
PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM DO 

ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI 

POMOCNICZE 

 
I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy. 

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty  ortopedyczne i 

środki  pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się 

osoby  niepełnosprawne (w tym dzieci  i młodzież): 

➢ posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie 

równoważne, 
➢ jeżeli przeciętny miesięczny dochód, tych osób 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. 

2. Dofinansowanie nie przysługuje: 

➢ gdy wniosek jest niekompletny,  

➢ jeżeli dane zawarte we wniosku lub załącznikach są niezgodne z prawdą, 

➢ gdy artykuły (przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze) zostały nabyte przez 
osobę zainteresowaną przed dniem uzyskania stosownego orzeczenia, czyli przed 

dniem uznania danej osoby za niepełnosprawną, 

➢ jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub 

była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku (przyjmuje się rok kalendarzowy), 

stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn 
leżących po stronie tej osoby. 

➢ jeżeli osoba ubiegająca o dofinansowanie otrzymała w ostatnich 3  latach pomoc 

ze środków PFRON na wnioskowany cel w ramach pilotażowego programu 

„Aktywny Samorząd” (wózek inwalidzki, proteza). 

3. Do wniosku należy dołączyć : 

➢ kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1 lub  
art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopie 

orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym 

wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. (jeśli orzeczenie to nie utraciło swojej 

ważności), 

➢ podpisaną przez Wnioskodawcę fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach 
ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego wraz z kopią 

zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie  w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego 

zlecenie lub 

➢ ofertę cenową na wnioskowany przedmiot określającą cenę nabycia 

z wyodrębnioną kwotą opłaconą przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach 
ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego wnioskodawcy oraz termin 

realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji, wraz z kserokopią 

zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

➢ pełnomocnictwo lub postanowienie sądu (jeżeli ustanowiono pełnomocnika lub 

opiekuna prawnego), 
➢ potwierdzenie dokonania zapłaty za wnioskowane środki w części nie objętej 

dofinansowaniem (jeśli nie wskazane na fakturze). 

 

 

II. Wysokość dofinansowania. 

1. Wysokość dofinansowania wynosi: 



➢ do wysokości dofinansowania przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 

jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit,  

➢ w przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty limitu ceny 
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, opłaty ryczałtowej i częściowej 

odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną 

pomocy społecznej. 

  

III. Zasady rozpatrywania i realizacji wniosków o udzielenie dofinansowania. 
1. Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie wyznaczonym przez  OPS. 

Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie pozostawia wniosek bez 

rozpatrzenia. 

2. Wnioski rozpatrywane i realizowane są w miarę posiadanych przez OPS środków 

finansowych, po podjęciu przez Radę Miasta Uchwały w sprawie określenia zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości 

środków finansowych PFRON na ich realizację w 2019r. 

3. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich złożenia.  

4. Przedłożone dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji pod względem zgodności 

z wnioskiem, a także pod względem merytorycznym i formalnym. 

5. W przypadku, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej poweźmie wątpliwość odnośnie 
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 w 

wyznaczonym terminie, w celu złożenia wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia 

niezbędnych dokumentów. 

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku zawierającego ofertę 
cenową na wnioskowany artykuł,  Ośrodek Pomocy Społecznej wystawia zaświadczenie 

o wysokości przyznanego dofinansowania zawierające: 

➢ nieprzekraczalny termin dostarczenia przez wnioskodawcę faktury określającej 

cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia 

zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego wraz z potwierdzoną za zgodność, przez 
świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na 

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uwzględniający 

termin wskazany w ofercie, 

➢ zobowiązanie do przekazania dofinansowania, po spełnieniu warunku, o którym 

mowa we wcześniejszym punkcie, na konto świadczeniodawcy realizującego 

zlecenie w ciągu 10 dni od dnia otrzymania dokumentów. 

7. Katalog przedmiotów  ortopedycznych i środków pomocniczych określają odrębne 

przepisy (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitu cen dla przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych 

cenach -   w zakresie, których Narodowy Fundusz  Zdrowia  finansuje to świadczenie).  

8. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie a wnioskodawca zmarł, środki 
finansowe nie mogą zostać wypłacone, gdyż jest to świadczenie własne 

wnioskodawcy.                  

9. W przypadku śmierci wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. 

Należy przyjąć do rozpatrzenia kolejny złożony wniosek. 

10. Wnioskodawca sam dokonuje wyboru sprzedawcy i ponosi za to pełną 

odpowiedzialność.  

11. Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł część 

przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków  Funduszu. 

12. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, środki są przekazywane na wskazane we 

wniosku: 



➢ konto sprzedawcy, w przypadku wystawienia faktury z odroczonym terminem 

płatności, 

➢ konto wnioskodawcy lub do kasy OPS- w przypadku uiszczenia przez niego 

całej kwoty.  

13. Od 04.11.2019r. realizowane będą tylko złożone wnioski zawierające fakturę 
potwierdzającą zakup wnioskowanego artykułu lub ofertę cenową wskazującą 

możliwość realizacji zlecenia nie później niż do 13.12.2019r 

 Od 02.12.2019r. realizowane będą tylko złożone wnioski zawierające fakturę 

potwierdzającą zakup wnioskowanego artykułu.

15. O zaistniałych zmianach po złożeniu wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest  

poinformować OPS w ciągu 14 dni od zaistniałego zdarzenia. 

 


