
PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM DO ZAKUPU 

SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO 

 
Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych wykorzystujących 

ćwiczenia fizyczne mające za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej 

możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Jest to sprzęt służący 
do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji. 

 

 

I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy. 

1. Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, tj. 

sprzętu wspomagającego proces rehabilitacji, niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, 
mającego za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie 

najwyższego poziomu funkcjonowania,  jakości życia, integracji społecznej, przy uwzględnieniu 

potrzeb wynikających z niepełnosprawności. 

2. O dofinansowanie mogą ubiegać się:  

➢ osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie 
równoważne lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie 

rolnym wydane przed dniem   1 stycznia 1998 r. (jeżeli nie straciło ważności) oraz dzieci i młodzież 

posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,  

➢ jeden raz w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,   osoby prawne i jednostki  

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z 

rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia 

wniosku oraz 

➢ osoby, które udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na 

sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. 

3. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przyznawane jest w oparciu o aktualne, 

ważne trzy miesiące, zaświadczenie lekarskie, zgodne z indywidualnymi potrzebami i możliwościami 
osoby niepełnosprawnej, uzasadniające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych 

przy użyciu tego sprzętu. 

4. Dofinansowanie może zostać przyznane,  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. 

5. Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli: 

➢ złożony wniosek jest niekompletny, 

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

➢ 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. 

6. 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), 

➢ aktualne zaświadczenie lekarskie podpisane przez prowadzącego lekarza o specjalności związanej 

z posiadaną niepełnosprawnością lub rehabilitanta, wskazujące konieczność zakupu sprzętu 

wymienionego we wniosku oraz uzasadniające konieczność prowadzenia rehabilitacji 

w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu, 

➢ aktualną ofertę cenową, 

➢ pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie sądu jeżeli ustanowiono pełnomocnika lub    

opiekuna prawnego, 

➢ oświadczenie o dochodach, 



➢ inne dokumenty wymagane przez OPS. 

7. Wnioskodawca sam dokonuje wyboru sprzedawcy, dostawcy urządzenia i ponosi za to pełną 

odpowiedzialność. 

8. O zaistniałych zmianach po złożeniu wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest  poinformować OPS w 

ciągu 14 dni od zaistniałego zdarzenia. 

 

II. Wysokość dofinansowania. 

1. Wysokość dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego uzależniona jest od wysokości 

dochodu na osobę w gospodarstwie domowym i wynosi odpowiednio:  

 KRYTERIUM DOCHODOWE 
PROCENT 

DOFINANSOWANIA 
OSOBA SAMOTNA OSOBA W RODZINIE 

I 

do 40% 

przeciętnego 

wynagrodzenia* 

do 25%  

przeciętnego 

wynagrodzenia* 

Do 80% 

II 

powyżej 40% do 65% 

przeciętnego 

wynagrodzenia* 

powyżej 25% do 50% 

przeciętnego 

wynagrodzenia* 

Do 60% 

*Zgodnie z  art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji (…) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim 
kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w formie komunikatu w Dzienniku  

Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” obowiązujące na dzień rozpatrywania wniosku 
 

2. Wysokość dofinansowania kosztów sprzętu, nie może przekroczyć  wysokości pięciokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia. 

3. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca pokrywa ze 

środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł. 

4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem 

środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. 

5. Przyjmuje się maksymalne wartości niektórych zakupów w klasie standard, od których naliczane jest 

dofinansowanie: 

LP PRZEDMIOT KWOTA W ZŁOTYCH 

1 Zestaw komputerowy*, 3.000 

2 tablet 600 

3 Masażer (mata masująca/fotel 

masujący) 

250 

4 Rower rehabilitacyjny  500 

5 Bieżnia  900 

6 Łóżko rehabilitacyjne 2.500 

7 Programy 

rehabilitacyjne/logopedyczne 
1.000 

*zestaw komputerowy= monitor, komputer (procesor, płyta główna, pamięć, dysk twardy, obudowa, napęd lub nagrywarka), 

klawiatura, myszka, listwa zasilająca, system operacyjny MS Windows) = laptop 

 
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 powoduje pozostawienie go 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. Ze względu na czas niezbędny na dokonanie odpowiednich rozliczeń, maksymalny czas realizacji umów 

związanych z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego wyznacza się na 02.12.19r. 



4. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne raz w roku, stosownie do potrzeb 

wynikających z niepełnosprawności.  

5. Ze środków Funduszu nie może być dofinansowany sprzęt do rehabilitacji leczniczej, gdyż zgodnie 

z zapisami art. 7 ust.2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  odbywa się ona na podstawie odrębnych przepisów zatem dofinansowaniem nie 

może zostać objęty sprzęt noszący znamiona sprzętu medycznego/leczniczego. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania dofinansowania do zakupu 

sprzętu komputerowego w ramach dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Warunkiem 

jest zakup komputera wraz z niezbędnym, służącym rehabilitacji oprogramowaniem.  

7. Dofinansowaniu podlegają programy rehabilitacyjne ściśle związane z posiadaną 

niepełnosprawnością. OPS zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez wnioskodawcę ofert. 

8. Osobę, która uzyskała pomoc ze środków PFRON do zakupu sprzętu elektronicznego lub 

oprogramowania bez względu na rodzaj programu (usunięcie barier w komunikowaniu się, 
dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, pilotażowy program Aktywny Samorząd) 

obowiązuje trzyletnia karencja w uzyskaniu kolejnych środków PFRON. 

9. Dyrektor może podjąć decyzję o skróceniu okresu karencji w przypadku potwierdzonych przez 

właściwe jednostki (np. serwis, policja) zdarzeń losowych  nieprzewidzianych i niezawinionych przez 

wnioskodawcę/podopiecznego wnioskodawcy, które były nie do uniknięcia nawet przy zachowaniu 

należytej staranności, skutkujące utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przedmiotu dofinansowania 
w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę –– utrata przedmiotu dofinansowania ze środków 

PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę. 

10. OPS zastrzega sobie możliwość wyboru jednej z kilku przedstawionych przez Wnioskodawcę ofert.  

11. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę : 

➢ stopień i rodzaj niepełnosprawności, 
➢ indywidualne uwarunkowania psychofizyczne osoby niepełnosprawnej, która będzie korzystała z tego 

sprzętu, jej potrzeby wynikające z niepełnosprawności oraz faktyczne możliwości osiągnięcia 

celów rehabilitacji, 

➢ rodzaj urządzenia i rolę jaką ono ma spełniać, 

➢ całkowity koszt zakupu urządzenia,  

➢ średni dochód na członka rodziny,  
➢ wpływ dofinansowywanego sprzętu na proces rehabilitacji.        

12. Na korzyść wnioskodawcy bierze się fakt wcześniejszego nie korzystania   z dofinansowania w ramach 

danego programu. 

13. Rozpatrywanie wniosku obejmuje: 

➢ sprawdzenie czy wniosek posiada wymagane załączniki,  
➢ ocenę zasadności wniosku, 

➢ ocenę sytuacji materialnej wnioskodawcy, 

➢ sprawdzenie wiarygodności podanych we wniosku informacji,  
➢ obliczenie uzyskanej punktacji zgodnie z poniższą tabelą: 

LP KRYTERIUM PUNKTY 

1 Osoba niepełnosprawna do 16 r. ż.  4 

2 Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) 3 

3 Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) 2 

5 Potwierdzenie korzystania z rehabilitacji w latach 2017/2018  2 

6 Fakt niekorzystania z dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w ciągu ostatnich 
3 lat (tj. od 2016r.) 

3 

 

   W pierwszej kolejności przyznawane jest dofinansowanie osobom, które uzyskały największą ilość 

punktów w kolejności składania wniosków. Pierwszeństwo w realizacji wniosku mają osoby,  

15.   W sytuacji, gdy powyższa reguła postępowania nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania 

uwzględnia się nr wniosku, pod którym został zarejestrowany, czyli wniosek który został 

zarejestrowany jako pierwszy. 



16.   Wnioski realizowane  są do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym 

roku budżetowym. 

17. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa o dofinansowanie. Środki finansowe 

Funduszu przekazywane są zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 

18.   Umowa zostaje sporządzona w zaokrągleniu do pełnych złotych z uwzględnieniem ustalonych kwot 

maksymalnych. Rozliczenie umowy następuje na podstawie przedłożonych do rozliczenia faktur lub 

rachunków z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

19. Przedłożone dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji pod względem zgodności   z wnioskiem,  

uzgodnionym kosztem i zakresem oraz podpisaną umową.  

20. W przypadku, gdy OPS 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. 

21. W przypadku śmierci wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. Należy przyjąć 

do rozpatrzenia kolejno złożony wniosek.  

22. Jeżeli Wnioskodawca zmarł po podpisaniu umowy, a przed zakończeniem jej realizacji, 

dofinansowanie może być wypłacone  wyłącznie spadkobiercom po przedstawieniu postanowienia o 

nabyciu spadku lub Aktu Poświadczenia Dziedziczenia tylko za zakupione urządzenia i usługi 
wykonane przed zgonem Wnioskodawcy, po wykazaniu, że wkład własny został pokryty. Wypłata 

taka może być dokonana nie później niż do końca roku w którym została zawarta umowa 

dofinansowania. 

 


