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§ Podstawa prawna 

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

 

        Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki               
        pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie    
        odrębnych przepisów 
 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 
finansowane ze środków PFRON  

 

 
 
 
 
 

Rehabilitacja społeczna 
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1. Warunki uzyskania dofinansowania  : 
 

 średni dochód na osobę obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku we wspólnym gospodarstwie domowym 
nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia*  tj. 2.512,24 zł 

 średni dochód osoby samotnie gospodarującej obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza 65 % 
przeciętnego wynagrodzenia* tj. 3.265,91 zł 

 posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub wypisu z treści orzeczenia 
 wnioskodawca nie ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i nie był ciągu trzech lat 

przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jego 
stronie 

 wnioskowane zadanie mieści się w Miejskim Planie finansowym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON w danym roku 

 
*przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2020 r. – 5.024,48 zł 
 

 

2. Wysokość dofinansowania : 
 

  w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi: 
a) do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki 

udział jest wymagany   
b) do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz 

wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, 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, o której mowa lit. b, opłaty 
ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej 

 
 

 

3. Wymagane dokumenty : 
 

 pisemny wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - druk do pobrania 

 kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub wypis z treści orzeczenia – (oryginał do wglądu) 

http://mops.suwalki.pl/strona/pdf/ortopedyczne_wniosek.pdf
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 dowód osobisty (do wglądu) 
 faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału 

własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego 
zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo kopię 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 

 
 

 

4. Sposób załatwienia sprawy: 
 

 
Termin 

 pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku  do 30 dni  

 przekazanie przyznanego dofinansowania  na bieżąco 
 

Miejsce i termin składania wniosków 

 Wniosek o dofinansowanie składa się w : 

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 
16 -400 Suwałki, 

  ul. Filipowska 20  
w każdym czasie nie później niż do 10 grudnia danego roku  
 
 

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym  
na podstawie  odrębnych przepisów (od 1 stycznia 2020 r.) można również złożyć 
elektronicznie w Systemie SOW (logowanie do Systemu: https://sow.pfron.org.pl). 

 

https://sow.pfron.org.pl/

