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 Załącznik Nr 3 
         do Zarządzenia nr  27/2020 
         Starosty Kraśnickiego  

z dnia  30.04. 2020r. 

 
Zasady udzielania  dofinansowania do  zakupu sprzętu rehabilitacyjnego                         

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 
 

I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy. 
 
1. Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu                  

rehabilitacyjnego, tj. sprzętu wspomagającego proces rehabilitacji, niezbędnego                     
do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mających za zadanie osiągnięcie                       
przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego 
poziomu funkcjonowania,  jakości życia, integracji społecznej, przy 
uwzględnieniu potrzeb wynikających z niepełnosprawności. 

2. O dofinansowanie mogą ubiegać się:  
a) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o stałej                   
lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane 
przed dniem 1 stycznia 1998 r. (jeżeli nie straciło ważności) oraz dzieci                   
i młodzież posiadające orzeczenie      o niepełnosprawności.  

b) jeden raz w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,   
osoby prawne i jednostki  organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób 
niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem 
złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych               
lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia                             
w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. 

3.  Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przyznawane                           
jest w oparciu o aktualne, ważne jeden miesiąc, zaświadczenie lekarskie, zgodne                                      
z indywidualnymi potrzebami i możliwościami osoby niepełnosprawnej, 
uzasadniające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych                        
przy użyciu tego sprzętu. 

4. Dofinansowanie może zostać przyznane,  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: 

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie 
domowym, 

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, 
5. Dofinansowanie nie przysługuje: 

a) gdy wnioskodawca ma zaległości wobec Funduszu  
b) jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie był w ciągu trzech  lat 

przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z Funduszem                            
i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. 

c) złożony wniosek jest niekompletny, z zastrzeżeniem rozdz. 3, ust. 2 
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d) jeżeli dane zawarte we wniosku lub załącznikach są niezgodne                                       
z prawdą. 

6. Do wniosku należy dołączyć : 
a) 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. (jeśli orzeczenie to nie utraciło swojej ważności) 

b) aktualne zaświadczenie lekarskie 
c) aktualną ofertę cenową 
d) pełnomocnictwo lub postanowienie sądu (jeżeli ustanowiono 

pełnomocnika lub    opiekuna prawnego) 
7. Wnioskodawca sam dokonuje wyboru sprzedawcy, dostawcy, urządzenia                         

i ponosi za to pełną odpowiedzialność. 
8. O zaistniałych zmianach po złożeniu wniosku Wnioskodawca zobowiązany                     

jest poinformować PCPR w ciągu 14 dni od zaistniałego zdarzenia. 
 
 
 

II. Wysokość dofinansowania . 
 

1. Wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów sprzętu, nie więcej jednak                    
niż do  wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

2. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania 
Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych lub pozyskanych z  innych źródeł. 

3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych             
przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. 

 
 
 

III. Zasady rozpatrywania i realizacji wniosków o udzielenie dofinansowania                  
do sprzętu rehabilitacyjnego. 

 
1. Wnioski przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego. 
2. Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie wyznaczonym przez  

PCPR. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie wyklucza wniosek                                       
z realizacji  w danym roku kalendarzowym. 

3. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych,                                 
po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w drodze uchwały zadań, na które przeznacza 
się  w danym roku  środki finansowe. 

4. W wyjątkowych i szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozpatrzenia 
wniosku w trybie wcześniejszym, pod warunkiem otrzymania z PFRON zaliczki, 
umożliwiającej bieżące finansowanie zadania. 

5. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich złożenia. W uzasadnionych 
przypadkach   istnieje możliwość rozpatrzenia wniosku poza kolejnością, o czym 
każdorazowo będzie podejmował decyzję Dyrektor PCPR. 

6. Dofinansowaniem ze środków finansowych Funduszu może być objęty zakup 
urządzeń zawartych w katalogu  (pkt. IV).  
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7. W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, który 
nie jest zawarty w katalogu  (pkt. IV), a jego zakup jest uzasadniony potrzebami 
wynikającymi z niepełnosprawności i jest to potwierdzone zaświadczeniem 
lekarskim  stwierdzającym zasadność ubiegania się o dofinansowanie, każdorazowo 
decyzję będzie podejmował Dyrektor PCPR. 

8. PCPR zastrzega sobie możliwość dowolnego wyboru  przedstawionej oferty.  
9. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków podejmuje Dyrektor PCPR. 
10. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę : 

a) stopień i rodzaj niepełnosprawności, 
b) indywidualne uwarunkowania psychofizyczne osoby niepełnosprawnej, 

która będzie korzystała z tego sprzętu, jej potrzeby wynikające                              
z niepełnosprawności oraz faktyczne możliwości osiągnięcia celów 
rehabilitacji, 

c) rodzaj urządzenia i rolę jaką ono ma spełniać, 
d) całkowity koszt zakupu urządzenia,  
e) prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną, 
f) średni dochód na członka rodziny,           

11. Rozpatrywanie wniosku obejmuje: 
a) sprawdzenie czy wniosek posiada wymagane załączniki,  
b) ocenę zasadności wniosku, 
c) ocenę sytuacji materialnej wnioskodawcy, 
d) sprawdzenie wiarygodności podanych we wniosku informacji,  

12. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa. Środki finansowe                
Funduszu przekazywane są zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 

13. Przedłożone dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji pod względem 
zgodności  z wnioskiem,  uzgodnionym kosztem i zakresem oraz podpisaną umową.  

14. W przypadku gdy właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 
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 w wyznaczonym terminie, nie dłuższym               
niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie                                   
lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. 

15. W przypadku śmierci wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. 
Należy przyjąć do rozpatrzenia kolejno złożony wniosek. 

 
IV. Katalog   zawierający wykaz urządzeń z zakresu sprzętu rehabilitacyjnego: 
 

1. rower rehabilitacyjny stacjonarny 
2.   trenażer eliptyczny   
3.   ergometr  
4.   urządzenie do hydromasażu i ozonoterapii – (dla osób z porażeniem mózgowym,   

z głębokim upośledzeniem umysłowym, z przykurczami kończyn, poruszających                
się   na wózku inwalidzkim,  leżących. 

4. łóżko ortopedyczne (rehabilitacyjne) 
5. piłki rehabilitacyjne  
7. trenery dłoni 
8. pufy, wałki, kliny, maty rehabilitacyjne 
9.   stepper eliptyczny  
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10.   sztangi  
11.   klocki, gry wypukłe  oraz zabawki dźwiękowe, logo gry dla dzieci. 
12.   bieżnia elektryczna 
13. inne przedmioty i urządzenia nie wymienione, uzasadnione potrzebami  
wynikającymi z niepełnosprawności. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


