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PROCEDURA DO OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA                    
W SPRZĘT REHABILITACYJNY SKŁADANYCH DO POWIATOWEGO CENTRUM 

POMOCY RODZINIE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 
 
 

§ 1 
 

 1. O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem” zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 
mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających                             
z niepełnosprawności, 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:  

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

 b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 
 2. O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby 

niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli 
zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego 
sprzętu, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. 

3. Przez sprzęt rehabilitacyjny należy rozumieć 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. 

4. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się                           
o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat 
przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu 
rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. 

5. W przypadku, gdy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej „Centrum”  
poweźmie wątpliwość odnośnie do podanych we wniosku o dofinansowanie danych,                      
w szczególności, co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa 
Wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od 
dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych 
dokumentów. 

 
§ 2 

 
1. Podstawą podjęcia decyzji o przyznaniu osobie niepełnosprawnej dofinansowania jest 

złożony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Za kompletny wniosek uważa się 
wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych 
załączników.  

2. Wniosek powinien być podpisany przez osobę niepełnosprawną lub w jej imieniu przez 
przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego ustanowionego postanowieniem sądu 
lub ustanowionego pełnomocnika.  

3. Wnioski rozpatrywane są po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w Nowym Mieście 
Lubawskim planu finansowego, na które przeznacza się środki Funduszu. 

4. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego będzie udzielane według kolejności wpływu 
wniosków, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 

5. Ze środków Funduszu nie mogą być pokrywane koszty poniesione przez Wnioskodawców 
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

6. Wybór sprzedawcy przedmiotu dofinansowania lub usługodawcy, należy wyłącznie do 
Wnioskodawcy.  
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7. Centrum 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. Nie usunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie 
wniosku bez rozpatrzenia. 

 
§ 3 

 
Do wniosku o dofinansowanie dołącza się następujące załączniki: 

1. kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia 
równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia) – 
oryginał do wglądu 

2. zaświadczenie lekarza o potrzebie prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych 
przy użyciu sprzętu rehabilitacyjnego – należy podać nazwę zalecanego sprzętu 
rehabilitacyjnego.  

3. oferta cenowa lub faktura proforma na wnioskowany sprzęt rehabilitacyjny 
4. pełnomocnictwo lub wskazanie innej podstawy prawnej do reprezentacji 

Wnioskodawcy. 
pozostałe, ewentualnie wymagane załączniki, określane są indywidualnie.  

 
§ 4 

 
Ustala się następujący tryb rozpatrywania wniosków:  
 

1. Pracownik PCPR przyjmuje i sprawdza wnioski pod względem formalnym. 
2. Komisja ds. rozpatrywania wniosków ocenia wnioski pod względem merytorycznym biorąc 

pod uwagę indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej wynikające z rodzaju 
orzeczonej niepełnosprawności, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem lekarskim.  

3. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 
osób niepełnosprawnych stanowi umowa zawarta z Wnioskodawcą.  

4. Przekazanie przyznanych środków finansowych następuje na rachunek bankowy 
sprzedawcy/usługodawcy lub Wnioskodawcy na podstawie przedstawionej przez 
Wnioskodawcę faktury VAT lub innego  dokumentu księgowego potwierdzającego zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego oraz dowodu uiszczenia udziału własnego Wnioskodawcy -                           
w sytuacji jeżeli z dokumentu księgowego nie wynika, że udział własny został poniesiony.  

 
§ 5 

 
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego 
sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna procedury: 

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). 

 2. Rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, 
które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013r., poz. 1190 z późn. zm.). 
 

 


