
      Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 57/2015  

Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim  

z dnia 18 maja 2015 roku 

 

  

PROCEDURY DOFINANSOWANIA DO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO  

DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH I OSÓB PRAWNYCH                                                                       

ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH                                                             

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ,                                                      

PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z REHABILITACJĄ                                               

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Podstawa prawna:  

1. ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych                        

z dnia 27 sierpnia 1997 roku t.j. z dnia 11 maja 2011 roku (Dz. U. nr 127, poz. 721 z późn. 

zm.) 

2. rozporządzenie 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1190 z późn. zm.) 

Zgodnie z definicją słownikową sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć 

rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby 

niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji 

społecznej. 

Przeciętne wynagrodzenie w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 

721 z późn. zm.) - 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.). 

 

DOFINANSOWANIE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH 

I. Warunki uzyskania dofinansowania 

1. O dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba niepełnosprawna, tj. osoba 

posiadająca ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół                      

ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (np. orzeczenie o grupie 

inwalidzkiej, niezdolności do pracy wydane przez ZUS oraz KRUS, MON i MSWiA wystawione 

przed 01.01.1998 r.) lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane do 16 roku życia. 

2. W przypadku małoletnich osób niepełnosprawnych (tj. do 18 roku życia), wniosek składa                            

przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny, natomiast w przypadku osób ubezwłasnowolnionych 

częściowo lub całkowicie wniosek składa kurator bądź odpowiednio opiekun prawny osoby 

niepełnosprawnej. 

3. Wnioskodawca złoży w PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej wniosek wraz                          

z wymaganymi załącznikami, przy czym PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej będzie 

właściwy, jeśli wnioskodawca posiada na terenie powiatu opolskiego miejsce zamieszkania. 
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Natomiast w przypadku osoby bezdomnej o właściwości PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą                            

w Poniatowej decyduje miejsce pobytu tej osoby na terenie powiatu opolskiego. 

4. Dofinansowanie jest uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz gdy 

zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu. 

5. Wnioskodawca nie ma zaległości wobec Funduszu. 

6. Wnioskodawca w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku nie był stroną umowy o dofinansowanie 

ze środków funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy. 

7. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem dofinansowania              

i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 

8. Spełnienie kryterium dochodowego, które oznacza – przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu 

przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie 

domowym, obliczone za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.  

9. Kryterium dochodowe, o którym mowa w pkt 8 powyżej, nie może przekroczyć: 

     1) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 

     2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

10. Kryterium dochodowe zmienia się w zależności od wysokości kwartalnego przeciętnego 

wynagrodzenia. 

II. Wymagane dokumenty 

W celu uzyskania dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego należy złożyć wypełniony wniosek 

wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury oraz: 

1) aktualne zaświadczenie lekarskie (wystawione nie później niż na 3 m-ce przed dniem złożenia 

wniosku), wypełnione czytelnie i w języku polskim; 

2) kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię orzeczenia, lub kopię 

wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia                    

o niepełnosprawności; jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym jest więcej osób 

niepełnosprawnych – kserokopie orzeczeń tych osób; 

3) pełnomocnictwo w przypadku wnioskodawcy występującego przez pełnomocnika, ustanowionego 

na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, natomiast w przypadku osoby 

ubezwłasnowolnionej – wymagana jest kserokopia postanowienia sądu opiekuńczego o ustanowieniu 

opiekuna prawnego (kuratora dla ubezwłasnowolnionego częściowo); 

4) trzy oferty cenowe wnioskowanego sprzętu ze wskazaniem oferty wnioskowanej; 

5) zaświadczenie o zameldowaniu osoby niepełnosprawnej w przypadku trudności w ustaleniu 

miejsca zamieszkania.   
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III. Wysokość dofinansowania 

1. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do 

wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

IV. Zasady przyznawania dofinansowania 

1. Każdy wniosek jest rozpatrywany w sposób indywidualny z uwzględnieniem indywidualnych 

uwarunkowań psychofizycznych osób niepełnosprawnych, które będą korzystały ze sprzętu, jej 

potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz faktycznej możliwości osiągnięcia celów wyżej 

wymienionego zadania przez osoby korzystające z wnioskowanego sprzętu, zgodnie ze wskazaniami 

w zaświadczeniu lekarskim.  

V. Tryb postępowania 

1. Zasady ogólne 

1) Pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za realizację poszczególnych etapów procesu 

rozpatrywania i realizacji wniosku: 

      a. są niezależni co do treści swoich opinii, zobowiązani są spełniać swoje funkcje zgodnie                           

.          z prawem i obowiązującymi zasadami, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie, 

      b. zobowiązani są do wyłączenia się od rozpatrywania sprawy, która dotyczy ich osobiście,                    

.    ich małżonków, wstępnych albo zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii                            

.     albo stopniu, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także                      

.        w każdym innym przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do                      

.          ich bezstronności, 

      c. zobowiązani są do ochrony danych osobowych przekazanych przez wnioskodawców. 

2) Dokumenty dostarczane do PCPR przez wnioskodawcę, muszą być rejestrowane w dzienniku 

korespondencyjnym. 

3) Prawidłowo zaadresowana korespondencja do wnioskodawcy, która pomimo dwukrotnego 

awizowania nie zostanie odebrana, uznawana jest za doręczoną. 

4) Podstawą rozpatrzenia wniosku osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny jest kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami. 

5) Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej dofinansowania są 

informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków wnioskodawców 

zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych – w tym przypadku podstawą podjęcia decyzji                    

w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku. 

6) Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do PCPR informacje o wszelkich 

zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku oraz mających wpływ na realizację umowy   

np. o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania, utracie przedmiotu dofinansowania. 

7) Wnioskodawca jest zobowiązany do: 
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      a. wykorzystania dofinansowania ze środków PFRON zgodnie z przeznaczeniem, 

      b. przekazywania na każde wezwanie PCPR informacji dotyczących efektów udzielonego                              

.          wsparcia. 

      c. umożliwienia pracownikom PCPR przeprowadzenia kontroli. 

2. Zasady rozpatrywania wniosków 
 

1) Rejestracja wniosku przez pracownika PCPR w dzienniku korespondencyjnym. 

2) Rejestracja wniosku przez pracownika merytorycznego PCPR. 

3) Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

4) Ocena formalna wniosku: 

a. pracownik merytoryczny sprawdza: 
 

 czy wniosek został złożony we właściwej instytucji, 

 czy wniosek został sporządzony na obowiązującym formularzu, 

 czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, 

 czy wniosek jest kompletny, 

 czy wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagane załączniki,             

 i w terminie 10 dni informuje wnioskodawcę na piśmie o występujących we wniosku uchybieniach, 

b. w przypadku wystąpienia uchybień we wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest je usunąć                     

w terminie do 30 dni od daty wezwania do ich usunięcia. Nieusunięcie w wyznaczonym terminie 

powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.  

c. w przypadku gdy pracownik merytoryczny poweźmie wątpliwość co do danych we wniosku                      

o dofinansowanie, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym, które mają wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa 

wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. PCPR         

w wezwaniu określa termin złożenia wyjaśnień. 

5) Ocena merytoryczna wniosku: 

a. wnioski kompletne, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zostają przekazane do oceny 

merytorycznej przez komisję do spraw rozpatrywania wniosków powołaną zarządzeniem Dyrektora 

PCPR, 

b. komisja z każdego posiedzenia sporządza protokół. 

6) PCPR informuje wnioskodawcę na piśmie o sposobie rozparzenia wniosku w terminie 7 dni                                           

od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku. 

7) Wnioskodawca, którego wniosek rozpatrzono pozytywnie, otrzymuje pisemną informację                      

o wysokości przyznanego dofinansowania wraz z wyznaczonym terminem na podpisanie umowy 

dofinansowania.  

8) Pracownik merytoryczny na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę faktur i rachunków, 

dokonuje rozliczenia zadania. 
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9) Pracownik merytoryczny przedkłada dyspozycję przelewu do wydziału finansowo-księgowego 

celem wypłaty dofinansowania, natomiast zrealizowane faktury VAT bądź inne dowody księgowe 

zostają zwrócone wnioskodawcy po opieczętowaniu pieczątką „opłacono ze środków PFRON                          

w kwocie dofinansowania … zł” z podaniem kwoty przyznanego dofinansowania oraz informuje 

wnioskodawcę o sposobie rozliczenia. 

DOFINANSOWANIE DLA OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

I. Warunki uzyskania dofinansowania 

1. O dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się jeden raz w roku osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych 

prze 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 PFRON.  

2. Wniosek o dofinansowanie powinien być złożony w terminie do dnia 30 listopada roku 

poprzedzającego planowaną realizację zadania.  

3. Wnioskodawca złoży w PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej wniosek wraz                          

z wymaganymi załącznikami, przy czym PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej będzie 

właściwy, jeśli wnioskodawca posiada na terenie powiatu opolskiego miejsce zamieszkania lub 

siedzibę w przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą 

osobowości prawnej. Natomiast w odniesieniu do osoby bezdomnej o właściwości PCPR w Opolu 

Lubelskim z siedzibą w Poniatowej decyduje miejsce pobytu tej osoby na terenie powiatu opolskiego. 

4. Wnioskodawca nie ma zaległości wobec Funduszu. 

5. Wnioskodawca w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku nie był stroną umowy o dofinansowanie 

ze środków funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy. 

6. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem dofinansowania              

i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 

II. Wymagane dokumenty 

1. W celu uzyskania dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego należy złożyć wypełniony wniosek 

wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej procedury oraz: 

1) szczegółowy zakres i miejsce realizacji zadania; 

2) udokumentowanie środków własnych i źródeł dofinansowania innych niż PFRON; 

3) udokumentowanie warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;  

4) kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania; 

5) listę osób niepełnosprawnych korzystających ze sprzętu rehabilitacyjnego wraz z podaniem stopnia 

niepełnosprawności; 
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6) udokumentowanie działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych prowadzoną 

przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku. 

III. Wysokość dofinansowania 

1. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do 

wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

IV. Zasady przyznawania dofinansowania 

1. Każdy wniosek jest rozpatrywany w sposób indywidualny z uwzględnieniem indywidualnych 

uwarunkowań psychofizycznych osób niepełnosprawnych, które będą korzystały ze sprzętu, jej 

potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz faktycznej możliwości osiągnięcia celów wyżej 

wymienionego zadania przez osoby korzystające z wnioskowanego sprzętu. 

V. Tryb postępowania 

1. Zasady ogólne 

1) Pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za realizację poszczególnych etapów procesu 

rozpatrywania i realizacji wniosku: 

      a. są niezależni co do treści swoich opinii, zobowiązani są spełniać swoje funkcje zgodnie                           

.          z prawem i obowiązującymi zasadami, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie, 

      b. zobowiązani są do wyłączenia się od rozpatrywania sprawy, która dotyczy ich osobiście,                    

.    ich małżonków, wstępnych albo zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii                            

.     albo stopniu, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także                      

.        w każdym innym przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do                      

.          ich bezstronności, 

      c. zobowiązani są do ochrony danych osobowych przekazanych przez wnioskodawców. 

2) Dokumenty dostarczane do PCPR przez wnioskodawcę, muszą być rejestrowane w dzienniku 

korespondencyjnym. 

3) Prawidłowo zaadresowana korespondencja do wnioskodawcy, która pomimo dwukrotnego 

awizowania nie zostanie odebrana, uznawana jest za doręczoną. 

4) Podstawą rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny jest 

kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami. 

5) Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień 

złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków wnioskodawców zobowiązanych do uzupełnienia lub 

korekty danych – w tym przypadku podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania 

są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku. 

6) Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do PCPR informacje o wszelkich 

zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku oraz mających wpływ na realizację umowy   

np. o zmianie nazwy, siedziby, utracie przedmiotu dofinansowania. 



 
 

7 

 

7) Wnioskodawca jest zobowiązany do: 

      a. wykorzystania dofinansowania ze środków PFRON zgodnie z przeznaczeniem, 

      b. przekazywania na każde wezwanie PCPR informacji dotyczących efektów udzielonego                              

.          wsparcia. 

      c. umożliwienia pracownikom PCPR przeprowadzenia kontroli. 

2. Zasady rozpatrywania wniosków 
 

1) Rejestracja wniosku przez pracownika PCPR w dzienniku korespondencyjnym. 

2) Rejestracja wniosku przez pracownika merytorycznego PCPR. 

3) Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

4) Ocena formalna wniosku: 

a. pracownik merytoryczny sprawdza: 
 

 czy wniosek został złożony we właściwej instytucji, 

 czy wniosek został sporządzony na obowiązującym formularzu, 

 czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, 

 czy wniosek jest kompletny, 

 czy wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagane załączniki,             

 i w terminie 10 dni informuje wnioskodawcę na piśmie o występujących we wniosku uchybieniach, 

b. w przypadku wystąpienia uchybień we wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest je usunąć                     

w terminie do 30 dni od daty wezwania do ich usunięcia. Nieusunięcie w wyznaczonym terminie 

powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.  

5) Ocena merytoryczna wniosku: 

a. wnioski kompletne, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zostają przekazane do oceny 

merytorycznej przez komisję do spraw rozpatrywania wniosków powołaną zarządzeniem Dyrektora 

PCPR, 

b. komisja z każdego posiedzenia sporządza protokół. 

6) PCPR informuje wnioskodawcę na piśmie o sposobie rozparzenia wniosku w terminie 7 dni                                           

od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku. 

7) Wnioskodawca, którego wniosek rozpatrzono pozytywnie, otrzymuje pisemną informację                      

o wysokości przyznanego dofinansowania oraz informację o konieczności przedłożenia oferty 

cenowej bądź faktury pro forma na sprzęt objęty dofinansowaniem.  

8) Po weryfikacji przedłożonych dokumentów zostaje sporządzona umowa dofinansowania. 

Wnioskodawca lub osoba upoważniona do reprezentowania zostaje powiadomiona na piśmie                            

o terminie podpisania umowy.  

8) Pracownik merytoryczny na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę faktur i rachunków, 

dokonuje rozliczenia zadania. 
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9) Pracownik merytoryczny przedkłada dyspozycję przelewu do wydziału finansowo-księgowego 

celem wypłaty dofinansowania, natomiast zrealizowane faktury VAT bądź inne dowody księgowe 

zostają zwrócone wnioskodawcy po opieczętowaniu pieczątką „opłacono ze środków PFRON                          

w kwocie dofinansowania … zł” z podaniem kwoty przyznanego dofinansowania oraz informuje 

wnioskodawcę o sposobie rozliczenia. 

VI. Informacje dodatkowe 

1. Druki wniosków o dofinansowanie można pobrać w siedzibie PCPR, jak również ze strony 

internetowej www.pcpropolelub.eurzad.eu 

2. Wnioski należy składać w godzinach urzędowania PCPR. 

3. Wnioski są rozpatrywane wg kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków finansowych 

PFRON. 

4. Wnioski są rozpatrywane po otrzymaniu limitu środków finansowych PFRON na dany rok oraz                 

po dokonaniu ich podziału na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej przez Radę 

Powiatu. 

5. Realizacja wniosków jest możliwa nie wcześniej, jednak niż po podpisaniu umowy dofinansowania 

przez osobę niepełnosprawną. 

6. Wnioski niezrealizowane z powodu braku środków finansowych Funduszu nie przechodzą do 

realizacji na rok następny (dot. wniosków o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób 

indywidualnych).  

 

 

  

http://www.pcpropolelub.eurzad.eu/

