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Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

 

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 sprzęt rehabilitacyjny 
 

Stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli zachodzi potrzeba 
prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych, osoby z niepełnosprawnością mogą 
ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. 

Sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia i sprzęty zalecone przez lekarza, niezbędne do 
rehabilitacji w warunkach domowych, mającej za zadanie osiągnięcie przy aktywnym 
uczestnictwie osoby z niepełnosprawnością możliwie najwyższego poziomu jej 
funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym 
Narodowego Funduszu Zdrowia.  

Dofinansowaniem może być objęty zakup sprzętów, przyrządów i urządzeń 
wspierających rehabilitację osoby z niepełnosprawnością w jej miejscu zamieszkania. 

Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może udzielić dofinansowania na sprzęt na wniosek 
osoby z niepełnosprawnością poparty zaleceniami lekarza prowadzącego. 

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.  

Szczegółowe informacje dotyczące zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na terenie 
Powiatu Wąbrzeskiego zostały określone w Procedurach i zasadach przyznawania 
dofinansowania oraz zatwierdzenia 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 prze Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
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Adresaci dofinansowania  

 
Dofinansowanie zaopatrzenia osób z niepełnosprawnością w sprzęt rehabilitacyjny ze 

środków PFRON dotyczy tylko osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie                           
Powiatu Wąbrzeskiego. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się również 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 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz kiedy udokumentują posiadanie środków 
własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 
nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. 

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby                               
z  niepełnosprawnością, jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie obliczony za kwartał 
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty: 
1) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym; 
2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

 
Wysokość dofinansowania  

Wysokość dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% kosztów 
sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.  

Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością w roku 2021 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; 
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; 
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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. 

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

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 
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. W przypadku zgonu lub rezygnacji Wnioskodawcy z dofinansowania, 
wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu. Wnioski mogą być składane w każdym czasie.  

 
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. 

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. 
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Kiedy dofinansowanie nie przysługuje? 

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.  

Nie jest możliwe dofinansowanie sprzętu zakupionego przed podpisaniem umowy 
o dofinansowanie. 

  

Wymagane dokumenty  
 
1) pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania; 
2) 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); 

3) aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację, iż zachodzi potrzeba 
prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu 
(druk w załączeniu do wniosku); 

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

5) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (druk w załączeniu do 
wniosku).  

 

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.); 
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.). 

 
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. 

 
 

 

 


