Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 7/2019
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
z dnia 23 04.2019 r

Regulamin przyznawania dofinansowania
do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Skarżysku-Kamiennej
Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
 PFRON- należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 PCPR- należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
§1
Warunkiem otrzymania dofinansowania do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych jest:
1. Posiadanie ważnego orzeczenia :
a) o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym, lekkim;
b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów: I,II,III;
c) o całkowitej/częściowej niezdolności do pracy/w gospodarstwie rolnym/i
niezdolności do samodzielnej egzystencji;
d) o niepełnosprawności, wydanego przed ukończeniem 16 roku życia.
2. Złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do PCPR
o przyznanie dofinansowania.
§2
O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne mogą
ubiegać się:
1. Osoby niepełnosprawne jeżeli:
a) 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, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
§4
Wnioski osób niepełnoprawnych przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznaniu bądź odmowie
przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do
momentu wyczerpania środków finansowych na dany rok kalendarzowy z zastrzeżeniem paragrafu 5 i 6.
Wnioski tych samych wnioskodawców mogą być wypłacane razem (tj .np. 1,15,50).
§5
W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski dotyczące przyznania dofinansowania dla dzieci, oraz
wnioski do których została dołączona faktura pro-forma.
§6
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor PCPR może wyrazić zgodę na rozpatrzenie wniosku poza
kolejnością.

§7
Dofinansowaniem do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą być objęte:
a) faktury roku bieżącego,
b) faktury roku poprzedniego (warunkiem jest złożenie wniosku w roku bieżącym)
§8
Wnioski, które nie uzyskały dofinansowania na skutek wyczerpania środków finansowych zostają
rozpatrzone negatywnie.
§9
1.PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę
o
występujących
we
wniosku
uchybieniach,
które
powinny
zostać
usunięte
w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia.
2. W przypadku wątpliwości 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, PCPR wzywa wnioskodawcę do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień
w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
§10
1.Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze rozpatrywane są przez PCPR w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
2. Osoby, które złożą wniosek przed podjęciem przez Radę Powiatu Skarżyskiego Uchwały w sprawie
określania zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej społecznej na które przeznacza się środki
PFRON, informuje o rozpatrzeniu wniosku „w terminie późniejszym” tj. po otrzymaniu środków PFRON i ich
podziale przez Radę Powiatu Skarżyskiego.
§11
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku
w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.
§12
1. Wysokość dofinansowania wynosi :
a) do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonej
na podstawie odrębnych przepisów jeżeli taki udział jest wymagany
b) do 140 % 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
(tabela nr 1).
W przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia stosowana jest tabela nr 2.
§13
1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku z powodu braku środków finansowych, PCPR nie ma
możliwości ponownego rozpatrzenia tego samego wniosku. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie
zobowiązana jest do złożenia nowego, tj. aktualnego i kompletnego wniosku.

2. W przypadku zgonu Wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst
jedn. Dz. U. 2018 poz.511 z pózn.zm.) oraz 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 (Dz.U. z 2015 poz.926.

Tabela nr 1 Kryterium dochodowe przyznawania dofinansowania ze środków PFRON
do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze
dla osób powyżej 18 roku życia.

Samotnie

Z rodziną

% (*)

0-400,00
400,01-601,00
601,01-800,00
800,01-1100,00
1100,01-1300,00
1300,01-1500,00
1500,01-1800,00
1800,01-2100,00
2100,01-2600,00
2600,01do kryterium

0-200,00
200,01-528,00
528,01-674,00
674,01-774,00
774,01-874,00
874,01-974,00
974,01-1300,00
1300,01-1600,00
1600,01-1900,00
1900,01do kryterium

140
120
100
90
80
70
65
60
55
50

Tabela nr 2 Kryterium dochodowe przyznawania dofinansowania ze środków PFRON
do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze
dla dzieci do ukończenia 18 roku życia
z rodziną

(%)

0-300,00

140

300,01-674,00

130

674,01-1100,00

120

1100,01-1600,00

110

1600,01-1900,01

100

1900,01-do kryterium

90

