
UCHWAŁA  NR 99/181/2021 

ZARZĄDU POWIATU W  WĄBRZEŹNIE  

z dnia 18 marca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu 

rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być 

dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 

realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się procedury i zasady przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego 

sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz 

osób niepełnosprawnych, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 59/103/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r. oraz 

zmieniająca ją uchwała nr 64/111/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, 

urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy 

wykonywanie uchwał rady. 

W związku z otrzymaniem środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych należących do 

kompetencji samorządów powiatowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaistniała konieczność zatwierdzenia przez 

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu 

rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat 

zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Wobec powyższego powstała konieczność podjęcia niniejszej uchwały. 
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Załącznik  
do uchwały nr 99/181/2021 

Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie 
z dnia 18 marca 2021 roku 

 
 

Procedury i zasady przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego 

sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być 

dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Podstawa prawna: 

 

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.); 

2) rozporządzenie 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  

(Dz.U. z 2015 r. poz. 926); 

3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.  

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 ze zm.); 

4) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów 

medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1267 ze zm.). 

 

§ 2. Ilekroć w niniejszych procedurach i zasadach jest mowa o: 

 

1) PCPR – oznacza to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie; 

2) PFRON – oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;  

3) 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 Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na 

podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach  

z Funduszu Ubezpieczeń (Dz.U. z 2021 r. poz. 291 ze zm.). 
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§ 3. Niniejsze procedury i zasady określają: 
 

1) warunki, jaki muszą spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie; 

2) tryb składania i zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie; 

3) katalog zawierający wykaz sprzętów, urządzeń i czynności, które mogą być 

dofinansowywane ze środków PFRON. 

 

§ 4. W roku 2021 ze środków PFRON dofinansowane są następujące zadania z zakresu 

rehabilitacji społecznej: 

 

1)  dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

 i technicznych; 

2) dofinansowanie sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych; 

3) dofinansowanie udziału osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych; 

4) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 

5) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.  

 

 

Rozdział 2 

Zasady i procedury dofinansowania likwidacji barier architektonicznych 

 

§ 5. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego 

najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki 

użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. 

Realizacja tego zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej 

wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. 

§ 6.1. O likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, 

mające trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami 

wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku 

mieszkalnego, w którym stale zamieszkują: 

1) osoby niepełnosprawne, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne; 

2) dzieci w wieku 3-16 lat posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. 

2. Trudności w poruszaniu potwierdza aktualne zaświadczenie lekarskie określające również, 

czy wnioskodawca porusza się przy pomocy zaopatrzenia w środki pomocnicze  

np. wózek inwalidzki, kule, balkonik. 
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§ 7. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych nie ogranicza możliwości otrzymania 

dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych, bądź usług tłumacza 

języka migowego lub tłumacza przewodnika.  

§ 8. Dofinansowaniem w ramach likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON nie 

mogą być objęte: 

1) budynki zaprojektowane i budowane; 

2) budynki nowo wybudowane lub będące w trakcie prac wykończeniowych; 

3) budynki przebudowywane lub modernizowane ze względu na zmianę sposobu jego 

użytkowania; 

4) prace o charakterze remontowo-wykończeniowym np. malowanie, wykonanie 

podwieszanego sufitu. 

§ 9. Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie 

więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

§ 10. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed 

przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. 

§ 11.1. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składa się w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w godzinach urzędowania. 

2. Wnioski mogą być składane w każdym czasie. 

3.  Rozpatrywanie wniosków obejmuje: 

1) sprawdzenie przez PCPR, czy wniosek jest kompletny i czy posiada wymagane 

załączniki; 

2) dokonanie wstępnej wizji lokalnej, w celu weryfikacji zasadności proponowanego 

przez wnioskodawcę zakresu zadania; 

3) dokonanie weryfikacji złożonych kosztorysów i szkiców; 

4) zawarcie umowy pomiędzy wnioskodawcą (lub osobą reprezentującą osobę 

niepełnosprawną), a Starostą Wąbrzeskim.  

 

4. W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje się 

wnioskodawcę o występujących uchybieniach, które powinny być usunięte  

w terminie 30 dni. Nie usunięcie ich w wyznaczonym terminie spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.  

 

5. Jeżeli wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. 

§ 12. 1. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 
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1) kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa  

w art. 1, art. 5 pkt 1a lub 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

(Dz.U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.); 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 1998 r.; 

2) dokument potwierdzający własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości , 

w której ma nastąpić likwidacja barier albo zgodę właściciela lokalu lub budynku 

mieszkalnego, w którym Wnioskodawca stale zamieszkuje; 

3) zaświadczenie lekarskie - załącznik nr 1 do wniosku; 

4) szkice (rysunki) stan obecny i projektowany; 

5) kosztorys, projekt i pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach) lub 

zgłoszenie określone w przepisach prawo budowlane. 

§ 13.1. Zakres rzeczowy i finansowy robót związanych z likwidacją barier określa projekt 

budowlany lub szkic oraz kosztorys. 

         2. W kosztorysach inwestorskich : przyjmuje się następujące wartości: 

 

1) stawka roboczogodziny – do 18 zł; 

2) koszty zakupu materiałów – do 10 %; 

3) koszty pośrednie od robocizny i sprzętów – do 65 %; 

4) zysk od robocizny, sprzętu, kosztów pośrednich robocizny oraz kosztów 

pośrednich sprzętu - do 12 %. 

       3. W przypadku, gdy wartości określone w kosztorysach inwestorskich, są niższe od 

określonych w ust. 2 przyjmuje się wartości określone w złożonych kosztorysach 

inwestorskich. 

§ 14. Do obowiązków wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi (jeżeli zakres prac tego wymaga) oraz pozwolenia na 

budowę, a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego – w koniecznych przypadkach.  

Koszty uzyskania pozwolenia, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, uzyskania niezbędnych 

uzgodnień i opinii pokrywa wnioskodawca.  

§ 15. Przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w uznanym kosztorysie, także  

w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych 

wymaganych przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami 

oraz zasadami wiedzy technicznej, wnioskodawca pokrywa ze środków własnych. 

§ 16. Wnioskodawca powierza wykonanie robót budowlanych innym podmiotom, 

 z zastrzeżeniem udzielenia gwarancji na wykonane prace oraz z zachowaniem terminu ich 

wykonania. W takim przypadku wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za działania 

wykonawcy.  
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§ 17. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia Starosty, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, o każdej zmianie mającej wpływ na realizację zobowiązań wynikających 

z umowy.  

Rozdział 3 

Zasady i procedury dofinansowania likwidacji barier  

w komunikowaniu się i barier technicznych 

 

§ 18.1. O likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby 

niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. 

Realizacja w/w zadań ma umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej 

wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem  

 2. Wniosek o dofinansowanie może zostać złożony w każdym czasie. 

 3. Pisemny wniosek o dofinansowanie Wnioskodawca składa do powiatowego centrum 

pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania. 

 4. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna 

w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskała odpowiednio na cele określone w § 18.1 środki 

z PFRON. 

 5. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca ma zaległości wobec PFRON 

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

środków PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy.  

 6. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed 

przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.  

 7. W przypadku kiedy Wnioskodawca zmarł, wniosek zostaje pozostawiony bez 

rozpatrzenia. 

 8. W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje się 

wnioskodawcę o występujących uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 

dni. Nie usunięcie ich w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpatrzenia.  

§ 19. Wniosek o udzielenie dofinansowania należy składać w PCPR w godzinach urzędowania 

na właściwych drukach wraz z kompletem wymaganych załączników. 

§ 20. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: 

1) kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 

pkt 1a lub 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.),  
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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 1998 r.; 

2) zaświadczenie lekarskie stanowiące załącznik do wniosku; 

3) kopię pełnomocnictwa lub postanowienia o ustaleniu opiekuna prawnego jeśli taki 

został ustanowiony. 

§ 21. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich złożenia. 

§ 22. Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie 

więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

§ 23. Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez Starostę 

Wąbrzeskiego z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym. 

§ 24. Rozliczenie dofinansowania następuje zgodnie z warunkami zawartej umowy  

o dofinansowanie.  

 

Rozdział 4 

Katalog rzeczowy sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, 

 robót lub czynności, które mogą być dofinansowane ze środków  

PFRON w ramach likwidacji barier 

 

§ 25.1. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dla osób określonych 

w § 6 ust. 1 obejmuje: 

 

1) budowę pochylni lub podjazdu do budynku; 

2) zakup i montaż: 

a) podnośnika, 

b) platformy schodowej, 

c) windy przyściennej, 

d) innych urządzeń do transportu pionowego; 

3) likwidację progów i/lub zróżnicowania poziomów podłóg; 

4) przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową, płytki antypoślizgowe lub 

panele antypoślizgowe, oraz zakup i ułożenie wykładziny antypoślizgowej, płytek 

antypoślizgowych lub paneli antypoślizgowych; 

5) dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, a także adaptację pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-

sanitarne przewiduje: 

a) ułożenie wykładziny lub terakoty antypoślizgowej, 

b) ułożenie glazury na ścianach, 
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c) wykonanie miejsca natryskowego (kratka odpływowa ze spadkiem) wraz z zasłoną 

prysznicową ewentualnie kabiną prysznicową lub montaż brodzika bezprogowego 

wraz z zasłoną prysznicową ewentualnie kabiną prysznicową, 

d) zakup i montaż uchwytów przy urządzeniach higieniczno-sanitarnych, 

e) zakup i montaż siedziska lub krzesełka prysznicowego, 

f) zakup i montaż umywalki dla osób niepełnosprawnych, 

g) zakup i montaż kompaktu wc dla osób niepełnosprawnych z instalacją spłukującą, 

h) zakup i montaż baterii umywalkowej i prysznicowej, 

i) wyburzenie ścianek działowych wewnętrznych, których usunięcie jest niezbędne 

w celu powiększenia pomieszczenia, 

j) zakup i montaż drzwi o szerokości co najmniej 90 cm w świetle ościeżnicy, w tym 

przesuwanych, 

k) przebudowa wewnętrznych instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej                                

i centralnego ogrzewania w związku z adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie 

higieniczno-sanitarne lub przystosowaniem pomieszczenia higieniczno -

sanitarnego w związku ze zmianą usytuowania lub wymianą urządzeń higieniczno-

sanitarnych lub miejsca natryskowego, 

6) przystosowanie drzwi: 

a) zakup i montaż drzwi wejściowych oraz wewnętrznych o szerokości  

w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm,  

b) zakup i montaż drzwi przesuwanych o szerokości  

co najmniej 90 cm w świetle, 

c) zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi, w tym balkonowych, 

przyciskiem (dla wnioskodawców o niesprawnych rękach), 

7) utwardzenie powierzchni przed wejściem do budynku oraz ułożenie chodnika; 

8) zakup i ułożenie płytek antypoślizgowych na schodach zewnętrznych wraz  

z przygotowaniem podłoża; 

9)  zakup i zamontowanie oporęczowania przed wejściem do budynku; 

10)  przystosowanie wyposażania kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę 

niepełnosprawną poruszającą się na wózku, w tym: 

a) obniżenie i obudowanie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów 

umożliwiających dojazd wózkiem inwalidzkim, 

b) zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych 

prowadnicach, 

c) zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem 

większym niż 90˚ (do 170˚), 

a) zakup i montaż zatrzasków magnetycznych. 

11)  oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub 

fakturą; 

12)  wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu 

oświetlenia dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. 

Id: 1F1CE843-2C40-4110-9F47-A80AB7B946CE. Uchwalony Strona 7



8 
 

 2. Ze względu na konstrukcję, usytuowanie lub stan techniczny budynku albo występujące 

potrzeby osób z niepełnosprawnością w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

dofinansowaniem mogą być objęte prace, materiały i urządzenia z zakresu likwidacji barier 

architektonicznych nie wymienione w ust. 1. 

§ 26.1.  Osoby z dysfunkcją narządu słuchu lub mowy w stopniu znacznym lub umiarkowanym 

w wieku aktywności zawodowej albo zatrudnione oraz posiadające orzeczenie o zaliczeniu do 

osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier  

w komunikowaniu się w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 

2. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się osób z dysfunkcją narządu 

słuchu lub mowy w stopniu znacznym lub umiarkowanym niebędących w wieku aktywności 

zawodowej lub zatrudnionych będą rozpatrywane indywidulanie. Pod uwagę wzięte zostaną 

indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej wynikające z niepełnosprawności.  

3. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym w wieku 

aktywności zawodowej albo zatrudnione oraz posiadające orzeczenie o zaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu 

się w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.  

4. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się osób z dysfunkcją narządu 

wzroku o stopniu znacznym lub umiarkowanym niebędących w wieku aktywności zawodowej 

lub zatrudnionych będą rozpatrywane indywidualnie. Pod uwagę wzięte zostaną indywidualne 

potrzeby osoby niepełnosprawnej wynikające z niepełnosprawności.  

5. W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób z innymi rodzajami 

niepełnosprawności może być dofinansowany: 

1) zakup zestawu komputerowego (tj. jednostki centralnej, monitora, myszy, klawiatury), 

tabletu lub laptopa dla: 

a) dzieci w wieku od 6 do 16 lat z orzeczoną niepełnosprawnością spowodowaną 

schorzeniami narządu ruchu, schorzeniami neurologicznymi, dzieci 

autystycznych, dzieci z zespołem Downa, z niepełnosprawnością intelektualną, 

z chorobą psychiczną, 

b) uczącej się młodzieży w wieku od 16 do 24 lat z orzeczonym znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na dysfunkcję 

narządu ruchu, schorzenia neurologiczne, młodzieży z autyzmem, zespołem 

Downa, z niepełnosprawnością intelektualną, z chorobą psychiczną, 

c) osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności ze względu na choroby psychiczne lub dysfunkcję narządu 

ruchu lub schorzenia neurologiczne oraz ze względu na choroby nowotworowe.  

2) zakup drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego oraz głośników przy zakupie 

sprzętu, o którym mowa w pkt 1 (z wyłączeniem tabletu); 
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3) zakup specjalistycznego oprogramowania lub oprogramowania wspomagającego 

edukację, rozwój i rehabilitację dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat przy zakupie sprzętu, 

o którym mowa w pkt 1; 

4) zakup komunikatora - dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci zaliczonych do 

osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną. 

§ 27. W ramach likwidacji barier technicznych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu  

w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz posiadających orzeczenie o zaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych może być dofinansowany: 

1) zakup i instalacja systemu automatycznego otwierania drzwi do garażu  

i bramy wjazdowej – w przypadku osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu ruchu 

poruszającej się na wózku inwalidzkim uczącej się lub aktywnej zawodowo lub 

samotnej; 

2) zakup podnośnika wannowego, podnośnika kąpielowo-transportowego; 

3) zakup schodołazu; 

4) zakup krzesła prysznicowego; 

5) zakup krzesła toaletowego; 

6) zakup taboretu prysznicowego; 

7) zakup siedziska do wanny; 

8) zakup nadstawki sedesowej; 

9) zakup ramp, najazdów i szyn; 

10) zakup i montaż oporęczowania. 

 

Rozdział 5 

Zasady i procedury udzielania dofinansowania sportu, kultury, 

 rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

 

§ 28. Dofinansowanie przysługuje osobie prawnej i jednostce organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej prowadzącej działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres 

co najmniej 2 lat przed dniem założenia wniosku. 

§ 29. Dofinansowanie przysługuje w/w podmiotom na realizację przedsięwzięć na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie turystyki, rekreacji, sportu i kultury. 

§ 30. Dofinansowanie przysługuje w/w podmiotom jeden raz w roku na jedno zadanie. 

§ 31. Wysokość dofinansowania wynosi do 60%  kosztów przedsięwzięcia. 

§ 32. Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania mają organizacje bądź instytucje 

ubiegające się o dofinansowanie po raz pierwszy. 
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§ 33. Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie zobowiązani są udokumentować 

posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie 

przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON na realizację 

zadania oraz zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków 

technicznych i lokalowych. 

§ 34. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się  

o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed 

złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej  

z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. 

 

Rozdział 6 

Zasady i procedury dofinansowania udziału osób  

niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych 

 

§ 35.1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że: 

1) posiada ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub 62 ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.), a w przypadku 

osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy kopia orzeczenia o stałej albo 

długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem  

1 stycznia 1998 r.;  

2) została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje; 

3) w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała dofinansowania na ten cel 

ze środków PFRON; 

4) weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru 

ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem,  

w przypadku, gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej; 

5) wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów 

turnusów; 

6) będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała; 

7) w przypadku turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne 

przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie 

lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, 

uczuleniach i przyjmowanych lekach; 

8) nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie, ani nie będzie opiekunem 

innego uczestnika tego turnusu; 

9) złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art. 10 e ust. 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
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niepełnosprawnych wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 

 

 2. O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, może ubiegać się 

osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód (o którym mowa w art. 2 ust. 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych), w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez 

liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający 

miesiąc złożenia wniosku nie przekracza na osobę kwoty:  

 

1) 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej  

w poprzednim kwartale – w przypadku rodziny; 

2) 65% w/w wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej. 

 3. W sytuacji, gdy dochód przekracza kwoty, o których mowa w ust. 2 dofinansowanie 

pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. W sytuacji, kiedy PCPR 

posiada wystarczające środki finansowe na ten cel, dofinansowanie uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym może być przyznane bez pomniejszenia kwoty dofinansowania,  

w przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej. 

§ 36. Wniosek o dofinansowanie składa się w powiatowym centrum pomocy rodzinie 

właściwym dla miejsca zamieszkania. 

 

§ 37. Realizacja zadania następuje w roku kalendarzowym, w którym został złożony wniosek. 

Wnioski niezrealizowane nie przechodzą do realizacji na rok następny. 

 

§ 38. Do wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym należy dołączyć: 

 

1) kserokopię ważnego orzeczenia, o którym mowa w § 35 ust.1 pkt 1; 

2) aktualne zaświadczenie ze szkoły w przypadku osób niepełnosprawnych  

w wieku od 16 do 24 lat uczących się i niepracujących; 

3) wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (wzór wniosku lekarza  

o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, stanowi załącznik do wniosku  

o dofinansowanie turnusu); 

4) oświadczenie o opiekunie osoby niepełnosprawnej; 

5) kwestionariusz dotyczący sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej ubiegającej 

się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym i jej potrzeb  

w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, stanowiący załącznik do wniosku 

6) klauzulę informacyjną. 

 

§ 39. Kompletny wniosek jest rozpatrywany przez PCPR w ciągu 30 dni od daty złożenia 

wniosku. 
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§ 40. W przypadku niekompletnego wniosku PCPR w terminie 10 dni informuje osobę 

niepełnosprawną o występujących uchybieniach. Uchybienia we wniosku powinny być 

usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania od PCPR informacji  

o uchybieniach występujących we wniosku. Nie usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie 

powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

 

§ 41. PCPR w terminie 7 dni od rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej osobę 

zainteresowaną o decyzji. 

 

§ 42. Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze udział pracownik socjalny, 

oceniający sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby  

w zakresie rozwijania umiejętności społecznych. Przy podejmowaniu decyzji bierze się pod 

uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na 

możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym 

funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania  

z dofinansowania w roku poprzednim. 

 

§ 43. Przyznane dofinansowanie przekazywane jest organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia organizatora, jednak nie później niż na  

7 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu. 

 

§ 44.  Wyboru ośrodka, terminu wyjazdu i rezerwacji miejsca dokonuje wnioskodawca.  

 

§ 45. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest poinformować PCPR o turnusie, 

w którym będzie uczestniczyć, w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia 

o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia 

turnusu rehabilitacyjnego. Informacja ta podlega sprawdzeniu pod względem: 

 

1) zgodności danych zawartych w informacji o turnusie z danymi zawartymi  

w rejestrze organizatorów i ośrodków, prowadzonymi przez wojewodów; 

2) zgodności dokonanego przez osobę niepełnosprawną wyboru turnusu  

z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza zawartymi we wniosku; 

3) dostosowania ośrodka, w którym odbędzie się turnus, do rodzaju dysfunkcji osoby 

niepełnosprawnej, na podstawie informacji zawartej w rejestrze ośrodków. 

 

§ 46. Po zweryfikowaniu informacji o turnusie przez PCPR wnioskodawca przesyła ją do 

organizatora turnusu celem jej potwierdzenia.  

§ 47. W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż 

losowe, osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie. 
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§ 48. W przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie 

rehabilitacyjnym z przyczyn inne niż losowe opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie. 

 

§ 49. Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wynosi: 

 

1) 30% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy  

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

osób niepełnosprawnych - dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 

osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz niepełnosprawnej w wieku 

16-24 lat uczącej i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności; 

2) 27% w/w wynagrodzenia - dla osoby z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności; 

3) 25% w/w wynagrodzenia – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności 

4) 20% w/w wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej  

w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia 

niepełnosprawności i dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. 

 

§ 50. Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego może otrzymać opiekun osoby 

niepełnosprawnej pod warunkiem, że: 

1) wniosek lekarza zwiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna; 

2) opiekun: 

a) nie będzie pełnił funkcji członka kadry na turnusie, 

b) nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki osoby drugiej, 

c) ukończył 18 lat, 

d) ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby 

niepełnosprawnej. 

 

§ 51. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich złożenia do momentu wykorzystania 

środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

§ 52. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą uzyskać osoby 

zgodnie z § 51 : 

 

1) pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne  

w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na 

stopień niepełnosprawności; 

2) w drugiej kolejności dofinansowanie mogą uzyskać osoby, które otrzymały 

dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku 2020, jednak  

z przyczyn związanych z pandemią Sars-CoV-2 zrezygnowały z uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym lub w związku z zamknięciem ośrodków rehabilitacyjnych nie miały 

możliwości uczestnictwa w turnusie.  
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3) następnie dofinansowanie mogą uzyskać osoby niepełnosprawne, które posiadają 

orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 

albo orzeczenie równoważne, które nigdy nie korzystały  

z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON 

4) w dalszej kolejności dofinansowanie mogą uzyskać osoby niepełnosprawne, które 

posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego lub lekkiego 

stopnia niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne i nie korzystały  

z dofinansowania w 2020 roku.  

 

§ 53. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu 

niewystraczającej wysokości środków PFRON przeznaczonych na dofinansowania do turnusu 

rehabilitacyjnego w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie ponownie w roku 

następnym, składając wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników.  

§ 54. W przypadku zgonu lub rezygnacji Wnioskodawcy z dofinansowania, wniosek nie podlega 

dalszemu rozpatrzeniu. 

 

Rozdział 7 

Zasady i procedury dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty  

ortopedyczne i środki pomocnicze 

 

§ 55. Dofinansowaniem ze środków PFRON objęte są tylko i wyłącznie przedmioty wymienione 

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

medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1267 ze zm.) w zakresie, których 

Narodowy Fundusz Zdrowia to świadczenie dofinansuje.  

§ 56. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze powinna spełniać następujące warunki: 

 

1) posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

albo orzeczenie o niepełnosprawności; 

2) spełniać kryterium dochodowe. 

 

§ 57. O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą 

ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie obliczony za 

kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty: 

 

1) 50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób wspólnie zamieszkujących  

z osobą niepełnosprawną; 

2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 
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§ 58.1. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze wynosi: 

 

1) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na 

podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany; 

2) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 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; 

3) w przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej wysokość dofinansowania oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy 

kwoty, o której mowa w ust.1 pkt 2, opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do 

wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy 

społecznej. 

 

 2. W roku bieżącym można dofinansować zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne 
 i środki pomocnicze zakupione w październiku, listopadzie i grudniu roku 2020 r.  
 
 3. Maksymalna wysokość dofinansowania aparatu słuchowego dla osób, które 
ukończyły 26 lat wynosi 1.200,00 zł.  
 
§ 59. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie składa do PCPR wniosek, który zawiera: 
 

1) kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o którym mowa w art. 1,  

art. 5 pkt 1a lub 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób (Dz.U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.) a w przypadku 

osoby, o mowa w art. 62 ust. 3 ustawy kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej 

niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 

1998 r.;  

2) fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach 

ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument 

potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę 

realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie  

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze albo 

3) kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach 

ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji 

zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji; 

4) kopię pełnomocnictwa notarialnego lub postanowienia sądu do reprezentowania 

Wnioskodawcy, w przypadku jego ustanowienia; 

5) oświadczenie Wnioskodawcy o przeciętnym miesięcznym dochodzie. 
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§  60. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich złożenia. 

§ 61. W przypadku zgonu lub rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania, wniosek nie podlega 

dalszemu rozpatrzeniu.  

§ 62. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a Wnioskodawca zmarł przed 

przekazaniem otrzymanego dofinansowania, środki finansowe nie mogą zostać wypłacone, 

gdyż jest to świadczenie własne Wnioskodawcy. 

§ 63. Dofinansowanie nie przysługuje, gdy przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze 

zostały nabyte przez wnioskodawcę przed dniem uzyskania stosownego orzeczenia,  

czyli przed dniem uznania danej osoby za niepełnosprawną. 

 

Rozdział 8 

Zasady i procedury dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego  

dla osób niepełnosprawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  

i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych  

nie posiadających osobowości prawnej 

 

§ 64. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się w PCPR o dofinansowanie do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. 

 

§ 65. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny składa do PCPR wniosek wraz z załącznikami: 

1) orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, 

orzeczeniem o niepełnosprawności; 

2) zaświadczeniem lekarskim informującym, iż zachodzi potrzeba rehabilitacji  

w warunkach domowych przy użyciu sprzętu o dofinansowanie, którego wnioskuje 

osoba niepełnosprawna; 

3) kopię pełnomocnictwa notarialnego lub postanowienia sądu do reprezentowania 

Wnioskodawcy, w przypadku jego ustanowienia; 

§ 66. O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby 

niepełnosprawne, jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie obliczony za kwartał poprzedzający 

miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty: 

 

1) 50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób wspólnie zamieszkujących  

z osobą niepełnosprawną; 

2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

 

Id: 1F1CE843-2C40-4110-9F47-A80AB7B946CE. Uchwalony Strona 16



17 
 

§ 67. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku osoby niepełnosprawnej stosuje się 

następujący tryb postępowania: 

 

1) zawarcie i podpisanie umowy pomiędzy Starostą Wąbrzeskim  

a wnioskodawcą lub jej opiekunem prawnym; 

2) dokonanie zakupu sprzętu oraz zapłaty wymaganego udziału własnego; 

3) dostarczenie oryginału faktury wraz z potwierdzeniem uiszczenia wkładu 

własnego do PCPR; 

4) sprawdzenie i opisanie przez pracownika PCPR dostarczonej faktury oraz 

dokonanie przelewu środków na konto sprzedawcy; 

5) odesłanie opisanych faktur do wnioskodawcy. 

§ 68. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się  

o dofinansowanie jeżeli: 

 

1) prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez 

okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują 

prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  lub działalności 

związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych; 

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

sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze 

środków PFRON. 

 

§ 69. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku osoby fizycznej prowadzącej 

działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nie posiadającej 

osobowości prawnej stosuje się następujący tryb postępowania: 

 

1) zawarcie i podpisanie umowy pomiędzy Starostą Wąbrzeskim  

a wnioskodawcą; 

2) dokonanie zakupu sprzętu oraz zapłaty wymaganego udziału własnego; 

3) dostarczenie dokumentów rozliczeniowych określonych w umowie; 

4) kontrola przez pracowników PCPR zakupionego sprzętu; 

5) sprawdzenie i opisanie przez pracownika PCPR dostarczonych dokumentów oraz 

dokonanie przelewu środków na konto sprzedawcy; 

6) odesłanie opisanych faktur do wnioskodawcy. 

§ 70. Wysokość dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% kosztów sprzętu, nie 

więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

§ 71. Nie jest możliwe dofinansowanie sprzętu zakupionego przed podpisaniem umowy 

o dofinansowanie. 
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§ 72. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się 

o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON  lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed 

złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON rozwiązanej 

z przyczyn leżących po jego stronie. 

§ 73. W przypadku zgonu lub rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania, wniosek nie podlega 

dalszemu rozpatrzeniu.  

 

Rozdział 9 

Katalog sprzętu rehabilitacyjnego 

 

§ 74. Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych obejmuje następujący sprzęt 

rehabilitacyjny: 

1) aparat/ urządzenie do drenażu limfatycznego do 80 % wartości, nie więcej jednak niż 

2.500,00 zł; 

2) beczka do integracji sensorycznej do 80 % wartości, nie więcej jednak niż 500,00 zł; 

3) bieżnia elektryczna do 80 % wartości, nie więcej jednak niż 900,00 zł; 

4) deskorolka okrągła sensoryczna do 80 % wartości, nie więcej jednak niż 200,00 zł; 

5) drabinka rehabilitacyjna do 80 % wartości, nie więcej jednak niż 600,00 zł; 

6) dysk, podkładka korekcyjna do 80 % wartości, nie więcej jednak niż 100,00 zł; 

7) elektrostymulator mięśni do 80 % wartości, nie więcej jednak niż 300,00 zł; 

8) fasolka rehabilitacyjna do 80 % wartości, nie więcej jednak niż 200,00 zł; 

9) gruszka rehabilitacyjna do 80 % wartości, nie więcej jednak niż 200,00 zł; 

10) hamak terapeutyczny do 80 % wartości, nie więcej jednak niż 300,00 zł; 

11) helikopter do integracji sensorycznej do 80 % wartości, nie więcej jednak niż 300,00 zł; 

12) koc/mata/prześcieradło elektryczne do 80 % wartości, nie więcej jednak niż 150,00 zł; 

13) łóżko rehabilitacyjne do 80 % wartości, nie więcej jednak niż 2.000,00 zł; 

14) łóżko rehabilitacyjne elektryczne do 80 % wartości, nie więcej jednak niż 2.500,00 zł; 

15) mata rehabilitacyjna do 80 % wartości, nie więcej jednak niż 200,00 zł; 

16) materac do ćwiczeń do 80 % wartości, nie więcej jednak niż 200,00 zł; 

17) orbitrek lub rower eliptyczny do 80 % wartości, nie więcej jednak niż 1.300,00 zł; 

18) piłka rehabilitacyjna do 80 % wartości, nie więcej jednak niż 100,00 zł. 

19) platforma wisząca do 80 % wartości, nie więcej jednak niż 500,00 zł; 
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20) rotor rehabilitacyjny elektryczny do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych do 80 % 

wartości, nie więcej jednak niż 800,00 zł; 

21) rotor do ćwiczeń kończyn dolnych do 80 % wartości, nie więcej jednak niż 400,00 zł; 

22) rotor do ćwiczeń kończyn górnych do 80 % wartości, nie więcej jednak niż 400,00 zł; 

23) rower rehabilitacyjny – stacjonarny do 80 % wartości, nie więcej jednak niż 800,00 zł; 

24) suchy basen z piłkami do 80 % wartości, nie więcej jednak niż 600,00 zł. 

§ 75. Dofinansowanie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób 

prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej obejmuje 

sprzęt: 

1) urządzenie do terapii ultradźwiękowej; 

2) urządzenie do terapii polem magnetycznym; 

3) łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem do rehabilitacji  lub łóżko  rehabilitacyjne 

elektryczne z wyposażeniem do rehabilitacji; 

4) rower rehabilitacyjny stacjonarny; 

5) rotor do ćwiczeń kończyn dolnych;  

6) rotor do ćwiczeń kończyn górnych; 

7) orbitrek lub rower eliptyczny lub trenażer eliptyczny; 

8) stepper; 

9) bieżnia mechaniczna;  

10) wioślarz elektromagnetyczny; 

11) stół do masażu klasycznego; 

12) stół rehabilitacyjny do ćwiczeń z dziećmi; 

13) atlas (stacja rehabilitacyjno-treningowa); 

14) tor do nauki chodzenia; 

15) suchy basen do rehabilitacji; 

16) piłka rehabilitacyjna; 

17) materac do ćwiczeń; 

18) urządzenie masujące; 

19) pas wibracyjny; 

20) drabinki gimnastyczne; 

21) urządzenie do ćwiczeń czynno-biernych kończyn dolnych i górnych; 

22) wielofunkcyjne urządzenie do elektroterapii; 

23) urządzenie do przezskórnej stymulacji nerwów i mięśni (TENS); 

24) lampa antydepresyjna (Foto-Vita); 

25) lampa Sollux; 

26) lampa emitująca światło spolaryzowane (Biotron compact); 

27) tablica do ćwiczeń manualnych z oporem; 

28) tablica do ćwiczeń manualnych bez oporu; 

29) urządzenie do ćwiczeń czynnych stawu skokowo-goleniowego (krzyżak); 
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30) ugul; 

31) osprzęt do ugulu. 

§ 76. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z indywidualnych potrzeb w zakresie 

rehabilitacji osoby niepełnosprawnej oraz rodzaju schorzenia i dysfunkcji, dofinansowaniem 

może być objęty zakup sprzętu rehabilitacyjnego nie ujętego w powyższym katalogu.  

§ 77. W przypadku, gdy środki na realizację zadań przez Powiat Wąbrzeski są niewystarczające 

na zaspokojenie wszystkich potrzeb w pierwszej kolejności udzielane są dofinansowania 

zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. 
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