
Nazwa procedury: Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON

Formularz 
wniosku do 
pobrania:

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON

Wymagane 
dokumenty:

• Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania (druk do pobrania),
• kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność 

(oryginał do wglądu),
• oryginał faktury określającej 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 

• kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze wqraz z ofertą określającą cenę nabycia z 
wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i
kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu 
przyjęcia do realizacji,

• dowód osobisty (do wglądu)

Miejsce złożenia 
dokumentów:

            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
                          ul. Słoneczna 15 d
                       76 – 200 Słupsk
                        tel. 59 8414981

Termin i sposób 
załatwiania:

Wnioski można składać w ciągu roku.
• Wniosek podlega ocenie pod względem formalnym w terminie 10 dni 

od daty jego złożenia,
• w razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca zobowiązany 

jest do ich uzupełnienia w terminie 30 dni,
• nieuzupełnienie braków formalnych wniosku w wyznaczonym 

terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, wnioski 
są rozpatrywane wg kolejności wpływu,

• 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 z dnia 13.04.2012 r, która decyduje o przyznaniu 
dofinansowania. 

Podstawa prawna: • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Tekst 
jednolity: Dz. U z 2011 r, Nr 127, poz. 721 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 (Tekst jednolity Dz. U z 
2013r, poz. 1190 ze zmianami)

Inne informacje: Aby skorzystać z dofinansowania, średni miesięczny dochód netto nie może 
przekroczyć:

• 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym 



gospodarstwie domowym,
• 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania

a) do 100 % udziału własnego wnioskodawcy 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.


