
ZARZĄDZENIE NR 2/2018 

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE 

Z DNIA 27.03.2018 ROKU 

 

w sprawie dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne/ środki pomocnicze oraz sprzęt 

rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018r. 

 

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej      i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511), §2 pkt 3 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. z 2015 r. poz. 

926) oraz § 13 pkt 5  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, 

określonego w załączniku do uchwały Nr 155/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

W związku ze znacznym niedoborem środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w stosunku do istniejących potrzeb, ustala się w 2018r. dofinansowanie: 

1) do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne/ środki pomocnicze: 

a) dofinansowanie do środków pomocniczych (tj. pielucho majtki, cewniki, worki, materace 

przeciwodleżynowe itp.) będzie przyznawane w wysokości: 

- dla wniosków złożonych i nierozpatrzonych w 2016r.- w wysokości maksymalnego 

dofinansowania ustalonego w oparciu o limit Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udział 

własny; 

- dla wniosków złożonych i nierozpatrzonych w 2017r.- w wysokości 75% maksymalnego 

dofinansowania ustalonego w oparciu o limit NFZ oraz udział własny; 

- dla wniosków złożonych i nierozpatrzonych w 2018r.- w wysokości 50% maksymalnego 

dofinansowania ustalonego w oparciu o limit NFZ oraz udział własny. 

b) do wyrobów medycznych których wartość przekracza 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 

00/100) dofinansowanie będzie przyznawane w wysokości 80% maksymalnego dofinansowania 

ustalonego w oparciu o limit Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udział własny; 

c) maksymalne dofinansowanie do aparatu słuchowego dla osoby dorosłej i nie uczącej się wynosi 

600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100); 

d) maksymalne dofinansowanie do aparatu słuchowego dla dziecka wynosi 900,00 zł (słownie: 

dziewięćset złotych 00/100); 

e) dofinansowanie do zakupu systemów FM będzie wynosić 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 

00/100). 

 



2) do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny: 

a) do rotorów i rowerów stacjonarnych dofinansowanie wynosi do 60% kosztów zakupu jednak nie 

więcej niż 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/`00); 

b) do zakupu rowerów trójkołowych dofinansowanie wynosi do 60% kosztów zakupu, jednak nie 

więcej niż 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100); 

c) do zakupu pozostałego sprzętu rehabilitacyjnego dofinansowanie wynosi do 50% kosztów zakupu 

jednak nie więcej niż 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100); 

d) do łóżek masujących, foteli masujących, lamp naświetlających dofinansowanie nie będzie 

przyznawane. 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Lublinie. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

(-) 

Aneta Łońska 

Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Lublinie 

 


