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PROCEDURA UDZIELENIA DOFINANSOWANIA  

ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPAWNYCH  

DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE 

I OSOBY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU 

1. O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 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 dochód1, 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 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. 
II ETAPY SKŁADANIA WNIOSKU I PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA 

1. Uzyskanie zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze od lekarza 
specjalisty uprawnionego do wystawienia właściwego zlecenia (przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze wykazane są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie 
wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2017, poz. 1061 z późn. zm.). 
2. Potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym. Potwierdzenie 
należy uzyskać w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia: 
3. Przyjęcie do realizacji (np. sklep), który posiada podpisaną umowę z NFZ. 
4. Uzyskanie od świadczeniodawcy: 

a) faktury określającej cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub innego dokumentu potwierdzającego zakup, 
wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią 
zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

albo 
b) kopii 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. 

                                                           
1 Miesięczny 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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5. Złożenie 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) fakturą 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 

c) kopią 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. 

d) W przypadku zlecenia na środki pomocnicze (wyroby medyczne), wydawane co miesiąc, np.: 
pieluchomajtki, cewniki, gdzie w kolejnym zleceniu punkt IV. pt.” Wypełnia pracownik oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia” a rubryka nie została wypełniona, wówczas 
niezbędne jest przedstawienie karty comiesięcznego zaopatrzenia, czyli "Część B” zlecenia – 
tj.: Karta potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące 
comiesięcznie czyli Potwierdzenie wystawionych zleceń oraz ich realizacji. Przedmiotowe 
zlecenie winno być wypełnione przez osobę zlecającą oraz osobę realizującą świadczenie za 
dany okres, którego dotyczy wniosek. 

6. 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. 
7. W przypadku podpisania wniosku 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 
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). 
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8. 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. 
9. 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). 
III SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

1. Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 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 (pkt. II.9). 
4. PCPR informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni od dnia 
rozpatrzenia kompletnego wniosku. 
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego wraz z dokumentami w postaci kopii 
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, PCPR wystawia 
informację o wysokości przyznanego dofinansowania zawierające : 
a) nieprzekraczalny termin dostarczenia przez wnioskodawcę dokumentów w postaci faktury 
określającej cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz 
kwotą udziału własnego lub innego dokumentu potwierdzającego zakup, wraz z potwierdzoną za 
zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na 
zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uwzględniający termin wskazany w 
ofercie, 
b) zobowiązanie Centrum do przekazania dofinansowania, po spełnieniu warunków, o których mowa 
w pkt. III ust 5, lit. a niniejszej procedury, na konto świadczeniodawcy realizującego zlecenie lub też na 
konto wnioskodawcy (tak jak przedstawia to w oświadczeniu), w ciągu 10 dni od dnia otrzymania 
dokumentów. 
6. Wnioski rozpatrywane są wg kolejności wpływu kompletnego wniosku. 
7. Przyznanie dofinansowania nie wymaga formy umowy.  
8. Orzeczenie o niepełnosprawności musi być ważne na dzień złożenia wniosku, jego rozpatrzenia i na 
dzień jego rozliczenia. 
IV WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

1. Wysokość dofinansowania wynosi: 
Maksymalne dofinansowanie wynosi: 
- do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ, 
- do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, 
jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 

Dyrektor PCPR określa terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego 

roku oraz podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania. Ze względu na ograniczone 

środki finansowe wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty do wysokości 

refundacji z NFZ, nie więcej jednak niż wkład własny poniesiony przez osobę 

niepełnosprawną. 
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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. 

3. Gdy wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON złożyła osoba niepełnosprawna spełniająca                              
w procedurze kryteria, a zmarła w trakcie rozpatrywania wniosku, w tej sytuacji 
dofinansowanie nie będzie wypłacone na rzecz spadkobierców - jako że nie wstępują oni w 
prawa zmarłego w tym zakresie a przyznane uprawnienie do wypłaty - wygasa. 


