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Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego  

 
 

ZASADY OGÓLNE 
§ 1 

Podstawa prawna: 
 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (tekst jednolity 2018r. poz. 511 z późn. zm.)  
 - 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 926). 
 

§ 2 
 Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 
1. Funduszu – oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
2. Ustawie – oznacza to Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
3. Rozporządzeniu – oznacza to 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. 

4. Osobie niepełnosprawnej – oznacza to osobę posiadającą orzeczenie o zakwalifikowaniu do 
jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności osób do          
16 roku życia albo osobę posiadającą orzeczenie równoważne zgodnie z art. 5, art. 5a oraz     
art. 62 ustawy. 

5. Osobie prawnej – oznacza to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne 
i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 

6. Sprzęcie rehabilitacyjnym – oznacza to sprzęt wspomagający proces rehabilitacji lub sprzęt 
służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu. Jest to sprzęt niezbędny                    
do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym 
uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, 
jakości życia i integracji społecznej. 

7. Przedmiotach ortopedycznych i środkach pomocniczych – oznacza to wyroby refundowane 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne 
będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze. 

8. Komisji – oznacza to komisję do spraw opiniowania wniosków w zakresie  
9. Przeciętnym wynagrodzeniu – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce 

narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20, pkt. 2 Ustawy z dnia 17 
grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 poz. 
1270 z późn. zm.). 

10. Centrum – oznacza to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
11. Dochodzie – oznacza to przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (teks jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2220) 
podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał 
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. 

 
§ 3 

Zasady niniejsze określają: 
a) warunki, jakie muszą spełniać osoby niepełnosprawne i osoby prawne ubiegające się               

o dofinansowanie, 
b) tryb składania i zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, 
c) katalog rzeczowy sprzętu rehabilitacyjnego 
d) zasady przekazywania i rozliczania przyznanego dofinansowania, 

Załącznik do Uchwały nr 21/ZP/VI/18 

Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 13 grudnia 2018r. 
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e) zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu. 
 
 

WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WNIOSKODAWCY 
 

§ 4 
1. O dofinansowanie ze środków Funduszu  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się: 

1) osoby niepełnosprawne jeden raz w roku stosownie do potrzeb wynikających  
z niepełnosprawności, jeżeli: 

a) dochód nie przekracza kwoty: 
- 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt.4 ustawy 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) jeden raz w roku - osoby prawne, jeżeli: 
a)  prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres        

co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku 
b)  udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na 

sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. 
 
2. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby 
niepełnosprawne, jeżeli dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot, o których mowa w ust. 
1 pkt 1 lit. a. 
 

§ 5 
1. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje osobom prawnym, jeśli podmiot ubiegający 
się o dofinansowanie: 

a) ma zaległości wobec Funduszu, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 
b) był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy o dofinansowanie ze środków 

Funduszu i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. 
 

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat od daty złożenia 
wniosku były stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących 
po stronie osoby niepełnosprawnej. W przypadku złożenia wniosku przez ww. osoby, wniosek 
zostaje rozpatrzony negatywnie. 
 
 

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW 
 

§ 6 
1. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny oraz o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze w do Centrum w każdym czasie. Jednocześnie wnioski złożone w danym roku 
budżetowym muszą zostać rozpatrzone, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku -  
dofinansowane i zrealizowane w tym samym roku. 

 
2. Wzór wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób 

niepełnosprawnych został określony i stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad. Wnioskodawca 
nie może złożyć wniosku na innym druku niż obowiązujący na terenie Powiatu Cieszyńskiego. 
 

3. Zaświadczenie lekarskie stanowiące złącznik do w/w wniosku jest ważne przez 3 miesiące od 
daty wypełnienia przez lekarza. 
 

4. Osoby prawne składają wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu do Centrum w terminie 
do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.  
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5. Wzór wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych został 
określony i stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad. Wnioskodawca nie może złożyć wniosku 
na innym druku niż obowiązujący na terenie Powiatu Cieszyńskiego. 

 
 

6. Wzór wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Zasad. Wnioskodawca nie może złożyć wniosku na innym 
druku niż obowiązujący na terenie Powiatu Cieszyńskiego. 
 

 
§ 7 

1. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Centrum występuje do osoby niepełnosprawnej 
lub osoby prawnej o jego uzupełnienie. Nieuzupełnienie wniosku w określonym przez Centrum 
terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, o czym Wnioskodawca zostanie 
pisemnie powiadomiony.  

 
2. Kompletne wnioski na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze rozpatrywane są w kolejności zgłoszeń.  
 

3. Centrum rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 
 

4. W przypadku gdy Centrum poweźmie wątpliwości odnośnie do podanych we wniosku  
danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym, mającym 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. 

 
5. O rozpatrzeniu wniosku w danym roku budżetowym oraz o wysokości dofinansowania decyduje 

Dyrektor Centrum, w miarę posiadanych środków określonych uchwałą Rady Powiatu 
Cieszyńskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Funduszu w danym 
roku. 

 

6. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania, Dyrektor Centrum powiadamia 
wnioskodawcę pisemnie wraz z podaniem przyczyny odmowy. Od rozstrzygnięcia Dyrektora 

Centrum nie przysługuje odwołanie, gdyż rozpatrzenie wniosku stanowi czynność materialno-
techniczną. 

 
7. W przypadku znacznego niedoboru środków, zadanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie 

będzie realizowane.  
 
8. Korespondencję dotyczącą wniosku awizowaną dwukrotnie uważa się za dostarczoną. 

 
9. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku w przypadku ich ujawnienia skutkuje odmową 

przyznania dofinansowania. 
 

10. Wnioski rozpatrzone negatywnie z uwagi na brak środków  finansowych Funduszu nie podlegają 
przesunięciu na rok następny. Wnioskodawcy chcąc starać się o dofinansowanie w następnym 
roku mogą ponowienie wystąpić o dofinansowanie, składając nowy wniosek. 
 

11. Wszystkie wnioski wraz z załącznikami złożone w Centrum podlegają archiwizacji. 
 

§ 8 
1. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80 % kosztów zakupu 

tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia 
obowiązującego w czasie składania wniosku. 

 
2. Podstawę dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Funduszu stanowi 

umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Cieszyńskiego lub działającym z upoważnienia 
Starosty – Dyrektorem Centrum z osobą prawną bądź osobą niepełnosprawną lub jej 
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przedstawicielem ustawowym, pełnomocnikiem, opiekunem prawnym, kuratorem zgodnie  
z zasadami określonymi w § 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia.  

 
3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego poniesionych przed 

datą zawarcia umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 
 
4. Umowy na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny zawierane będą w okresie roku 

budżetowego, w którym Uchwałą Rady Powiatu określono zadania realizowane ze środków 
Funduszu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

 
 

§ 9 
1. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi 

do wysokości 100% kwoty refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
 
2. W przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, 

jednostka ta zobowiązana jest do pokrycia ceny do wysokości limitu. Wysokość dofinansowania 
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może objąć koszty poniesione 
przez osobę niepełnosprawną powyżej limitu ceny. 

 
3. W przypadku uzyskania dopłaty do wnioskowanego sprzętu/przedmiotu ortopedycznego/środka 

pomocniczego z innych źródeł (np.: fundacji, w ramach 1%) dofinansowanie ze środków PFRON 
nie może zostać przyznane i wypłacone. 
 

4. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie wymaga 
formy umowy. 

 
§ 10 

1. Jeżeli Wnioskodawca zmarł przed rozpatrzeniem wniosku, nie podlega on dalszemu 
rozpatrywaniu.  
 

2. Jeżeli Wnioskodawca zmarł po podpisaniu umowy a przed jej zakończeniem, dofinansowanie nie 
będzie wypłacone. 

 
3. Wnioskodawcy, którym nie zostało przyznane dofinansowanie, z powodu niewystarczającej 

wysokości środków Funduszu przeznaczonych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w danym roku, chcąc starać się o dofinansowanie 
w następnym roku mogą ponownie wystąpić o dofinansowanie, składając nowy wniosek. 
 

 
KATALOG RZECZOWY SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO 

 
  § 11 

1. Osoby niepełnosprawne w zależności od indywidulanych potrzeb oraz rodzaju 
niepełnosprawności, w zakresie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, mogą opierać 
się na katalogu rzeczowym zawartym w § 12 ust.1 niniejszych Zasad. 
 
2. Zasadność zakupu wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego musi zostać potwierdzona 
zaświadczeniem lekarskim. 
 

 
§ 12 

1. Katalog rzeczowy sprzętu rehabilitacyjnego, który może być dofinansowany ze środków 
Funduszu obejmuje w szczególności:  

 Rower rehabilitacyjny stacjonarny 

 Ergometr rehabilitacyjny (rower poziomy) 

 Orbitrek/trenażer/crosstrainer 

 Bieżnia 

 Stepper 
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 Sprzęt typu ATLAS 

 Wioślarz/ergometr/ergocoach 

 Rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych 

 Materace do ćwiczeń 

 Piłki rehabilitacyjne 

 Drabinki rehabilitacyjne 

 Ławeczki do ćwiczeń 

 Kształtki: wałki, półwałki, kliny 

 Worek rehabilitacyjny (pufa rehabilitacyjna)  

 Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni 

 Trenery dłoni (jeżyk-piłka rehabilitacyjna dłoni; siatka terapeutyczna; itp.) 

 Dysk sensoryczny, kamienie sensoryczne 

 Suche baseny rehabilitacyjne z piłeczkami 

 Tor do nauki chodzenia z przeszkodami (poręcze do nauki chodzenia) 

 Koordynator do ćwiczeń rehabilitacyjnych 

 Inne. 
 
2. Ze środków Funduszu nie może być dofinansowany sprzęt do rehabilitacji leczniczej, terpii, gdyż 

zgodnie z zapisami ustawy odbywa się ona na podstawie odrębnych przepisów. 
 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem ze środków Funduszu może być 
objęty zakup sprzętu rehabilitacyjnego, który nie został ujęty w katalogu rzeczowym. 
 

4. Każdego roku po przekazaniu informacji o wysokości środków PFRON na dany rok oraz po 
podjęciu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, 
które mogą być finansowane ze środków PFRON, Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego 
odpowiedzialny za kwestie pomocy społecznej wraz z Dyrektorem Centrum określą katalog 
niektórych urządzeń i sprzętów rehabilitacyjnych wraz z limitami cen, podlegających 
dofinansowaniu ze środków PFRON. 
 

 
ZASADY PRZEKAZYWANIA I ROZLICZANIA PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA 

 
§ 13 

1. Przekazanie środków Funduszu następuje po wykonaniu przedmiotu umowy o dofinansowanie 
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i dostarczeniu przez Wnioskodawcę w ciągu 3 dni od daty 
wystawienia oryginałów następujących dokumentów: 

a. Rachunków wystawionych na Wnioskodawcę przez sprzedawcę urządzeń lub wykonawcę 
usług, z terminem płatności nie krótszym niż 21 dni od daty ich wystawienia; 

b. Dowodu uiszczenia udziału własnego. 
 
2. Przekazanie przez Centrum środków finansowych dotyczących zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny nastąpi w terminie do 14 dni od złożenia wymaganego kompletu dokumentów 
określonych w ust.1, bezpośrednio przelewem na wskazany rachunek bankowy, czekiem lub 
przekazem pocztowym. 
 

3. Przekazanie przez Centrum środków finansowych dotyczących zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania pisemnego 
powiadomienia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, bezpośrednio przelewem na wskazany 
rachunek bankowy, czekiem lub przekazem pocztowym. 

 
4. W przypadku wystąpienia błędów w dokumentacji finansowej Centrum będzie egzekwować 

poprawność tych dokumentów od wnioskodawców, a nie od wystawców faktur. 
 

5. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze zadania, przekazanie środków finansowych 
zostanie wstrzymane do 7 dni po terminie udokumentowania przez Wnioskodawcę usunięcia 
wad. 
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§ 14 
Wnioskodawca jest zobowiązany do powiadomienia Centrum w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań w terminie 7 dni od 
zaistnienia zdarzenia 

 
ZASADY SPRAWOWANIA KONTROLI 

 
§ 15 

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia upoważnionemu pracownikowi Centrum 
przeprowadzenia kontroli w zakresie przedmiotu umowy w okresie 3 lat od daty podpisania 
umowy. 

 

2. W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli, o której mowa w ust.1 braku urządzeń i/lub 
sprzętów, na które Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu zobowiązany 
jest on do dokonania zwrotu tych środków wraz z ustawowymi odsetkami licząc od daty 
otrzymania dofinansowania. 

 


