
       Załącznik do Uchwały Nr 6/20/2019   

       Zarządu Powiatu w Lubaczowie 

       z dnia 18 stycznia 2019 r. 

 

Zasady dofinansowania 

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

 

 

§ 1 

O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 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 

Do wniosku dołącza się m.in.: 

1) kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (oryginał  

do wglądu), 

2) jeżeli wniosek nie jest składany osobiście, dokument potwierdzający udzielenie 

pełnomocnictwa. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej zaświadczenie sądu  

o ustanowieniu opiekuna prawnego, 

3) oryginał faktury określający kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz 

kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, 

4) kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze albo kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną  

w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji 

zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji. 

 



§ 3 

Wniosek składa osoba, zgodnie z wzorem wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 

 i środki pomocnicze, który można pobrać na stronie internetowej www.pcprlubaczow.pl  

lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, ul. Piłsudskiego 8. 

 

§ 4 

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 

 i środki pomocnicze tylko na podstawie faktur wystawionych najwcześniej w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku. 

§ 5 

Wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych  

(z wyłączeniem aparatów słuchowych) będzie przyznawana maksymalnie do wysokości kwoty 

dofinansowania otrzymanego z Narodowego Funduszu Zdrowia.  

 

§ 6 

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 

dzieci i młodzieży uczącej się do ukończenia 26 roku życia wynosi do 150% sumy kwoty 

limitu Narodowego Funduszu Zdrowia. 

§ 7 

Dofinansowanie nie przysługuje, gdy zakup przedmiotów ortopedycznych lub środków 

pomocniczych został dokonany przed dniem uzyskania stosownego orzeczenia. 

 

§ 8 

 Przekazanie przyznanego dofinansowania będzie następowało zgodnie z wnioskiem 

wnioskodawcy: 

1) na rachunek bankowy wystawcy faktury,  

2) na osobisty rachunek bankowy Wnioskodawcy lub w imieniu Wnioskodawcy 

Pan/Pani legitymujący/a się dowodem osobistym o numerze i serii, 

3) do wypłaty czeku gotówkowego zrealizowanego w Banku Spółdzielczym  

w Lubaczowie.  

 

 

 

http://www.pcprlubaczow.pl/


§ 9 

Wnioski rozpatrzone negatywnie z powodu niewystarczającej wysokości środków, zostają 

ostatecznie rozpatrzone w bieżącym roku i nie przechodzą na rok następny. 

 

§ 10 

W przypadku zgonu Wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.  

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, a następnie zgonu wnioskodawcy przed 

przekazaniem przyznanego dofinansowania, środki finansowe nie mogą zostać wypłacone, 

gdyż jest to świadczenie przyznawane wyłącznie Wnioskodawcy. 

 

§ 11 

Pozostałe uwarunkowania i wymogi określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 

finansowane ze środków PFRON ( Dz. U. z 2015 r., poz. 926). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


