lub posiadają zgodę właściciela budynku lub lokalu  

        mieszkalnego na likwidację barier – jeżeli taka zgoda jest wymagana (dotyczy wyłącznie  

        ubiegania się o dofinansowania likwidacji barier architektonicznych), 

2. dofinansowanie do likwidacji barier nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się  

o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem 

wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej  

z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu, 

3. dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed    przyznaniem 

środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków   Funduszu. 

4. Dofinansowanie do likwidacji jednej z kategorii barier w danym roku nie eliminuje osoby 

niepełnosprawnej z możliwości starania się o dofinansowanie z innej kategorii barier (architektoniczne, 

w komunikowaniu się, techniczne). 

5. Wnioskodawca, który w latach ubiegłych otrzymał dofinansowanie do likwidacji barier 

architektonicznych, może wystąpić ponownie o udzielenie dofinansowania na ten cel pod warunkiem, że 

stan zdrowia Wnioskodawcy uległ znacznemu pogorszeniu, 

6. Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się   

i  technicznych, może wystąpić ponownie o udzielenie dofinansowania po upływie 3-ch lat    

 od przyznania dofinansowania, 

7. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych PFRON  

przeznaczonych na ten cel. 

8. Wysokość dofinansowania dla osoby fizycznej wynosi do 80% wartości realizowanego zadania 

z tym, że nie może przekroczyć kwoty piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, z ograniczeniem 

dofinansowania, uzależnionego od przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów  
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o świadczeniach rodzinnych, podzielonego przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, 

obliczonego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, wg poniższej tabeli:  

 

Wysokość dofinansowania likwidacji barier  

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

Dla osoby gospodarującej w rodzinie Dla osoby gospodarującej samotnia 

Wysokość dochodu % dofinansowania Wysokość dochodu % dofinansowania 

do 500,00 zł 80 % do 700,00 zł 80 % 

501,00-700,00 zł 70 % 701,00-900,00 zł 70 % 

701,00-900,00 zł 60 % 901,00-1200,00 zł  60 % 

901,00-1200,00 zł 50 % 1201,00-1400,00 zł 50 % 

1201,00-1400,00 zł 40 % 1401,00-1700,00 zł 40 % 

powyżej 1400,00 zł  30 % powyżej 1700,00 zł 30 % 

 

W zależności od rodzaju niepełnosprawności wymienionej w orzeczeniu i stanowiącej podstawę zaliczenia do 

określanego stopnia niepełnosprawności oraz indywidualnych potrzeb, wnioskodawcy wybierają z poniższego 

katalogu, urządzenia, materiały budowlane oraz rodzaj robót lub innych czynności, na które chcą przeznaczyć 

środki własne i Funduszu oraz określają przewidywany, całkowity koszt zadania z zakresu likwidacji barier,  

na podstawie: 

     1) kosztorysów, ofert  producentów lub dostawców urządzeń, (dotyczy likwidacji barier  

         w komunikowaniu się i technicznych), 

     2) indywidualnych  kalkulacji  producentów (dotyczy likwidacji barier w komunikowaniu się  

     i technicznych), 

3) kosztorysów inwestorskich lub ofertowych - dotyczy likwidacji barier architektonicznych.  

 

I. Katalog zawierający wykaz urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych 

czynności z zakresu  likwidacji  barier dla  osób fizycznych. 
 

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 
 dla  osób  niepełnosprawnych  z dysfunkcją narządu ruchu (poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, po amputacji lub ze znaczną dysfunkcją kończyn dolnych, poruszających się przy 

pomocy urządzeń pomocniczych) w niżej wymienionym zakresie rzeczowym: 

1. budowa pochylni zapewniającej samodzielny dostęp do pomieszczeń budynku wraz 

z  oporęczowaniem, 

2. wykonanie dojścia do budynku mieszkalnego od bramy wjazdowej do drzwi wejściowych do mieszkania 

lub wjazdu na pochylnię (chodnik wykonany np. z betonu, kostki brukowej, o maksymalnej długości do 

5 m i szerokości do 1,5 m),  

3. zakup i montaż urządzeń do transportu pionowego (podnośnik, platforma schodowa, krzesełko dźwigowe, 

winda przyścienna itp.), 

4. zakup transportera schodowego, 

5. zakup i montaż podnośnika sufitowego, 

6. zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych, 

7. likwidacja progów,  zróżnicowanie poziomu podłogi, wraz z ewentualną wymianą drzwi, 

8. wymiana wykładziny podłogowej, oraz wyrównanie podłoża pod taką wykładzinę, jeżeli stwarza ona 

trudności w poruszaniu się, 

9. wykonanie podłogi drewnianej (z desek) lub wylewki, tylko w sytuacji gdy dotychczasowa podłoga 

zagraża bezpieczeństwu osoby niepełnosprawnej, 

10. zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle minimum 90 cm, pozostałych drzwi min. 80 

cm w przypadku, gdy wymiana drzwi spowodowana jest koniecznością poszerzenia otworów 

 drzwiowych, (zakup i montaż drzwi przesuwnych, dla wnioskodawców poruszających się na wózku 

inwalidzkim), 
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11. zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien umożliwiających ich samodzielną obsługę przez 

osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, ewentualnie zakup i wymiana okien i drzwi balkonowych, 

gdy montaż okuć nie jest możliwy (1 okno w kuchni i w pokoju), 

12. przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną, poprzez: 

obniżenie i obudowanie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów, umożliwiających dojazd 

wózkiem inwalidzkim, zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach, 

zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym niż 90 stopni, 

zakup i montaż zatrzasków magnetycznych, 

13. wykonanie ogrzewania gazowego, olejowego lub elektrycznego (dla Wnioskodawców   mieszkających 

samotnie lub z inną osobą  niepełnosprawną, niezdolną do pomocy Wnioskodawcy) lub zakup grzejnika 

olejowego lub elektrycznego, 

14. budowa przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych w przypadku adaptacji pomieszczenia na 

pomieszczenie higieniczno-sanitarne, 

15. dostosowania łazienki do potrzeb Wnioskodawcy: 

a) wymiana urządzeń sanitarnych na przystosowane do potrzeb Wnioskodawcy, 

b) montaż poręczy i uchwytów przy urządzeniach higieniczno - sanitarnych, zakup krzesła  

      prysznicowego,  

c) wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, fliz ściennych i podłogowych,  

      wykonanie prac tynkarsko-malarskich w przypadku, gdy taka konieczność wynika  

      z wykonania prac wymienionych w pkt 15 lit. a; a także z powiększenia powierzchni    

      łazienki, 

 dla osób niepełnosprawnych  ze znacznym niedowładem lub brakiem kończyn górnych: 

1. wymiana baterii, na przystosowane do potrzeb Wnioskodawcy (np. uchylne), 

2. zakup urządzeń umożliwiających otwieranie drzwi. 

 dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku (niewidomych  

i niedowidzących): 

1.   zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających 

korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, 

2. likwidacja progów wraz z ewentualną wymianą drzwi, 

3. położenie nowej wykładziny podłogowej (dywanowej, PCV, z płytek antypoślizgowych), 

4. wykonanie podłogi drewnianej (z desek) lub wylewki, tylko w sytuacji gdy dotychczasowa podłoga 

zagraża bezpieczeństwu osoby niewidomej, 

5. wykonanie ogrzewania gazowego, olejowego lub elektrycznego (dla osób niewidomych mieszkających 

samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną, niezdolną do pomocy Wnioskodawcy) lub zakupu grzejnika 

elektrycznego lub olejowego, 

6. zakup domofonu, 

7. oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub fakturą, 

8. wykonanie dodatkowego oświetlenia lub zmiana sposobu oświetlenia dla wnioskodawców  

o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

9. trwałe oznakowanie narożników budynku.   

W wyjątkowych przypadkach zakres likwidowanych barier może być szerszy niż przewidziany  

w niniejszym katalogu i obejmować osoby niepełnosprawne z innymi niż w/w schorzeniami powodującymi 

trudności w poruszaniu się. 

 

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ 
 

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:  

 z dysfunkcją narządu słuchu i mowy w następującym zakresie rzeczowym: 
1. zakup specjalistycznej sygnalizacji świetlnej, zakup dzwonków, domofonów świetlnych, 

2. zakup budzików świetlnych i wibracyjnych, 

3. zakup telefonu komórkowego, faksu, telefaksu, 

4. zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora lub radia (przewodowych  

i  bezprzewodowych), 

5. zakup specjalistycznych programów komputerowych (logopedycznych), 
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6. zakup sprzętu komputerowego, laptopów, tabletów, notebooków. 

  osoby z dysfunkcją narządu wzroku (w zakresie przedmiotów nie objętych    

 dofinansowaniem w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”) 

  osoby z niedowładem lub brakiem kończyn górnych (w zakresie przedmiotów nie  

 objętych dofinansowaniem w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”) 

  osoby z dysfunkcją narządu ruchu: 

1. zakup telefonu komórkowego, 

2. zakup aparatu telefonicznego, faxu. 

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli wnioskodawca uzasadni, że zakup proponowanego sprzętu, 

urządzenia lub usługi zlikwiduje barierę w komunikowaniu się, dofinansowanie może objąć urządzenia, 

usługi nie wymienione w niniejszym katalogu oraz osoby z inną dysfunkcją, niż w/w wymienione. 

Maksymalna wysokość dofinansowania do zakupu komputera, laptopa, tabletu lub notebooka: 

-   niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży do 18 roku życia oraz osobom dorosłym do 26 roku  

      życia w przypadku pobierania nauki, posiadających opinię pedagoga szkolnego/logopedy  

      o konieczności zaopatrzenia w wyżej wymieniony sprzęt, celem kontynuowania edukacji - do  

      kwoty 1.500 zł  
-   niepełnosprawnym osobom dorosłym, które nigdy nie otrzymały dofinansowania ze środków    

   PFRON do zakupu komputera, laptopa, tabletu lub notebooka - do kwoty 1000 zł. 

-   niepełnosprawnym osobom dorosłym pracującym, do zakupu komputera, laptopa, tabletu lub      

   notebooka - do kwoty 1000 zł. 

 

LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH 
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:  

 z dysfunkcją narządu wzroku (w zakresie przedmiotów nie objętych dofinansowaniem 

w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”): 
1. zakupu przystosowanych pomocy w zakresie gospodarstwa domowego, 

2. zakupu detektora światła, 

3. zakupu czujników gazu, dymu, 

4. zakupu kuchni elektrycznej - jednak nie więcej niż do kwoty 800 zł – wyłącznie osoby dorosłe, 

jeżeli mieszkanie wyposażone jest w kuchnię gazową lub węglową, 

5. zakup aparatu lub urządzenia do wykrywania przeszkód, 

6. zakup kolorowego filtru kontrastowego, 

7. zakup czasomierza (brajlowskiego, mówiącego, z wyświetlaczem lub dużymi cyframi), 

8. zakup termometru (brajlowskiego, mówiącego lub o podwyższonym polu odczytu), 

9. zakup wagi ( z odczytem brajlowskim, powiększonym lub mówiącym), 

10. zakup testera kolorów, 

11. zakup kuchenki mikrofalowej, 

12. zakup pralki z oznakowaniem Braille’a (dla osób zamieszkujących samotnie lub  

z osobami niepełnosprawnymi o znacznym stopniu niepełnosprawności). 

13. zakup 1 szt. stroju kąpielowego, 2 szt. biustonoszy (dla kobiet po mastektomii) 

 z dysfunkcją narządu ruchu  

1. zakup podnośnika pacjenta, podnośnika wannowego, siedziska wannowego, wózka lub krzesełka 

toaletowego, taboretu prysznicowego, nadstawki sedesowej, uchwytów i poręczy, 

2.  zakup przystosowanych łóżek wspomagających obsługę (np. z regulacją wysokości, wysięgnikiem,  

sterowanym elektrycznie odchylaniem oparcia pleców) w maksymalnej wysokości   

dofinansowania  do kwoty 1.300,00 złotych. 

3. zakupu kuchni elektrycznej (nie więcej niż do kwoty 800,- zł) w przypadku  wyposażenia 

mieszkania w kuchnię węglową – dotyczy wyłącznie osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, 

4. zakup rampy i szyn wjazdowych. 

 z porażeniem czterokończynowym 

    -   zakup i montaż urządzenia wspomagającego „ SAM ”. 

    z niedowładem lub brakiem kończyn górnych (w zakresie przedmiotów nie objętych 

dofinansowaniem w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”) 
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1. zakup przystosowanych pomocy gospodarstwa domowego, 

2. zakup pomocy w zakresie samoobsługi, 

 

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli wnioskodawca uzasadni, że zakup proponowanego sprzętu, 

urządzenia zlikwiduje barierę techniczną, dofinansowanie może objąć urządzenia nie wymienione  

w niniejszym katalogu oraz osoby z inną dysfunkcją, niż wyżej wymienione.  

 

II.  ZAOPATRZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:  
 

W  SPRZĘT REHABILITACYJNY 

Na podstawie § 5 ust.1, § 9, ust. 1 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 926) - 

o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się : 

1.   osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli: 

a) 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 kwoty: 

- 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt  4 ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” na osobę we 

wspólnym gospodarstwie domowym, 

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, 

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

2.  Wysokość dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia, nie  

      więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

3.   Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem  

      środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.  

Wyżej cyt. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań 

powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych nie definiuje pojęcia „sprzęt rehabilitacyjny”. Udzielając dofinansowania do zakupu 

takiego sprzętu należy uwzględnić definicję słownikową, zgodnie z którą „sprzęt rehabilitacyjny” to sprzęt 

niezbędny do prowadzenia zajęć mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby 

niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.  

Dofinansowanie nie przysługuje zatem do zakupu sprzętu diagnostyki medycznej, np.: ciśnieniomierza, 

sprzętów relaksacyjnych typu fotele, materace, łóżka z wibromasażem, urządzeń do leczenia światłem 

(różnego rodzaju lampy) oraz sprzętu medycznego, leczniczego, np. koncentrator tlenu.  

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego odpowiedniego do rodzaju schorzenia osoby 

niepełnosprawnej, przyznawane jest na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty stwierdzającego, że 

zachodzi potrzeba prowadzenia stałej rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu sprzętu, którego 

wniosek dotyczy. 

Dofinansowaniem może być objęty koszt zakupu: 

1. roweru rehabilitacyjnego stacjonarnego (nie więcej jednak niż do wysokości  360,00 zł), 

2. roweru trójkołowego dla osób mniej sprawnych ruchowo i z zachwianiem równowagi  (nie więcej 

jednak niż do wysokości 1.200,00 zł), 

3. steppera, 

4. bieżni (nie więcej jednak niż do wysokości 1.000,00 zł), 

5. atlasa, 

6. wioślarza, 

7. orbitreka, (nie więcej jednak niż do wysokości 1.000,00 zł), 

8. suchego basenu rehabilitacyjnego, 

9. rotora do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, 

10. tablicy co ćwiczeń manualnych, 
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11. urządzenia do masażu wodnego (wyłącznie dla dzieci) - do 60% wartości, nie więcej jednak niż 

do wysokości 1.000,00 zł, 

12. roweru tandem (przy znacznym stopniu niepełnosprawności). 

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli wnioskodawca udowodni, że zakup proponowanego sprzętu lub 

urządzenia jest  niezbędny do prowadzenia rehabilitacji i zostanie to poświadczone zaświadczeniem lekarza 

specjalisty - dofinansowanie może objąć urządzenia, nie wymienione w niniejszym katalogu. 

Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych PFRON przeznaczonych na ten 

cel.  

 
ZAOPATRZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE  

I ŚRODKI POMOCNICZE REFUNDOWANE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA  
Na podstawie: 

 § 2 ust.3, § 5 ust.2, § 9, ust.1 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 (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 926), 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych 

wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 17 grudnia 2013 r. poz. 1565),  

- finansowaniem może zostać objęty koszt zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 

oraz koszt napraw przedmiotów ortopedycznych zgodnie ze szczegółowym wykazem przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych wraz z ustalonymi limitami cen oraz wykazie limitów cen dla 

napraw przedmiotów ortopedycznych określonych w wyż. cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 

 O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się 

osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli  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 kwoty: 

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

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.  

 Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie  

przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie  ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot 

ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem  wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków 

Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. 

Do wniosku o dofinansowanie dołączyć należy kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, fakturę 

określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny 

dokument potwierdzający zakup, a także kserokopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzonego za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego 

zlecenie. 

1. Wysokość dofinansowania z zastrzeżeniem ust. 2 wynosi: 

a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym przez NFZ na 

podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, 

b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, 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, 

2. 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. 1 lit. b, opłaty ryczałtowej i częściowej 

odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej. 

3. Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych z PFRON ustala się maksymalną kwotę 

dofinansowania do aparatu słuchowego dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz do 26 roku życia 

w przypadku pobierania nauki w wysokości 2.000,00 zł, a dla osób dorosłych niepełnosprawnych  

w wysokości 700,00 zł.  
4. Wysokość dofinansowania określa się na podstawie faktur lub rachunków wystawionych na 

wnioskodawcę. 
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5. Faktura winna określać koszt całkowity, kwotę refundowaną przez NFZ, kwotę do zapłaty przez osobę 

niepełnosprawną, 

6. Zwrotowi nie podlega kwota ponad limit, o którym mowa w ust 1, 

7. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych PFRON przeznaczonych na ten 

cel, 

8. Dofinansowanie będzie udzielane według kolejności wpływu wniosków i faktur, do momentu wyczerpania 

środków finansowych PFRON na ten cel. 
 

III.    DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO     

   FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH    

   UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABIULITACYJNYM OSÓB  

   NIEPEŁNOSPRAWNYCH  I  ICH  OPIEKUNÓW. 

 
Wysokość oraz zasady przyznawania dofinansowania 

Na podstawie: 

 Art. 10 c, 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2046), 

 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia 

rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 926), 

 § 5 ust. 11 i 12 i § 6 ust 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694 z późn. 

zmianami), 
 

- dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego może zostać przyznane osobie  

      niepełnosprawnej, która nigdy nie otrzymała dofinansowania ze środków PFRON. 

-  w związku ze znacznym niedoborem środków Funduszu w stosunku do istniejących  

      potrzeb, można obniżyć wysokość przyznawanego dofinansowania (maksymalnie o 20%)”.                           

-    Dofinansowanie będzie przyznane w wysokości: 

 1.013 zł dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby 

niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej 

się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,  

 911  zł  dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

 844 zł  dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności, 

 675  zł  dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. 

Dofinansowanie  będzie udzielane według kolejności wpływu wniosków, do momentu wyczerpania 

środków finansowych PFRON na ten cel. 

Ze środków Funduszu nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie finansowanym  

w części lub w całości na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 

Zdrowia lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.  

Dofinansowanie może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane. 


