
 

Uchwała Nr 208/459/22 

Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego 

z dnia 11 kwietnia 2022 r. 
 

 

w sprawie zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedmiotów ortopedycznych i 

środków pomocniczych 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art.35a ust.1 pkt 7 lit. c ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:     

 

 

§ 1. 

 

Ustala się „Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie i Ochrony Zdrowia.  

 

 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 31 

stycznia 2022r. 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na objęcie wsparciem większej 

liczby osób niepełnosprawnych, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. 

Ustawodawca określa maksymalną wysokość dofinansowania zakupu 

przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych nie uwzględniając 

osobistej sytuacji wnioskodawcy. Z uwagi na fakt, że osoby z 

niepełnosprawnościami zazwyczaj znajdują się w trudniejszej sytuacji zasadne 

jest wprowadzenie zasad przyznawania dofinansowania, by szczególnie 

wesprzeć osoby o niższych dochodach.  

Kryteria dochodowe  - minimalne i maksymalne  zostały ustalone w 

oparciu o kryterium dochodowe w pomocy społecznej oraz przeciętne 

wynagrodzenie w gospodarce narodowej  w poprzednim kwartale. Wyłączenie 

„Zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych” 

od pozostałych zasad  przyznawania dofinansowania ze środków Funduszu 

pozwoli na ewentualną zmianę uchwały w latach następnych  i przyznawanie 

dofinansowania od początku roku. Zapotrzebowanie mieszkańców  Powiatu 

Dzierżoniowskiego na tego rodzaju wsparcie jest ogromne, a środki 

przeznaczone na ten cel niewystarczające. Ustawodawca dopuszcza możliwość 

przyznania dofinansowania za zakup przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych w latach poprzednich. W związku z tym znaczna część  

załatwianych spraw dotyczy lat poprzednich. Podział środków PFRON 

zazwyczaj odbywa się podczas marcowej sesji Rady Powiatu i po tym terminie 

rozpatrywane są wnioski osób niepełnosprawnych. 

Dostosowując wysokość procentową  dofinansowania  do wysokości 

aktualnie obowiązujących kryteriów dochodowych w pomocy społecznej 



możliwe będzie rozpatrywanie wniosków od początku roku budżetowego ze 

środków PFRON pobranych zaliczkowo. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Uchwały Zarządu Powiatu 
nr …208/459/2022 
z dnia 11 kwietnia 2022r. 

 
„Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych” 

 
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 poz. 

573 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą 

być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 poz.926 z późn. zm.) ustala się zasady 

przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do przedmiotów ortopedycznych i 

środków pomocniczych. 

 
 
1. O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze może ubiegać się osoba niepełnosprawna posiadająca 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która otrzymała dopłatę w ramach 

ubezpieczenia zdrowotnego i 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 odpowiednio: 

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 

poprzednim kwartale ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 

poprzednim kwartale ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, w przypadku osoby samotnej. 

 



2. Wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych uzależniona 

jest od przypadającego dochodu i struktury rodziny:  

 

Dochód na osobę 
w rodzinie (netto) 

% udział PCPR w 
dofinansowaniu 

Dochód osoby 
samotnej (netto) 

% udział PCPR w 
dofinansowaniu 

do 1 200,00 zł  100% do 1 552,00 zł 100% 

1 200,01 –  
1 500,00 zł  

80% 1 552,01 –  
1 940,00 zł  

80% 

1 500,01 –  
1 800,00  zł  

75% 1 940,01 –  
2 328,00  zł  

75% 

1 800,01 zł – do 
wysokości 
kryterium 

dochodowego  

 
70% 

2 328,01 zł – do 
wysokości 
kryterium 

dochodowego 

 
70% 

 
 
 
 
 
3. Wysokość dofinansowania do aparatów słuchowych dla osób dorosłych 

uzależniona jest od przypadającego dochodu i struktury rodziny: 

 

Dochód na osobę 
w rodzinie (netto) 

Wysokość 
dofinansowania 

Dochód osoby 
samotnie 

gospodarującej 
się (netto) 

Wysokość 
dofinansowania 

do 1 200,00 zł  1 500,00 zł do 1 552,00 zł 1 500,00 zł 

1 200,01 –  
1 500,00 zł  

1 350,00 zł 1 552,01 –  
1 940,00 zł  

1 350,00 zł 

1 500,01 –  
1 800,00  zł  

1 200,00 zł 1 940,01 –  
2 328,00  zł  

1 200,00 zł 

1 800,01 zł – do 
wysokości 
kryterium 

dochodowego  

1 000,00 zł 2 328,01 zł – do 
wysokości 
kryterium 

dochodowego 

1 000,00 zł 



 
 
4. W przypadku dzieci wysokość dofinansowania do przedmiotów 

ortopedycznych i aparatów słuchowych uzależniona jest tylko od 
ustawowego kryterium a nie od przypadającego dochodu i struktury rodziny.  

 


