
Kryteria oceny wniosków – Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny.

Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja bierze pod uwagę następujące dane wnioskodawcy

1. Średni miesięczny dochód netto osób ubiegających się o dofinansowanie, w rozumieniu przepisów o

świadczeniach  rodzinnych,  podzielony  przez  liczbę  osób  we  wspólnym  gospodarstwie  domowym,

obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:

• 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym,

• 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

2.  Wysokość  dofinansowania  zaopatrzenia  w przedmioty  ortopedyczne  i  środki  pomocnicze  wynosi
a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych
przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
b) do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do
spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów
i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
Dopuszcza  się  zmniejszenie  dofinansowania  poniżej  150  %  w  przypadku  niedoboru  środków
finansowych.

3. W pierwszej kolejności będą realizowane wnioski o dofinansowanie do przedmiotów umożliwiających

samodzielne funkcjonowanie w środowisku tj. wózek inwalidzki, protezy kończyn górnych i dolnych,

przedmioty ratujące życie tj. protezy powietrzne oraz aparaty słuchowe dla dzieci do 16 lat albo w wieku

do 24 lat uczące się.

4.  Wniosek  podlega  rozpatrzeniu  przez  Komisję  ds.  rozpatrywania  wniosków o  przyznanie

dofinansowania  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  do

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny w terminie do

30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

5.  Rozpatrzeniu  będą objęte wnioski złożone do dnia poprzedzającego dzień komisji ds. rozpatrywania

wniosków  o  przyznanie  dofinansowania  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych  w zakresie  przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych po otrzymaniu

środków finansowych na zadanie. Komisja zbiera się na posiedzeniu w terminie 30 dni po otrzymaniu

środków finansowych  na  realizację  zadania  w  roku  kalendarzowym i  przyznaje  dofinansowania  do

wyczerpania około 90 % środków PFRON przeznaczonych na realizację zadania.

Pozostałe środki tj. około 10 % zostaną podzielone we wrześniu danego roku.



6. O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli

zachodzi potrzeba rehabilitacji w warunkach domowych. 

7.  Wysokość  dofinansowania  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny  wynosi  do  80  %  kosztów  tego

sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości 5 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

8. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego będzie udzielane według kolejności wpływu wniosków,

do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.


