
Zarządzenie nr 7/2023 
                   Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

 w Złotowie z dnia 01 marca 2023 roku 
 

w sprawie: zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. 
 
Na podstawie § 35a ust. 1 pkt 7 lit. c i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), § 13 
ust.2 pkt 1 i pkt 2 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 
roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926) oraz 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wykazu wyrobów 
medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2022 r. poz. 2319) zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
 

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze będą rozpatrywane po otrzymaniu 
informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków na 
dany rok oraz po podziale tych środków na zadania przez Radę Powiatu  Złotowskiego. 
 

§ 2 
 

Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych złożonych w 2023 roku będzie następowało na podstawie faktur wystawionych w 
2022 i 2023 roku. 
 

§ 3 
 

Wysokość dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wynosi 
równowartość 100 % limitu wyznaczonego przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 27 
października 2022 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, jednak nie 
więcej niż kwota całkowitej odpłatności wnioskodawcy. 
 

§ 4 
 

1. Maksymalna wysokość dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi 80 % ,nie więcej 
niż :  

1. 3.000 zł w przypadku łóżka rehabilitacyjnego, 
2. 2.000 zł w przypadku drenażu limfatycznego, 
3. 5.000 zł w przypadku materaca typu Spex, 
4. 1.000 zł w przypadku rowerka stacjonarnego  
5. 1.500 zł w przypadku roweru trójkołowego, 
6. 1.500 zł w przypadku bieżni, 
7. 500 zł w przypadku orbiterka, 
8. 5.000 zł w przypadku wanny z systemem kąpieli perełkowej i hydroterapii 
9. 5.000 zł w przypadku FES ( funkcjonalnej symulacji elektrycznej) 
10. 3.000 zł w przypadku roweru typu tandem (wyłącznie dla osób z orzeczonym znacznym 

stopniem niepełnosprawności), 



11. 2.000 zł w przypadku komputera z oprogramowaniem specjalnym, (oprogramowanie 
logopedyczne, aktywizujące chorych na autyzm) 

12. 5.000  zł w przypadku  skutera elektrycznego, 
13. 4.000 zł w przypadku pompy insulinowej, 

14. 1.200 zł w przypadku platformy wibracyjnej, 
15. 5.000 zł w przypadku simeoxa, kamizelki oscylacyjnej 
16. 1.000 zł w przypadku pozostałych zestawów do rehabilitacji takich jak: piłki 

rehabilitacyjne, piłki lekarskie, trenery dłoni, wałki, klocki, kliny, maty rehabilitacyjne, 
pufy, worki rehabilitacyjne, stopery, rotory, zabawki dźwiękowe dla dzieci, przyrządy do 
ćwiczeń kończyn górnych, aparaty ortodontyczne, bandaże stosowane w przypadku 
obrzęków, rękawy elastyczne przeciwobrzękowe, katedry biczy szkockich, urządzenia do 
terapii ultradźwiękowej oraz terapii polem magnetycznym, suchy basen, urządzenia 
masujące, pasy wibracyjne, drabinki gimnastyczne, materace do ćwiczeń. 
 

2.  W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wynosi do 80% kosztów zakupu sprzętu, 

nie więcej niż do 15 000,00 zł (łączna wysokość dofinansowania ). 

3. Przy przyznawaniu dofinansowania bierze się pod uwagę najniższą ofertę cenową. 
Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zakupionego po przyznaniu 
środków finansowych i zawarciu przez wnioskodawcę umowy z Dyrektorem Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie. 

4. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach można przyznać dofinansowanie wyższe niż 
określone w ust. 2. Decyzję podejmuje Dyrektor PCPR. 

5. W przypadku kończących się środków pozostała ich część może zostać wykorzystana na 
udzielanie dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 
Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Centrum. 

 

§ 5 
 

Dofinansowanie do zakupu komputera w 2023 roku udzielane będzie wyłącznie w przypadku 
jednoczesnego nabycia specjalistycznego oprogramowania służącego do rehabilitacji w warunkach 
domowych. 

 
§ 6 

 
Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia, do wyczerpania środków finansowych.  

 
§ 7 

 

1. O dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą się ubiegać: 
1) Osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jeżeli: 

a) średni miesięczny dochód, nie przekracza kwoty: 

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, 

b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego 
sprzętu, 

c) rodzaj ich niepełnosprawności wymaga sprzętu rehabilitacyjnego co jest potwierdzone 
aktualnym, ważne trzy miesiące od daty wystawienia, zaświadczeniem od lekarza 



specjalisty, 

d) nie mają zaległości wobec Funduszu, 

e) w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy zawartej z Funduszem i 
rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie. 

 
2) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej zwane dalej „jednostką organizacyjną”, jeżeli: 

a) mają siedzibę i prowadzą działalność na terenie powiatu złotowskiego, 

b) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat 
przed dniem złożenia wniosku, 

c) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na 
sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków 
Funduszu, 

d) udokumentują zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych do rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, 

e) nie mają zaległości wobec Funduszu, 
f) w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy zawartej z funduszem i 

rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie. 
 

§ 8 
 

1. Wnioski o udzielanie dofinansowania należy składać w PCPR w Złotowie: 

a) do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację wniosku – w przypadku 
Wnioskodawców o których mowa w § 7 ust. 2, 

b) w każdym czasie – w przypadku Wnioskodawców o których mowa w § 7 ust. 1. 

2. Wnioski o udzielenie dofinansowania można składać w wersji papierowej w Centrum lub za 
pośrednictwem systemu SOW. 

3. Wniosek w imieniu „jednostek organizacyjnych” składa osoba, która posiada 
pełnomocnictwo do reprezentowania danej „jednostki”. 

4. Do wniosku należy dołączyć załączniki określone w formularzu wniosku. 

5. Stwierdzenie faktu podania przez Wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, bez względu 
na to, czego dotyczą, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania. 

6. PCPR w Złotowie w terminie   10 dni   od   dnia   złożenia   wniosku   o dofinansowanie   
informuje   wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać 
usunięte w terminie do 30 dni. Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie powoduje 
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

7. Rozpatrywanie wniosków obejmuje w szczególności: 

1) weryfikację wymogów formalnych, 

2) weryfikację przewidywanego kosztu realizacji zadania 

3) ocenę zasadności wniosku, 

4) sporządzenie przez pracownika Centrum oceny merytorycznej wniosku. 

8. Ostateczną decyzję o sposobie rozpatrzenia wniosku podejmuje Dyrektor PCPR. 



9. Pracownik Centrum powiadamia Wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku do 7 dni 
od daty rozpatrzenia wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Dyrektor PCPR 
zawiera umowę z wnioskodawcą. 

10. Osoba niepełnosprawna, która ma roszczenia co do negatywnego sposobu rozpatrzenia 
wniosku może złożyć odwołanie do odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Pile za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie. 

 

§ 9 
 

1. Przekazanie środków finansowych następuje po dostarczeniu przez wnioskodawcę 
następujących dokumentów: 

1) faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę przez sprzedawcę o terminie 
płatności nie krótszym niż 30 dni od daty ich wystawienia, 

2) dowodu zapłaty udziału własnego w kosztach zadania, jako podstawy do wypłacenia 
kwoty określonej w umowie o dofinansowanie. 

2. Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji przez pracownika Centrum pod względem 
zgodności z wnioskiem oraz warunkami zawartej umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentacji, o której mowa w ust. 2 
Wnioskodawca zobowiązany jest do ich poprawy w terminie wyznaczonym przez pracownika 
Centrum. 

4. W rozliczeniu nie uwzględnia się: 

1) kosztów poniesionych przez wnioskodawcę przed podpisaniem umowy, 

2) kosztów opłat i kar umownych itp., 

3) kosztów poniesionych ponad wysokość przyznanego dofinansowania. 

5. Przekazanie środków finansowych następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia  
dokumentów, o których mowa w ust.1, bezpośrednio przelewem na wskazane konto. 

6. Wnioski niezrealizowane z braku środków finansowych nie przechodzą do realizacji na rok 
następny. 

7. Jeśli Wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. 
 

 

§ 10 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 


