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Zarządzenie nr 3/2021 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 

z dnia 18.01.2021 r. 

 

w sprawie: „Szczegółowych kryteriów przyznawania dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób 

niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wolsztyńskiego w roku 2021”. 

 

Na podstawie Uchwały nr 297/2018 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 18.01.2018 r.   

w sprawie: Zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wolsztyńskiego oraz Uchwały  

nr 121/2016 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: udzielenia 

upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie do 

dysponowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

zarządzam co następuje:  

 

§ 1. 

Wnioski o przyznanie dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze będą rozpatrywane po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków na dany rok oraz po podziale tych 

środków na zadania przez Radę Powiatu Wolsztyńskiego.  

 

 

§ 2. 

1. W  celu wykonywania przepisów powszechnie obowiązujących, jak i  Uchwały nr 297/2018 

Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 18.01.2018 r. w sprawie: Zasad dofinansowania           

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia                      

w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób 

niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wolsztyńskiego rekomenduje się do przyznania 

dofinansowania do zakupu niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 

w roku 2021: 

 

a) dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego dla niepełnosprawnej osoby dorosłej  

przysługuje w wysokości nieprzekraczającej kwoty 700 zł, 

b) dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego dla dziecka niepełnosprawnego oraz osoby 

niepełnosprawnej uczącej się w wieku do 24 roku życia potwierdzone zaświadczeniem ze 

szkoły przysługuje w wysokości nieprzekraczającej kwoty 2000 zł, 

c) dofinansowanie do zakupu wkładki usznej w wysokości nieprzekraczającej kwoty  

50 zł. 



d) dofinansowanie do zakupu systemu wspomagającego słyszenie FM wynosi do 80% sumy 

kwoty limitu wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału 

własnego osoby niepełnosprawnej w zakresie ww. środków pomocniczych, jeżeli cena 

zakupu jest wyższa niż limit. 

 

1. W przypadku zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wprowadza się maksymalną kwotę 

dofinansowania do zakupu: 

a) łóżka rehabilitacyjnego 2 000 zł, 

b) roweru rehabilitacyjnego lub orbitreka 600 zł, 

c) bieżni rehabilitacyjnej 1 500 zł, 

d) roweru trójkołowego 2 000 zł. 

 

2. W przypadku osób będących w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej możliwe jest 

przyznanie dofinansowania na innych zasadach, niż określone w § 2. 

 

 

§ 3. 

Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych  

i środków pomocniczych złożonych w 2021 roku będzie następowało wyłącznie na podstawie 

faktur wystawionych w 2021 roku. 

 

§ 4. 

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia, do wyczerpania środków finansowych 

przyznawanych na ten cel w 2021 roku. 

 

 

§ 5. 

Traci moc Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wolsztynie z dnia 03.04.2020 r. w sprawie: „Szczegółowych kryteriów 

przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wolsztyńskiego w roku 2020”. 

 

§ 6. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pani Justynie Gessner. 

 

 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


