
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 
 
 
Sprzęt rehabilitacyjny jest to sprzęt niezbędny do rehabilitacji ruchowej lub innej zaleconej przez lekarza                              
w warunkach domowych, a który nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. 
 
O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Funduszu mogą ubiegać się: 

• osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, w przypadku gdy zachodzi 
potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu oraz 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 ficzyzne (jeden raz w roku) prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób 
niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują 
posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia                                      
w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. 

 
Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów takiego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości 
pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 
 
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Dziale do Spraw Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Aleja Józefa Piłsudskiego 2, parter, pokój numer 032. 
 
Do wniosku należy zalączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, fakturę 
proforma lub kosztorys na wymieniony we wniosku sprzęt oraz zaświadczenie lekarskie informujące,                                       
iż wnioskowany do dofinansowania sprzęt jest niezbędny dla wnioskodawcy w procesie rehabilitacji społecznej                       
w warunkach domowych. 
 
Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku zawiera się umowę cywilno-prawną określającą między innymi 
kwotę dofinansowania oraz ostateczny termin zakupu wnioskowanego sprzętu. Następnie wnioskodawca 
przedstawia fakturę zakupu oraz dowód wpłaty własnej, na podstawie których następuje wypłata dofinansowania. 
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych PFRON                             
oraz zawarciem umowy dofinansowania. 
 
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. 
 
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 (Dz. U. z 2016 
r. poz. 887, z późn. zm.). 
 
 
Podstawa prawna 
 

–  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, 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). 

 
 
 
 
 
 


