Jak uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego z PFRON?
Czy przysługuje mi dofinansowanie?
O dofinansowanie z PFRON na sprzęt rehabilitacyjny możesz ubiegać się, jeśli spełniasz wszystkie
poniższe kryteria:
• Jesteś osobą z orzeczoną niepełnosprawnością
• Posiadasz zalecenia od lekarza, że sprzęt do rehabilitacji domowej jest dla Ciebie niezbędny
• Dochód na osobę w Twoim gospodarstwie domowym w poprzednim kwartale nie przekroczył
50% przeciętnego wynagrodzenia lub jeśli mieszkasz sam/a 65% przeciętnego wynagrodzenia.
Przeciętne wynagrodzenie można sprawdzić na stronie ZUS:
Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby
trzeciej. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dofinansowania skontaktuj się z
ośrodkiem odpowiednim dla Twojego miejsca zamieszkania.
W poszczególnych ośrodkach mogą obowiązywać różne kryteria przyznawania świadczeń.
Druki wniosków udostępnione są w ośrodkach lub na ich stronach internetowych. Każdy ośrodek może
mieć inny druk, więc to ważne, żeby złożyć wniosek na odpowiednim druku.
Ośrodek określa terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz decyduje o wysokości
dofinansowania. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów zakupu, nie więcej niż
pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Znajdź swój lokalny PCPR

Lista
Wydziałów
Polityki
Społecznej
Urzędów
Wojewódzkich, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
Urzędów Marszałkowskich oraz Powiatowych Centrów
Pomocy Rodzinie

województwo dolnośląskie
województwo kujawsko-pomorskie
województwo łódzkie
województwo lubelskie
województwo lubuskie
województwo małopolskie
województwo mazowieckie
województwo opolskie
województwo podkarpackie
województwo podlaskie
województwo pomorskie
województwo śląskie
województwo świętokrzyskie
województwo warmińsko-mazurskie
województwo wielkopolskie
województwo zachodniopomorskie

Jakie dokumenty są wymagane?
Poniżej wymieniono dokumenty, o które najczęściej prosi ośrodek. Każdy ośrodek może mieć inne
kryteria, dlatego przed złożeniem wniosku zapytaj o szczegóły w ośrodku odpowiadającym Twojemu
miejscu zamieszkania.
• Do wglądu dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość
• Wniosek o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego. Druki wniosków udostępnione są w
ośrodkach lub na ich stronach internetowych. Każdy ośrodek może mieć inny druk, więc to ważne,
żeby złożyć wniosek na odpowiednim druku.
• Ksero dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu). Jeśli w
gospodarstwie domowym znajdują się inne osoby niepełnosprawne, dołącz również ksero ich
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
• Oświadczenie o wysokości dochodów na osobę
• Ksero zlecenia lekarskiego na sprzęt, potwierdzone przez lokalny NFZ
• Fakturę pro-formę, ofertę cenową lub inny dokument potwierdzający koszt realizacji zamówienia.
Na prośbę wnioskującego, sprzedawca powinien przygotować taki dokument.
Jak obliczyć dochód?
Dochód na osobę w gospodarstwie domowym w poprzednim kwartale nie może przekroczyć 50%, a w
przypadku osób mieszkających samotnie 65%.
Przeciętne wynagrodzenie można sprawdzić na stronie ZUS:
http://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/minimalne-i-przecietnewynagrodzenie
Aby prawidłowo obliczyć przeciętny miesięczny dochód dodaj wszystkie dochody netto w rodzinie z
trzech ostatnich miesięcy pomniejszone o zasiłek pielęgnacyjny, następnie podzielić je przez 3 miesiące,
następnie podzielić przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie.
Przykład: rodzina składa się z trzech osób (2osoby dorosłe i dziecko) - co miesiąc dochód stały.
W przypadku gdy dochód jest stały – taki sam w każdym miesiącu, wystarczy zsumować dochody i
podzielić przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.
Dochód matki: 1200,00 zł netto
Dochód ojca: 2000,00 zł netto
1 200,00 + 2 000,00 = 3 200,00 / 3 osoby = 1 066,67 zł na jednego członka rodziny
W przypadku gdy w każdym miesiącu jest inna kwota dochodu netto.
Dochód matki: 1 miesiąc : 1 200,00 zł netto 2 miesiąc: 1 000,00 zł netto 3 miesiąc: 900,00 zł netto
Dochód ojca: 2 000,00 zł netto – dochód w każdym miesiącu taki sam.
Dochód matki z trzech miesięcy zsumować i podzielić przez 3 miesiące, następnie dodać dochód ojca i
podzielić przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.
(1 200,00 + 1 000,00 + 900,00)/ 3 miesiące = 1 033,33 zł + 2 000,00 /dochód ojca/ = 3 033,33 zł/ 3 osoby w
rodzinie = 1 011,11 zł na jednego członka rodziny

Jak uzyskać fakturę pro-formę?
Na prośbę klienta sprzedawca powinien przygotować fakturę pro-formę.
Będzie nam potrzebny Twój adres zamieszkania, dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail) i nazwę towaru,
który zamawiasz. Jeśli nie jesteś jeszcze zdecydowana/y na konkretny sprzęt, chętnie Ci doradzimy.
Aby uzyskać fakturę pro-formę na wybrany sprzęt możesz skorzystać z jednego z poniższych sposobów.
1. Zadzwoń do nas na infolinię 600 222 888
2. Napisz do nas e-mail na adres sklep@econova.pl
3. Samodzielnie złóż zamówienie w naszym sklepie internetowym tak samo, jakbyś chciał opłacić je
na konto. W uwagach do zamówienia napisz prośbę o wystawienie pro-formy.
Jaki dokument potwierdza niepełnosprawność?
•
•
•
•
•

Orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
Orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy
Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia.
Orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednej z grup inwalidzkich
Orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane
przed 1.01.1998r.

Do jakiego lekarza udać się po potrzebne zalecenie?
Najlepiej, żeby zalecenie wydał lekarz specjalizujący się w Twojej chorobie lub lekarz rehabilitant. Lekarz
musi współpracować z NFZ.
Na jakiej podstawie udzielane jest dofinansowanie?
Podstawa prawna zasad udzielania pomocy:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.12.2014 zmieniające rozporządzenie w
sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z
2014r., poz.1835).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6.12.2013 (Dz.U. z 2013r., poz.1565) w sprawie wyrobów
medycznych wydawanych na zlecenie.
Wniosek złożony. Co dalej?
Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, ośrodek podpisze z Tobą umowę potwierdzającą
przyznanie dofinansowania. Skontaktuj się z nami telefonicznie (22 244 22 15) lub mailowo
(sklep@econova.pl). Na podstawie Twojej umowy i faktury pro-formy wystawimy fakturę
potwierdzającą zakup.
Następnie na konto sprzedawcy wpłacasz swoją część (np. 20%) i dostarczasz do ośrodka PCPR, MOPS
lub MOPR potwierdzenie wpłaty i fakturę potwierdzającą zakup.
Ośrodek dokona wpłaty dofinansowania na konto sprzedawcy, a ten wyda Ci towar.

