Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – przyznawane na podstawie odrębnych przepisów – mogą ubiegać
się osoby niepełnosprawne, 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 osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem ze środków PFRON takiego wsparcia powinny złożyć
pisemny wniosek wraz z załącznikami.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Dziale do Spraw Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Aleja Józefa Piłsudskiego 2, parter, pokój numer 032.
Wysokość dofinansowania wynosi:
–
do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych
przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
–
do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa wyżej, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw
zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i
środków pomocniczych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma
zaległości wobec Funduszu lub był – w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku – stroną umowy zawartej z
Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.
Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze w każdym czasie.
Dofinansowanie dotyczy zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dofinansowanych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie
wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1061, z późn. zm.).
Do wniosku należy załączyć kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
oryginał faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego zakup) lub ofertę, z informacją o wysokości kwoty
opłaconej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz kopię zlecenia na zaopatrzenie
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku środki są przekazywane na konto wnioskodawcy - w przypadku uiszczenia
przez niego całej kwoty lub na konto sprzedawcy - w przypadku wystawienia faktury z odroczonym terminem
płatności.
Przeciętne wynagrodzenie oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim
kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt
2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Podstawa prawna
–
–

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia
rodzajów zadań powiatu, ktore mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osob Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).

