Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
Zasady określają:
1. Warunki, jakie muszą spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie
do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
2. Zasady rozpatrywania i realizacji wniosków.
3. Wysokość dofinansowania.
Definicje pojęć:
1. wnioskodawca - osoba fizyczna (lub jej prawny opiekun), ubiegająca się o dofinansowanie
zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
2. dofinansowanie - oznacza tę część wydatków związanych z zakupem przedmiotu
ortopedycznego/środka pomocniczego kwalifikujących się do objęcia wsparciem, która
zostanie dofinansowana ze środków PFRON.
3. przedmioty ortopedyczne - to przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie niepełnosprawnej
w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego.
4. środki pomocnicze - to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, lub wręcz
umożliwiają, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym.
5. PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
6. MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
I. Warunki, jakie muszą spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie
do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
1. O dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych mogą ubiegać się:
a) osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych ((Dz.U. 2018 poz. 511) lub orzeczenie równoważne;
b) osoby niepełnosprawne, których 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 osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
c) osoby niepełnosprawne, posiadające zlecenie z przyznanym limitem z Narodowego
Funduszu Zdrowia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
d) osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi
z niepełnosprawności;
e) osoby niepełnosprawne, które nie były stroną umowy zawartej z Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie
wnioskodawcy i nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec PFRON.
2. Wymagane dokumenty:
Do wniosku należy dołączyć:

a) oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub inne równoważne orzeczenie – do wglądu;
b) dowód osobisty – do wglądu;
c) w przypadku reprezentowania osoby niepełnoletniej – dowód osobisty przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego oraz dokument potwierdzający prawo
do reprezentowania osoby niepełnoletniej (np. skrócony akt urodzenia dziecka,
postanowienie Sądu o ustanowieniu opieki prawnej);
d) w przypadku reprezentowania osoby dorosłej – dowód osobisty opiekuna lub pełnomocnika
oraz postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub pełnomocnictwo
notarialne;
e) kopię zrealizowanego zlecenia z przyznanym limitem Narodowego Funduszu Zdrowia –
potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę, wraz z fakturą VAT (rachunkiem)
określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału
własnego, potwierdzającą zakup
albo
kopię zlecenia na zaopatrzenie wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną
kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin
realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.
II. Zasady rozpatrywania i realizacji wniosków
1. Dofinansowanie ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
2. Wnioski mogą dotyczyć tylko osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta
Szczecin.
3. Wnioski przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 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.
5. Rozpatrzenie wniosków następuje po otrzymaniu przez powiat Szczecin środków
finansowych z PFRON oraz po podjęciu przez Radę Miasta Szczecin uchwały w sprawie
podziału tych środków na zadania realizowane w bieżącym roku kalendarzowym.
6. Dopuszcza się zaliczkową wypłatę dofinansowania w przypadku wniosków, dotyczących
dzieci i w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uprzedniej akceptacji Dyrektora
MOPR.
7. Wnioski dotyczące dzieci są typowane do realizacji w pierwszej kolejności,
uwzględniając posiadane środki finansowe na realizację zadania.
8. Wnioski, dotyczące osób dorosłych, są przyjmowane do realizacji według kolejności ich
złożenia, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na zadanie.
9. Wnioski, dotyczące refundacji kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych, poniesionych w latach ubiegłych, będą przyjmowane do 30 kwietnia roku
następującego po wystawieniu faktury.
10. O sposobie rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie.
11. Podanie we wniosku i w załącznikach do wniosku informacji niezgodnych z prawdą
eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
12. W przypadku zgonu lub rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania wniosek nie podlega
dalszemu rozpatrywaniu. Do realizacji przyjmowany jest kolejny ze złożonych wniosków,
a w przypadku niewystarczającej wysokości środków finansowych na jego realizację – ten,
którego wysokość wnioskowanego dofinansowania umożliwia jego zrealizowanie,
z zachowaniem zasady realizacji wniosków według kolejności ich składania.

13. Wnioski niezrealizowane w danym roku kalendarzowym ze względu na wyczerpanie
środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, „nie przechodzą” na rok
następny. W takim przypadku w następnym roku można ponownie złożyć wypełniony
wniosek bez konieczności uzupełniania o złożone wcześniej dokumenty.
III. Wysokość dofinansowania
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych ustala się w następujący sposób:
1. aparaty słuchowe:
- dzieci do 18 roku życia – do 150 % limitu wyznaczonego przez NFZ;
- młodzież ucząca się, w wieku od 18 lat do ukończenia 26 roku życia, po dołączeniu
zaświadczenia z placówki oświatowej o pobieraniu nauki – do 150 % limitu NFZ;
- osoby dorosłe i młodzież w wieku od 18 lat do ukończenia 26 roku życia, nie pobierająca
nauki – do 70 % limitu NFZ.
2. protezy kończyn górnych i dolnych:
- dzieci do 18 roku życia – do 150 % limitu wyznaczonego przez NFZ;
- młodzież ucząca się, w wieku od 18 lat do ukończenia 26 roku życia, po dołączeniu
zaświadczenia z placówki oświatowej o pobieraniu nauki – do 150 % limitu NFZ;
- osoby dorosłe i młodzież w wieku od 18 lat do ukończenia 26 roku życia, nie pobierająca
nauki – do 100 % limitu NFZ.
3. pozostałe przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – do 150 % sumy kwoty limitu
NFZ oraz wymaganego udziału własnego Wnioskodawcy, jeżeli cena jest wyższa niż
ustalony limit.
Każde dofinansowanie przyznawane jest w wysokości nie większej niż wysokość kosztów
poniesionych przez Wnioskodawcę. W następnych latach wysokość dofinansowania może ulec
zmianie, co będzie wynikało ze zidentyfikowanych potrzeb oraz wysokości środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadania.
IV. Podstawa prawna
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 511) ;
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.,
poz. 926.

