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Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych zaopatrzenia  
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

 
 

Rodzaje zadań, które mogą być finansowane w części lub w całości ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały określone                                         
w rozporządzeniu 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 ze zm.). 

 
Szczegółowe informacje dotyczące zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne                                           
i środki pomocnicze  

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 w zakresie, których Narodowy Fundusz 
Zdrowia to świadczenie dofinansuje.  

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie                                                                  
z niepełnosprawnością w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie choroby lub 
usprawnienia leczniczego. Przedmioty ortopedyczne przysługują bezpłatnie lub częściowo 
odpłatnie (w zależności od rodzaju przedmioty) raz na 2,3,4 lub 5 lat. Do przedmiotów 
ortopedycznych zalicza się np.: protezy kończyn górnych i dolnych, gorsety i kołnierze 
ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, kule i laski inwalidzkie, balkoniki i podpórki do 
chodzenia, wózki inwalidzkie, indywidualne przedmioty pionizujące. 
Środki pomocnicze to środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź też umożliwiają, 
funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością w środowisku społecznym (są nimi np. 
soczewki, lupy, lunety, szkła do okularów, systemy wspomagające słuch, cewniki, worki do 
zbioru moczu, aparaty słuchowe, wkładki uszne, pieluchomajtki, protezy piersi, pasy 
przepuklinowe, pieluchy anatomiczne, poduszki przeciwodleżynowe, materace 
przeciwodleżynowe, peruki, inhalatory, krtań elektroniczna itp.). 

Corocznie wnioski w tym zakresie rozpatrywane są po otrzymaniu przez Powiat Wąbrzeski 
środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i po 
podjęciu przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie Uchwały o podziale tych środków na poszczególne 
zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.  
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Szczegółowe informacje dotyczące zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze zostały określone w procedurach i zasadach przyznawania dofinansowania oraz 
zatwierdzania katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub 
czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które stanowią załącznik do uchwały 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. 

Adresaci dofinansowania  

 
Dofinansowanie zaopatrzenia osób z niepełnosprawnością w przedmioty 

ortopedycznych i środki pomocnicze ze środków PFRON dotyczy tylko osób                                                                                      
z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego. 

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze mogą ubiegać się osoby, które: 
1) posiadają dokument potwierdzający niepełnosprawność; 
2) spełniają kryterium dochodowe: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli 

przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie, 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. 

 
Wysokość dofinansowania  

Maksymalne dofinansowanie z PFRON wynosi: 

1) do 100% udziału własnego osoby z niepełnosprawnością wyznaczonego w limicie ceny NFZ; 
2) do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby                                   

z niepełnosprawnością, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia; 

3) w przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 
wysokość dofinansowania oblicza się prze odjęcie od uzyskanej sumy kwoty, opłaty 
ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę 
organizacyjną pomocy społecznej. 

 

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  
 

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum 
pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,                               
w przypadku mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego do Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wąbrzeźnie. Powiatowe centrum pomocy rodzinie rozpatruje wniosek w terminie 
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30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i informuje wnioskodawcę o sposobie 
rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.                                       
W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny wnioskodawca w terminie 10 dni od dnia  
złożenia wniosku zostaje poinformowany o występujących we wniosku uchybieniach, które 
powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie 
wniosku bez rozpatrzenia. Jeżeli jednostka rozpatrująca wniosek poweźmie wątpliwość 
odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie danych mających wpływ na przyznanie 
dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym 
niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień lub dostarczenia niezbędnych 
dokumentów. Wnioski mogą być składane w każdym czasie i rozpatrywane są według 
kolejności ich złożenia. dW przypadku zgonu lub rezygnacji Wnioskodawcy z dofinansowania, 
wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu. 

 
Kiedy dofinansowanie nie przysługuje? 

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. Dofinansowanie ze środków PFRON 

nie przysługuje, jeżeli dochód wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie przekracza 

50% lub 65% przeciętnego miesięcznego dochodu.  

Wymagane dokumenty  
 
1) pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania; 
2) oświadczenie Wnioskodawcy o przeciętnym miesięcznym dochodzie; 
3) kopia ważnego orzeczenia o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu 

niepełnosprawności wydanym przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności lub 
orzeczenia równoważnego tj. orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, orzeczenia KIZ bądź 
orzeczenia lekarza orzecznika KRUS wydanego do 31.12.1997 r., a w przypadku 
niepełnosprawnych dzieci orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu); 

4) faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz 
z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze (potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie), 
albo 

5) kopia 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; 

6) pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie sądu do reprezentowania Wnioskodawcy 
(w przypadku ustanowienia pełnomocnika lub opiekuna prawnego dla Wnioskodawcy); 

7) klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 
 

Podstawa prawna zasad udzielania pomocy  
 
1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.); 
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2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 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 
ze zm.); 

3) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów 
medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2019 poz. 1267 ze zm). 

 
Stosowanie się do przepisów prawa na każdym etapie rozpatrywania i realizacji wniosku   

o dofinansowanie ma także zastosowanie w czasie żywiołu lub w sytuacjach kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej także w przypadku 

wprowadzonego  w 2020 roku stanu epidemii w Polsce z powodu zagrożenia zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001267

