
Jak uzyskać dofinansowanie na przystosowanie otoczenia do swoich potrzeb? 

Jeżeli chcemy uzyskać dofinansowanie na przedmioty  ortopedyczne , sprzęt  rehabilitacyjny, turnus 

rehabilitacyjny, czy likwidacje barier  technicznych lub  architektonicznych np. przeróbki 

architektoniczne w miejscu swojego zamieszkania, należy skontaktować się z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie ( w przypadku Warszawy ze  Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. 

Andersa 5).  Podstawowym warunkiem umożliwiającym wystąpienie o dofinansowanie jest 

posiadanie orzeczenia o stopniu  niepełnosprawności lub równoważnego np. ZUS. To właśnie 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, m.in. na mocy  Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011,nr 127, 

poz.721) swoimi działaniami zmierzają do ograniczenia społecznych skutków niepełnosprawności 

głównie poprzez udzielanie niepełnosprawnym pomocy finansowej ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między innymi  na: 

- wspieranie sportu, kultury, turystyka i rekreacji  (o dofinansowanie z tego zakresu występują 

najczęściej różne organizacje), 

- dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, 

- zaopatrywanie w  sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,  

- likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (tzw. barier 

funkcjonalnych), 

- program „Aktywny samorząd” w  nim między innymi:  przystosowanie/odpowiednie 

oprzyrządowanie samochodu/ , zakup i naprawa protez, zakup i naprawa wózka elektrycznego. 

KRYTERIUM DOCHODOWE 

- priorytetem przy rozpatrywaniu wniosków jest stopień niepełnosprawności osoby, która składa 

wniosek lub której dotyczy składany wniosek, a nie to, jaki ma dochód. Kryterium dochodowe ma 

znaczenie jedynie przy rozpatrywaniu wniosków   na sprzęt  rehabilitacyjny  , przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze oraz wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych i w tym wypadku wpływ na  kwotę przyznanego dofinansowania. 

 KOLEJNOŚĆ POSTĘPOWANIA: 

1. Wypełniamy odpowiedni wniosek 

2. Wniosek składamy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odpowiednim do miejsca 

zamieszkania ( miejsce z zamiarem stałego pobytu)  osoby niepełnosprawnej (nie miejsca 

zameldowania). 

3. Otrzymanie   informacji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku. 

4. Jeśli wniosek został pozytywnie rozpatrzony i  wymaga tego zadanie  podpisujemy 

umowę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

5. Realizujemy zakup/przedsięwzięcie zgodnie z ustalonymi w umowie terminami. 

6. Dostarczamy fakturę do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 



7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przelewa ustaloną kwotę na podane konto (nie 

otrzymujemy pieniędzy do ręki, są one wysyłane bezpośrednio do sklepu/wykonawcy 

przedsięwzięcia). 

Nie podlegają zwrotowi koszty poniesione przez osobę niepełnosprawną przed podpisaniem 

stosownej umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie( nie dotyczy środków pomocniczych i 

sprzętu ortopedycznego)  

Należy pamiętać, że to jest dofinansowanie, a nie refundacja – wymagany jest udział środków 

własnych, minimalnie 20% - przy dofinansowywaniu likwidacji barier oraz 40 %  przy ubieganiu się o 

dofinansowanie sprzętu  rehabilitacyjnego. Przy ubieganiu się o  dofinansowanie  zaopatrzenia w 

środki ortopedyczne czy środki pomocnicze tj. aparat słuchowy, wózek inwalidzki itp. wymagane jest 

skierowanie od lekarza poświadczone w NFZ przy ul. Chałbińskiego 8.  Maksymalna wysokość, 

przyznanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dofinansowania w przypadku barier  nie 

może przekraczać 15-krotności średniego wynagrodzenia (czyli maksymalnie możemy uzyskać ok. 

55.000 zł  ). 

KARTA PARKINGOWA 

- uprawnia do nieprzestrzegania niektórych znaków drogowych  oraz parkowania w miejscach 

specjalnie oznaczonych, 

- wydawana jest w oparciu o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy 

zespół orzekania o niepełnosprawności ze wskazaniem w punkcie 9 uprawnień do karty.  

- kartę umieszczany za szybą, stroną z datą ważności (a nie ze zdjęciem) w widocznym miejscu, 

- nie trzeba być właścicielem samochodu, ani go prowadzić, by używać karty (możemy używać jej, gdy 

jeździmy np. z inną osobą, czy taksówką), 

- obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej, 

- istnieje również „Karta N+” zwalniająca z opłat podczas parkowania na terenie Warszawy („Karta 

N+” działa również w innych większych miastach Polski, zgodnie z obowiązującymi w nich  przepisami 

dla Stref Płatnego Parkowania) 

Więcej informacji oraz wzory wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej Stołecznego 

Centrum Pomocy Rodzinie:   www.scon.waw.pl   (podobne informacje są dostępne również na 

stronach Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, właściwych dla Państwa miejsca zamieszkania). 

 

Materiał przygotowany przez Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia Instytutu Reumatologii na 

podstawie wykładu Pani Magdaleny Białczak, wygłoszonego w ramach cyklu „Czwartkowych Spotkań 

z Reumatologią”. 

 


