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PROCEDURA  UDZIELENIA  DOFINANSOWANIA  ZE  ŚRODKÓW  

PAŃSTWOWEGO  FUNDUSZU  REHABILITACJI  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

DO  ZAOPATRZENIA  W  SPRZĘT  REHABILITACYJNY 

I OSOBY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU 
1. O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może ubiegać się osoba niepełnosprawna: 

a) posiadająca ważne orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 
1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , 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., 

b) mieszkająca na terenie powiatu żnińskiego,  
c) której przeciętny miesięczny dochód 1, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał 
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 

- 50 % przeciętnego wynagrodzenia2  na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym; 
- 65 % przeciętnego wynagrodzenia2 w przypadku osoby samotnej. 
2. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca ubiegający się                              
o dofinansowanie ma zaległość 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. 
II ETAPY SKŁADANIA WNIOSKU I PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA 
1. Złożenie aktualnie obowiązującego druku wniosku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) 
w Żninie wraz z załącznikami: 

a) kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopią wypisu z treści orzeczenia, o którym 
mowa w pkt. I.1 procedury,  

b) aktualnym zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia (druk PCPR), 
c) ofertą cenową na wnioskowany sprzęt, 

2. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna, która spełnia wymagania umożliwiające ubieganie się 
o uzyskanie dofinansowania nie jest pełnoletnia lub nie posiada pełnej zdolności do czynności 
prawnych wniosek o dofinansowanie wypełnia jej przedstawiciel ustawowy lub ustanowiony opiekun 
prawny. W przypadku działania przez opiekuna do wniosku o dofinansowanie należy załączyć kopię 
postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego. 
3. W przypadku podpisania wniosku lub umowy należy pamiętać, że: 

a) Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego  przedstawicielem ustawowym jest osoba 
uprawniona do działania w cudzym imieniu na podstawie przepisów ustawy. Źródłem 
umocowania do przedstawicielstwa ustawowego może być również orzeczenie sądowe (art. 
96 Kodeks Cywilny), 

b) Osoba niemogąca pisać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej w ten sposób, że 
uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona 

                                                           
1Miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.11.2003 r.( Dz.U. 
2018 poz. 2220 z późn. zm.), pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób 
fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na 
ubezpieczenie zdrowotne oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym 
gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.  
2 Przeciętne wynagrodzenie – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 
poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w formie 
komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2018 poz. 
1270 z późn. zm.). 
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wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis, albo w ten sposób, że zamiast składającego 
oświadczenie podpisze się osoba przez niego upoważniona, a jej podpis będzie poświadczony 
przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa 
z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie osoby niemogącej pisać (art. 79 Kodeks Cywilny), 

c) Jeżeli osoba biorąca udział w czynnościach takich jak np. podpisanie umowy cywilno prawnej, 
jest osobą która nie potrafi czytać (np. osoba niewidoma), pracownik PCPR winien pouczyć ją 
o możliwości przywołania do danej czynności wskazaną przez daną osobę – osobę zaufaną. 
Osoba zaufana będzie to osoba biorąca udział jako doradca w konstruowaniu umowy, będzie 
wnosiła również uwagi wcześniej konsultowane z osobą niepełnosprawną. Osoba zaufana 
musi być obecna w trakcie czynności. Obowiązkiem pracownika PCPR jest podjęcie działań 
mających na celu uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka pokrzywdzenia osoby niepełnosprawnej. O 
przebiegu czynności należy sporządzić odpowiednie oświadczenie, która stanowi podstawowy 
dowód zachowania powyżej opisanej procedury. Jeżeli osoba niepełnosprawna nie potrafi 
pisać, to wystarczające jest uczynienie przez zainteresowanego tuszowego odcisku palca na 
dokumencie, podczas gdy inna osoba wypisze imię i nazwisko autora oświadczenia, składając 
równocześnie swój podpis. Także i w takim przypadku należy dokonać wzmianki z ogólnym 
wskazaniem powodów takiej sytuacji. 

d) Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów 
znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie 
woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, 
chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych (art. 82 Kodeks Cywilny). 

4. W przypadku, gdy PCPR poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie 
danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym, mających 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. Realizacja zadania następuje po podjęciu przez Radę Powiatu Żnińskiego uchwały w sprawie podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dany rok kalendarzowy, aż 
do momentu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ten cel (w danym roku 
kalendarzowym). 
6. Uznanie zasadności dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny należy do 
podejmującego decyzję o przyznaniu dofinansowania. Przy rozpatrywaniu wniosków dyrektor PCPR 
posiłkuje się tzw. Komisją ds. rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych oraz Zespołem 
opiniującym, w skład którego wchodzą przedstawiciele z każdej gminy, z obrębu granic 
administracyjnych Powiatu Żnińskiego. 
III SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
1. Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osoba niepełnosprawna może 
złożyć w każdym czasie. 
2. PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we 
wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich                                      
w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 
3. PCPR rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Jednakże 
uzależnione jest to od posiadanych środków finansowych. 
4. Wnioski rozpatrywane są wg kolejności wpływu kompletnego wniosku 
5. PCPR informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni od dnia 
rozpatrzenia kompletnego wniosku. 
6. Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny bada się 
zasadność prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu,                 
a także możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne z rehabilitacji prowadzonej na terenie  
powiatu żnińskiego (finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia) bez konieczności angażowania 
środków PFRON na zakup drogich sprzętów rehabilitacyjnych, które będą wykorzystywane 
sporadycznie lub przez krótki czas. 
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7. Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą 
niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym. 
8. Środki PFRON przekazywane są zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie. 
9. PCPR może przeprowadzić w miejscu realizacji zadania: 
- wizję lokalną przed przyznaniem dofinansowania, 
- kontrolę posiadanego urządzenia po przyznaniu dofinansowania. 
10. O wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych we wniosku oraz dołączonej do niego 
dokumentacji wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Żninie. 
11. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności musi być ważne na dzień złożenia wniosku, jego 
rozpatrzenia i na dzień jego rozliczenia. 
IV WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
1. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego 
sprzętu, nie więcej jednak, niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 
2. Różnicę pomiędzy kosztem przedsięwzięcia a kwotą dofinansowania pokrywa wnioskodawca.  
3. Udział środków własnych nie może wynosić mniej niż 20 % kosztów przedsięwzięcia. 
4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem 
środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. 
 

UWAGA 
1. Zadania jakie są objęte dofinansowaniem ze środków PFRON zostały określone w katalogu 
rzeczowym urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności jakie mogą być objęte 
dofinansowaniem na wniosek osoby niepełnosprawnej. 
2. Wnioski nie rozpatrzone w roku bieżącym nie są przenoszone na rok następny. 


