
Nazwa procedury Dofinansowanie zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny ze środków
PFRON 

Formularz do pobrania Wniosek o dofinansowanie  zaopatrzenia  osób niepełnosprawnych w
sprzęt  rehabilitacyjny  ze  środków  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Wymagane
dokumenty:

W przypadku osoby niepełnosprawnej:

 pisemny wniosek (druk do pobrania), 

 kopię  aktualnego  dokumentu  stwierdzającego
niepełnosprawność (oryginał do wglądu), 

 oferta  handlowa  z  wyszczególnieniem  ceny  zakupu  sprzętu
rehabilitacyjnego

 dowód osobisty - do wglądu .

W  przypadku  osób  fizycznych  prowadzących  działalność
gospodarczą,  osób  prawnych  i  jednostek  organizacyjnych  nie
posiadających osobowości prawnej:

 pisemny wniosek (druk do pobrania),

 dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności związanej z
rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej
2 lat przed dniem złożenia wniosku,

 udokumentowanie  posiadania  rachunku  bankowego  wraz
z informacją o ewentualnych obciążeniach,

 odpis  aktualny  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  albo  z
ewidencji  działalności  gospodarczej  (aktualne  na  3  miesiące
przed dniem złożenia wniosku),

 statut  albo  umowa  spółki  lub  inna  podstawa  działania
wnioskodawcy,

 jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą, informacja o pomocy
publicznej  udzielonej  w  okresie  3  kolejnych  lat
poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami
o postępowaniu           w sprawach  dotyczących  pomocy
publicznej,

 jeżeli  wnioskodawca  jest  pracodawcą  prowadzącym  zakład
pracy chronionej:

- potwierdzona  kopia  decyzji  w  sprawie  przyznania  statusu
zakładu pracy chronionej,

- informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków
zakładowego  funduszu  rehabilitacji  osób
niepełnosprawnych  za  okres  3  miesięcy  przed  dniem
złożenia wniosku,

Miejsce złożenia
dokumentów:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Słoneczna 15 d



76-200 Słupsk
tel. 59/8414981

Termin i sposób
załatwiania

• osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski w ciągu roku,
• osoby  fizyczne  prowadzące  działalność  gospodarczą,  osoby

prawne  i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej  mogą  składać  wnioski  do  30  listopada  roku
poprzedzającego realizację zadania,

• wniosek wraz z załącznikami podlega kontroli pod względem
formalnym w terminie 10 dni od daty jego złożenia,

• w  razie  zauważenia  braków  formalnych  wnioskodawca
zobowiązany jest do ich uzupełnienia w terminie 30 dni,

• nieuzupełnienie braków formalnych wniosku w wyznaczonym
terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania,

• prawidłowo  złożony  wniosek  podlega  zaopiniowaniu  i
rozpatrzeniu  merytorycznemu  przez   Komisję   ds.
rozpatrywania wniosków           o przyznanie dofinansowania
ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych powołaną Zarządzeniem      nr  4/2012
Dyrektora  MOPR  w  Słupsku z  dnia  13.04.2012  r,  która
decyduje o przyznaniu dofinansowania,

• po  pozytywnym  zaopiniowaniu  wniosku  zawarta  zostaje
umowa  pomiędzy  Prezydentem  Miasta  Słupsk  a  osobą
niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Podstawa prawna:  Ustawa  z  dnia  27  sierpnia  1997  o  rehabilitacji  zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
Nr 123, poz.776 z późniejszymi zmianami), 

 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. Nr
96 poz. 861        ze zmianami ) .

Inne informacje: 

 W przypadku  osoby niepełnosprawnej  oraz  osób  fizycznych
prowadzących  działalność  gospodarczą,  osób  prawnych  i
jednostek  organizacyjnych  nie  posiadających  osobowości
prawnej, dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje
jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości
w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec
Funduszu  lub  podmiot  ten  był  stroną  umowy  zawartej  z
Funduszem  i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego
podmiotu. 

 Dofinansowanie  nie  może  obejmować  kosztów  realizacji
zadania  poniesionych  przed  przyznaniem  środków
finansowych  i  zawarciem  umowy  o  dofinansowanie  ze



środków Funduszu. 

 O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny  mogą  ubiegać  się:  osoby  niepełnosprawne
stosownie  do  potrzeb  wynikających  z  niepełnosprawności,
jeżeli: przeciętny miesięczny dochód, 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  wynagrodzenia  na  członka  rodziny
pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym , 

 65  %  przeciętnego  wynagrodzenia,  w  przypadku  osoby
samotnej,

 zachodzi  potrzeba  prowadzenia  rehabilitacji  w  warunkach
domowych przy użyciu tego sprzętu

Wysokość  dofinansowania  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny
wynosi do 80 % kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości
pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 


