Możliwość zaopatrzenia w niezbędny sprzęt ortopedyczny

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową
i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.
Kontakt:
34 - 600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9
tel. (18) 33-75-826
www. pfron.org.pl

W 2013 r. ze środków PFRON planowano zrealizować następujące zadania z zakresu
rehabilitacji społecznej:
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
dofinansowanie likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami
osób niepełnosprawnych
dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych
dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Zgodnie z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) do
zadań powiatu należy między innymi dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie
odrębnych przepisów. Osoby niepełnosprawne, które otrzymały z Narodowego Funduszu
Zdrowia (NFZ) refundację zakupu wyżej wspomnianych artykułów i spełnią kryterium
dochodowe, mogą ubiegać się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) o
uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych

z powyższym

zakupem.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do PCPR właściwego dla miejsca
zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
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Osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem ze środków PFRON takiego
dofinansowania, powinny złożyć pisemny wniosek, który powinien zawierać:
• imię, nazwisko, adres zamieszkania
• numer NIP
• cel dofinansowania
• oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym
• nazwę banku i numer rachunku bankowego.
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 kasę chorych oraz wymaganego
udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków,
jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
Szczegółowe uregulowania znajdują się w rozporządzeniu 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 2002 r., Nr 96, poz. 861 z późn. zm.)

Procedury postępowania
Osoba niepełnosprawna może otrzymać wsparcie finansowe ze środków Narodowego
Funduszu Zdrowia na zakup przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych (np.
aparatu słuchowego) jeżeli, zgodnie z przepisami, lekarz specjalista uzna, że pacjent musi
korzystać z określonego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego i wystawi na
specjalnym formularzu na nazwisko pacjenta „zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny
będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym”. Natomiast skierowanie do
lekarza specjalisty wystawia lekarz pierwszego kontaktu (rodzinny). Otrzymane zlecenie musi
zostać potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ, na terenie którego pacjent jest
zameldowany. W przypadku czasowego zameldowania poza miejscem stałego zameldowania
- zlecenie może być potwierdzone w tym oddziale NFZ, na terenie którego ubezpieczony jest
czasowo zameldowany.
Zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze takie jak np. wózki inwalidzkie,
aparaty ortopedyczne, protezy, aparaty słuchowe, szkła okularowe czy materace
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przeciwodleżynowe ważne są przez 90 dni od daty wystawienia ich przez lekarza. W tym
czasie ubezpieczony musi potwierdzić zlecenie do refundacji i oddać do realizacji. Zlecenie
może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą
pocztową. Do potwierdzenia zlecenia konieczny jest dowód osobisty i dokument
potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.

Refundacja z NFZ
Podstawą refundacji ze środków NFZ kosztu zakupu np. aparatu słuchowego jest
wspomniane zlecenie wystawione przez lekarza specjalistę, potwierdzone przez oddział
wojewódzki NFZ. Zlecenie jest rodzajem czeku wystawionego pacjentowi, na podstawie
którego otrzymuje on sprzęt, za który punkt realizujący zaopatrzenie rozlicza się z NFZ.
Obowiązujące przepisy nie pozwalają natomiast na zwrot pacjentowi kosztów, poniesionych
przy zakupie przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego dokonanym przed
wystawieniem zlecenia i jego potwierdzeniem przez NFZ, tj. poza systemem ubezpieczenia
zdrowotnego, na podstawie przedłożonego oddziałowi NFZ rachunku czy faktury.

Z potwierdzonym do refundacji zleceniem należy zgłosić się do wybranej placówki na terenie
kraju, która podpisała umowę z NFZ w zakresie realizacji zaopatrzenia ortopedycznego lub
środka pomocniczego. Może to być np. sklep medyczny, apteka, zakład optyczny czy punkt
protetyki słuchu. Wykaz miejsc, gdzie można zrealizować zlecenie dostępny jest na stronach
internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ i w ich siedzibach.

Zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych pacjent dokonuje osobiście.
Jeśli nie jest w stanie sam udać się do punktu z zaopatrzeniem może mu w tym pomóc inna
osoba, posiadająca jego pisemne upoważnienie w dowolnej formie (nie dotyczy to środków
pomocniczych wydawanych co miesiąc). Po dokonaniu zakupu osoba odbierająca potwierdza
podpisem odbiór właściwego zaopatrzenia.

Refundacja i potwierdzanie zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, jak
wynika z informacji NFZ, prowadzone są na bieżąco. Natomiast w przypadku braku środków
finansowych na pełne pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia pacjentów w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze, oddział NFZ tworzy listę pacjentów oczekujących na
potwierdzenie realizacji zleceń, na którą wpisuje pacjentów w kolejności zgłoszenia. Zgodnie
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z rozporządzeniem Ministra Zdrowia refundacja danego środka czy przedmiotu przysługuje
na konkretny okres czasu i dopiero po jego upływie możliwe jest wystawienie przez lekarza
kolejnego wniosku na następny wyrób medyczny.

NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze do wysokości limitu
określonego w przepisach Ministerstwa Zdrowia. Jeśli cena przedmiotu jest wyższa niż cena
określona limitem, oddział wojewódzki NFZ pokrywa koszt przedmiotu do wysokości limitu,
a różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji dopłaca pacjent. Zatem wysokość dopłaty
pacjenta do refundowanego przez NFZ wyrobu medycznego zależy od jego rodzaju, ceny
oraz wysokości limitu. Ta informacja jest bardzo istotna, o czym również świadczy fakt, że
pracownicy Funduszu wypisują na zleceniu wystawionym przez lekarza kwotę limitu, do
wysokości którego NFZ refunduje zaopatrzenie.
Szczegółowa informacja dostępna jest na stronie internetowej http://www.nfz.gov.pl

Dofinansowanie z PFRON
W praktyce NFZ refunduje koszty najtańszych przedmiotów ortopedycznych lub
środków pomocniczych (zgodnie z ustawowym limitem), których jakość nie zawsze
odpowiada potrzebom wielu osób niepełnosprawnych. Sprzęt średniej i wysokiej jakości jest
drogi i na jego zakup wiele osób niepełnosprawnych, posiadających niskie dochody, nie może
sobie pozwolić. Biorąc to pod uwagę oraz potrzebę zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w
sprzęt takiej jakości, dzięki której zostaną zminimalizowane skutki niepełnosprawności,
określono w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu możliwość dodatkowego finansowego wsparcia osób niepełnosprawnych w
zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (np. aparatów słuchowych).
Zgodnie z powyższymi przepisami do zadań powiatu należy dofinansowanie zaopatrzenia
osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane
osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą
ubiegać się osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu
przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym
gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie
przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie
domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
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Dofinansowanie udzielane jest ze środków PFRON będących w dyspozycji powiatu na
wniosek osoby niepełnosprawnej złożony w PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania.

Do wniosku należy dołączyć między innymi:
• fakturę określającą cenę nabycia przedmiotu ortopedycznego lub środków
pomocniczych (np. aparatów słuchowych) z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument
potwierdzający zakup wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę
realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
• kopię zlecenia potwierdzonego przez NFZ na zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia
• z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą
udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do
realizacji.

Wysokość dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
wynosi do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na
podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany albo do 150 % sumy kwoty
limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału
własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu
jest wyższa niż ustalony limit.

Likwidacja barier
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. Nr 96, poz.
861 z późn. zm.) ze środków PFRON może być dofinansowana likwidacja barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych.

Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie
osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych,

codziennych czynności lub
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kontaktów z otoczeniem.

Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji wyżej wymienionych barier funkcjonalnych
osoba niepełnosprawna składa w PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania.
O dofinansowanie likwidacji

barier architektonicznych

mogą ubiegać się osoby

niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się.
O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się
osoby

niepełnosprawne,

jeżeli

jest

to

uzasadnione

potrzebami

wynikającymi

z niepełnosprawności. Ten rodzaj dofinansowania przysługuje osobom niepełnosprawnym,
które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały odpowiednio na te cele
dofinansowania ze środków PFRON. Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów
realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem
umowy.

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się
o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem
wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn
leżących po stronie tej osoby.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 80% kosztów
przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego
wynagrodzenia.

Przyjmuje się, iż:
• bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego
najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub
warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom
niepełnosprawnym
• bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do
rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery
powinna

powodować

sprawniejsze

działanie

osoby

niepełnosprawnej

w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie
• bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające
osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie
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informacji.
Procedura udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych dostępna jest pod linkiem:
http://www.pcpr-limanowa.pl/pliki/bariery-techniczne.pdf

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRRON osób niepełnosprawnych kosztów
likwidacji barier dostępny jest pod linkiem:
http://www.pcpr-limanowa.pl/pliki/wniosek-dot-likwidacji-technicznych.pdf

Program „Aktywny samorząd”
W 2013 r. prowadzony jest przez PCPR pilotażowy program „Aktywny samorząd”. Formy
wsparcia przewidziane w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych
będących osobami niepełnosprawnymi. Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne
i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.
W ramach Modułu I programu jego uczestnicy mogą otrzymać dofinansowanie ze środków
PFRON do zakupu sprzętu elektronicznego, jego elementów w tym sprzętu komputerowego,
urządzeń przeznaczonych dla osób z dysfunkcją narządu wzroku tj. lupy elektroniczne,
powiększalniki, czytaki itp. oraz do specjalistycznego oprogramowania w granicach 10 tys.
złotych, a także do szkoleń w obsłudze nabytego w zeszłorocznej edycji programu sprzętu
komputerowego.
Ponad to wsparciem objęte są także osoby z dysfunkcją narządu ruchu, którym może być
udzielona pomoc finansowa na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym do
maksymalnie kwoty 20 tys. złotych na jedną osobę.
Dotychczas łącznie wsparciem finansowym objęto 16 osób, na kwotę ok. 120 tys. zł.
Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” można składać do
30 września 2013 r.
Więcej informacji można otrzymać w PCPR w Limanowej:
na stronie www.pcpr-limanowa.pl i telefonicznie 18 33-37-912
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Sport, kultura, rekreacja i turystyka
O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla
osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, jeżeli:
1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat
przed dniem złożenia wniosku,
2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych
warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na
sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków
PFRON.
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się w terminie do dnia 30 listopada
roku poprzedzającego realizację zadań.
Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
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FORMY POMOCY ZE ŚRODKÓW FINANSOWANYCH
Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
JAKĄ MOŻNA OTRZYMAĆ
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LIMANOWEJ
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
Uprawnienia pracodawców w związku
z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w
Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna
albo poszukująca pracy nie pozostająca w
zatrudnieniu:

pracodawca, który zatrudni osoby niepełnosprawne,
może otrzymać zwrot kosztów poniesionych w
związku z przystosowaniem tworzonych lub
istniejących stanowisk pracy dla tych osób (art. 26*)

- ma prawo korzystać z usług lub instrumentów
rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z
późn. zm.) (art. 11*)

pracodawca może otrzymać zwrot poniesionych
przez niego kosztów szkolenia zatrudnionych osób
niepełnosprawnych (art. 41*)

- ma prawo otrzymać środki na podjęcie działalności
gospodarczej (art. 12a*)
- może korzystać ze szkolenia w celu zwiększenia
szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia
dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub
zwiększenia aktywności zawodowej (art. 40*)
ponadto osoba niepełnosprawna, prowadząca
działalność gospodarczą, może otrzymać ze
środków PFRON dofinansowanie do wysokości
50% oprocentowania kredytu bankowego
zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności
(art. 13*)
Czas pracy osoby niepełnosprawnej (art. 15*):
- nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin
tygodniowo
- zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7
godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo

pracodawca,
który
zatrudnia
pracownika
niepełnosprawnego,
może
otrzymać
zwrot
miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników
pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w
pracy (art. 26d*)
pracodawca, który zatrudni osoby niepełnosprawne,
może otrzymać zwrot kosztów poniesionych w
związku z wyposażeniem stanowisk pracy dla tych
osób (art. 26e*)
pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną
może otrzymać zwrot 60% poniesionych przez niego
kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie
społeczne tych osób za okres jednego roku od dnia jej
zatrudnienia (art. 26f*)
pracodawcy mogą ubiegać się o zatrudnienie
niepełnosprawnych
stażystów
w związku
z
przystąpieniem przez samorząd powiatowy do
programu „JUNIOR - program aktywizacji
zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”
współfinansowany ze środków PFRON.

- osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w
porze nocnej i w godzinach nadliczbowych
Osobie
zaliczonej
do
znacznego
lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
przysługuje:
- dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni
roboczych w roku kalendarzowym
- prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta
nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu
zaliczenia jej do jednego z tych stopni
niepełnosprawności (art. 19*)
* Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
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niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
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