
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 13/2015 

Zarządu Powiatu w Chełmnie 

z dnia 28 stycznia 2015 r. 
 

Zasady przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze w powiecie chełmińskim 

 

Podstawa prawna: 

 

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

osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. poz.127ze zm. ), rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań powiatu, które 

mogą być finansowanie ze środków PFRON (tj. Dz. U. z 2013, poz.1190 ze zm). 

 

§ 1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych 

przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne spełniające kryterium określone 

w § 5, ust. l  i 2 w/wym. rozporządzenia. 

 

§ 2. Dofinansowanie zadania następuje na pisemny wniosek, który został złożony 

do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w terminie określonym w § 4.  

(wzór wniosku zał. nr 1, nr 2 i nr 3). 

 

§  3.  Do wniosku należy dołączyć:  

1. kserokopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, 

2. fakturę określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz 

kwotę udziału własnego, 

3. dowód uiszczenia udziału własnego, jeżeli cena zakupu jest wyższa od sumy 

refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia plus środki PFRON, 

4. potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopii 

zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze, 

 

§ 4. Wnioski, z rachunkami wystawionymi w danym roku kalendarzowym, można składać 

w każdym czasie.  

  

§ 5. PCPR w ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę 

o występujących uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. 

 

§  6. Nie usunięcie braków lub uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie 

wniosku bez rozpatrzenia. 

 

§  7. 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 pkt 1, wyznaczonego przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby 
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niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest 

wyższa niż ustalony limit. 

 

2. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% 

kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia. 

 

§ 8. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie może  

      być zrealizowane z innego zadania finansowanego ze środków PFRON. 

 

§ 9. Realizacja wniosków następuje w ciągu 30 dni od ich wpływu do PCPR, pod warunkiem, 

że Rada Powiatu określiła środki na realizację zadania. 

 

§ 10. Wnioski są realizowane wg kolejności ich złożenia, do momentu wyczerpania środków 

finansowych przeznaczonych na to zadanie. 

 

§ 11. Ustala się następujący katalog rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, do prowadzenia  

       rehabilitacji leczniczej, dofinansowywany ze środków Funduszu: 

 

1) Łóżka, stoły rehabilitacyjne 

2) Ugól wraz z oprzyrządowaniem (bloczki, linki, obciążniki, itp.) 

3) Przyrządy do terapii 

4) Rowery rehabilitacyjne 

5) Rotory do ćwiczeń czynnych i biernych 

6) Drabinki 

7) Przyrządy do ćwiczeń manualnych (piłki, wałki, taśmy, itp.) 

8) Przyrządy do masażu manualne i elektryczne 

9) Materace do ćwiczeń 

10) Przyrządy do ćwiczeń typu Atlas 

11) Przyrządy do tlenoterapii, magnetoterapii, laseroterapii, krioterapii, diadynamiki itp. 

12) Koce, poduszki rozgrzewające 

13) Korektory postawy 

14) Poduszki leczniczo – rehabilitacyjne 

15) Rehabilitacyjna nasadka podwyższająca 

16) Viofor do rehabilitacji pourazowej oraz narządu ruchu 

17) Inne przedmioty nie wymienione a niezbędne do rehabilitacji, na podstawie zaświadczenia 

lekarskiego. 
 

 


