
 

 
 
 
 

PFRON   DOFINANSOWANIE 
 
 
 
 
Środki PFRON przeznaczane są przede wszystkim  na dofinansowanie: 
 

• likwidacji barier architektonicznych, 
 

• w komunikowaniu się i technicznych 
 

• zakup sprzętu rehabilitacyjnego. 
 

• przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 
. 

• usług tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika. 
 

• szkolenia, staże 
 
 
 
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i 
technicznych 
 

Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2012r. w sprawie  
określenia rodzaju zadań powiatu ,które mogą być finansowane ze Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.(DZ.U.2002 Nr 96.poz.861 z późn. Zmianami. 
 
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ,technicznych i w komunikowaniu się 
dotyczy tylko osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się jeżeli jest to 
uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.  Muszą  być oni właścicielami 
nieruchomości, lub użytkownikami wieczystymi, albo posiadać zgodę właściciela lokalu,lub 
budynku, w którym stale zamieszkują. Wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia 



 
dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.  Dofinansowanie nie 
przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku 
uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu. Kwota 
dofinansowania  nie może przekroczyć wysokości piętnastokrotnego przeciętnego 
wynagrodzenia. Koszty poniesione przez wnioskodawcę przed podpisaniem umowy z  
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, nie będą finansowane przez PEFRON. 
 
 
Dokumenty  osoby ubiegającej się o dofinansowanie: 
 

• kopia i oryginał dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność. 

• pisemny wniosek o dofinansowanie (druk do pobrania na stronie lub w siedzibie 
MOPR-u 

• dowód osobisty do wglądu 

• aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informacje o rodzaju schorzeń 
utrudniających               poruszanie się  (jeśli rodzaj niepełnosprawności nie jest 
określony w orzeczeniu). 

• oświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób zamieszkujących wspólnie z 
wnioskodawcą. 

• własność ,umowa najmu w którym ma być likwidacja barier architektonicznych 

• szkic mieszkania 

• projekt i pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach). 

• przyjęte pełnomocnictwo inwestora zastępczego (w koniecznych przypadkach). 
 
 
 
 
Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze. 
 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2014 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2014 r., poz.1835). 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. (Dz.U. z 2013 r.,poz.1565) w 
sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. 
 
 
 
Warunki dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze. 
 
Wymagane są: 
 

• kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, 



• faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach 
ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, lub inny dokument 
potwierdzający zakup, wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (potwierdzoną za zgodność przez 
świadczeniodawcę realizującego zlecenie), albo 

• kopia zlecenia 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. 

 
 
:   Maksymalna  kwota dofinansowania z PEFRON  wynosi: 
 

• do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny 
NFZ, 

• do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby 
niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia. 
 

 
Wysokość dofinansowania wynosi do 80% jego kosztów, nie więcej jednak niż do 
wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 
 
 
Załączniki wymagane do wniosku 
 

• kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, 

• faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach 
ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, lub inny dokument 
potwierdzający zakup, wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (potwierdzoną za zgodność przez 
świadczeniodawcę realizującego zlecenie),  

• kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  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. 

 
Druki wniosków udostępniają PCPR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania na 
swoich stronach internetowych ( mogą się one różnić w różnych powiatach) 
 
Korzystając  z dofinansowania z PEFRON nie można mieć zaległości wobec Funduszu. 
 
             
             
 
 
 
 



Źródło:      
https://www.pfron.org.pl 
 
informator PCPR. 


