
Zarządzenie Nr 7 lL6
DYrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie

z dnia 22 marca 2016r.

W sPrawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia
W Przedmioty oftopedyczne, Środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny
osób niepełnosprawnych

Na Podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 20ttr. Nr 127,

Poz. 72L, z PoŹ. zm.) Rozporządzenia 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. z20I5r. poz. 926 - tekst jednoliĘ ) zarządza się co następuje:

§ 1. WYsokoŚĆ dofinansowania do zaopatrzenia dorosłych osób niepełnosprawnych

w PrzedmioĘ ortopedyczne i Środki pomocnicze ustala się do L00 o/o sumy kwot limitu

ustalonego na Podstawie odrębnych przepisów, wyznaczon ego przez ministra zdrowia

oraz WYmaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych

Przedmiotów i Środków, jezeli cena zakupu jest wyzsza, niż ustalony limit, wyjątek
stanowi dofinansowanie do aparatów słuchowych i ustala się kwoĘ dofinansowań

w zalezności od stopnia niepełnosprawności:

- stopień znaczny i równoważny do 1000,00zł

- stopień umiarkowany i równowazny do B00,00zł

- stopień lekki i równowazny do 600,00zł

§ 2- WYsokoŚĆ dofinansowania zaopatrzenia dorosłych osób niepełnosprawnych

w sPrzęt rehabilitacyjny ustala się do wysokości 50% kosztów tego sprzętu, nie więcej
niz do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

§ 3. WYsokoŚĆ dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla
osoby flzyczne1 prowadzącej działalność gospo darczą, osoby prawnej



ijednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej prowadzącej działalność

związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych ustala się do wysokości 30olo kosztów

tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego

wynagrodzenia.

§ 4, Traci moc Zarządzenie Nr 6114 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Świebodzinie z dnia 07 marca 2OI4r. w sprawie ustalenia zasad

dofinansowania ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób

Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioĘ ortopedyczne, środki pomocnicze

i sprzęt rehabilitacyjny.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od

01 sĘcznia 2016r.
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