Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze.
Przedmioty ortopedyczne to sprzęty niezbędne osobie niepełnosprawnej w
przypadku trwałej niepełnosprawności, w okresie choroby lub usprawnienia
leczniczego.
Środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź
umożliwiają, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku
społecznym.
O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze może ubiegać się osoba niepełnosprawna, ubezpieczona, w
zależności od potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia (niepełnosprawności).
Podstawą uzyskania refundowanego przedmiotu ortopedycznego lub środka
pomocniczego jest zlecenie wystawione przez lekarza. Zlecenie przed
przyjęciem do realizacji musi być potwierdzone przez Oddział Wojewódzki
NFZ właściwy ze względu na miejsce zameldowania wnioskodawcy.(stałego
lub czasowego). Podstawa do uzyskania dofinansowania ze środków PFRON
jest
posiadanie
odpowiedniego
dokumentu
potwierdzającego
niepełnosprawność oraz spełnienie kryterium dochodowego.
Kryterium dochodowe – miesięczny dochód netto obliczony za kwartał
poprzedzający złożenie wniosku nie przekracza kwoty
 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie
domowym,
 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej za
kwartał ogłaszane w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”
Dla niepełnosprawnych mieszkańców Przemyśla wnioski o dofinansowanie ze
środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
realizuje:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu Wieloosobowe Stanowisko
ds. i Rehabilitacji Społecznej ul. Dworskiego 98 parter, pok. 7

Kolejność postępowania:
Pobieramy z MOPS do wypełnienia druk Wniosku o dofinansowanie ze środków
PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze. Druk wraz z obowiązującą procedurą, dostępny jest również
na stronie internetowej www.mops.przemysl.pl
Wniosek o dofinansowanie składamy wraz z następującymi załącznikami:







Kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważnym (oryginał do
wglądu),
Kopią zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia.
Dokumentami potwierdzającymi wysokość oświadczonych we wniosku
dochodów Wnioskodawcy oraz osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym osiągniętych w okresie trzech miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku, (nieobowiązkowo)
W przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub
opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio
uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o
ustanowieniu opiekuna prawnego (do wniosku załączyć kserokopię –
oryginał do wglądu).

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, wnioskodawca zostanie poproszony o:
Fakturę określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwota opłacaną w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwota udziału własnego.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca otrzymuje
pisemną informację wraz z uzasadnieniem, od której nie przysługuje odwołanie
w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.
Wysokość dofinansowania wynosi
 do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny
ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest
wymagany,
 do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego
udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i
środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Specyfikacja przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, limity
cenowe, udział własny oraz okresy użytkowania zamieszczona jest w tabelach
stanowiących załączniki do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 127
poz. 721), Rozporządzenie 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1190 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U z 2013 r. poz. 1565 z
późn. zm) .

