
Lista załączników 

1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /w przypadku osoby niepełnosprawnej poniżej 
16 roku życia kopia orzeczenia o niepełnosprawności/lub kopia wypisu z treści orzeczenia 
lekarza orzecznika ZUS lub kopia orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w 
gospodarstwie  rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r. 

2. Aktualne zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza specjalistę, zawierające 
informację o rodzaju niepełnosprawności, prowadzeniu rehabilitacji i konieczności 
kontynuowania rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu   
/w zaświadczeniu lekarskim należy podać nazwę sprzętu rehabilitacyjnego/ wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2c do formularza wniosku. 

3. Oferty cenowe wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego. 
4. Uzasadnienie wniosku w formie odrębnego załącznika do wniosku /w uzasadnieniu należy 

odnieść się do rodzaju niepełnosprawności i wynikających z niej ograniczeń; należy 
przedstawić potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych, a także 
przewidywane efekty w zakresie usprawnienia organizmu/zmniejszenia skutków 
niepełnosprawności  przy użyciu sprzętu, będącego przedmiotem wniosku/. 

5. Dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego 
osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny. 

6. W przypadkach koniecznych pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej sporządzone wg  
wzorów stanowiących załączniki nr 3 (pełnomocnictwo) i 3a (odwołanie pełnomocnictwa) do 
formularza wniosku. 

7. Klauzula informacyjna. 
 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia 

rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.) o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia 

w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się: 

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 złożenie 

wniosku, nie przekracza kwoty: 

✓ 50% przeciętnego wynagrodzenia, którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej 

„przeciętnym wynagrodzeniem”, 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. 

 

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma 

zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o 

dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. 

 

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków 

finansowych i zawarciem umowy. 

  

 
 


