Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 7/2019
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
z dnia 23.04.2019r

Regulamin przyznawania dofinansowania
do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
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
Sprzęt rehabilitacyjny należy rozumieć jako przedmioty oraz urządzenia służące wspomaganiu czynnej
rehabilitacji, której celem jest osiągniecie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie
najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia, integracji społecznej, przy uwzględnieniu potrzeb
wynikających z niepełnosprawności.
§2
Niezbędnym dokumentem do ubiegania się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego 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.
1§3
3.O dofinansowanie mogą ubiegać się raz w roku– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność
związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia
wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł
na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
§4
O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:
1. Osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności 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.
b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
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§5
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.
3. Po złożeniu kompletnego wniosku, pracownicy PCPR udają się na wizje lokalną do miejsca zamieszkania
osoby niepełnosprawnej.
4. Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny rozpatrywane
są przez PCPR w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
5. 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, informowane są o rozpatrzeniu wniosku „w terminie późniejszym”
tj. po otrzymaniu środków PFRON i ich podziale przez Radę Powiatu Skarżyskiego.
6. Wnioski rozpatruje Komisja Weryfikacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora PCPR.
7. 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.
§6
PCPR zastrzega sobie prawo możliwość weryfikacji ceny sprzętu w przedstawionej przez Wnioskodawcę
ofert cenowej, oraz przyznanie dofinansowania do zakupu sprzętu wg. średniej ceny rynkowej.
§7
W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów, opłat, kar umownych, opłat za transport, a także podatków od
towarów i usług w przypadku płatników VAT.
§8
W przypadku zgonu Wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
§9
Wnioskodawca sam dokonuje wyboru sprzedawcy, dostawcy i urządzenia i ponosi za to pełna
odpowiedzialność.
§10
Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80 % kosztów tego sprzętu,
nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość dofinansowania
wyliczana jest na podstawie dochodu netto za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku na osobę we
wspólnym gospodarstwie domowym (tabela nr 1).
§11
1. W przypadku dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego podstawę stanowi umowa zawarta
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przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadające
osobowości prawnej.
2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem
środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków funduszu.
3. Ostateczne rozliczenie umowy następuje po przedłożeniu faktury z terminem płatności minimum
30 dni, lub faktury opłaconej gotówką przez Wnioskodawcę w terminie określonym w umowie wraz
z podaniem zawierającym dane na czyje konto ma być przekazane dofinansowanie. W ostatnich
miesiącach roku kalendarzowego istnieje możliwość przedłożenia faktury z krótszym terminem
płatności.
4. Po przekazaniu dofinansowania , pracownicy PCPR udają się do miejsca zamieszkania osoby
niepełnosprawnej w celu sporządzenia protokołu odbioru.
§12
Przyjmuje się całkowitą średnią wysokość cen rynkowych katalogu sprzętu rehabilitacyjnego najczęściej
wnioskowanych sprzętów dla osób niepełnosprawnych stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności:
 Rowerek rehabilitacyjny – 800,00 zł
 Rowerek rehabilitacyjny o podwyższonych parametrach – 1.500,00 zł
 Orbitrek – 800,00 zł
 Stepper – 130,00 zł
 Rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych – 110,00 zł
 Piłki rehabilitacyjne duża – 50,00 zł
 Drabinki rehabilitacyjne – 350,00 zł
 Kształtki: wałki, półwałki, kliny
 Materac Vitberg RAM -sprzęt służący usprawnieniu zaburzonych funkcji organizmu
lub wspomagający proces rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych poruszających się
na wózkach inwalidzkich i/lub osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym/umiarkowanym
z niepełnosprawnością sprzężoną takimi jak np.. N-R, N-S, R-S.
Katalog ten nie jest zamknięty – w indywidualnych przypadkach może zostać dofinansowany sprzęt spoza
katalogu.
§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 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 z późń. zm.).

Tabela nr 1 Kryterium dochodowe przyznania dofinansowania ze środków PFRON
do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Samotnie

Z rodziną

%

do 764,00
764,01-1500,00
1500,01-2000,00
2000,01do kryterium

do 674,00
674,01-1100,00
1100,01-1600,00
1600,01do kryterium

80*
70*
60*
50*
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