
 
ZARZĄDZENIE NR 376/2015 

PREZYDENTA  MIASTA RADOMIA  
z dnia 20 kwietnia   2015 roku 

 
 

w sprawie : ustalenia zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze dotyczące zakupu aparatu słuchowego i wkładki usznej, 
protezy kończyny dolnej, protezy kończyny górnej, wózka inwalidzkiego, pionizatora              
oraz urządzenia multifunkcyjnego: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej                     
i leżącej z funkcją transportową ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji                    
Osób Niepełnosprawnych. 
 
Działając na podstawie § 13 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określania rodzajów zadań powiatu, 
które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1190 z późn. zm.) zarządzam : 
 
 

§ 1 
 

1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
dotyczące aparatu słuchowego i wkładki usznej, protezy kończyny dolnej,                    
protezy kończyny górnej, wózka inwalidzkiego, pionizatora oraz urządzenia 
multifunkcyjnego: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej                           
z funkcją transportową ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przyznaje się :  

 

1) dzieciom do 18 roku życia i osobom od 18 do 26 roku życia w wysokości: 
 

a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na   
podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, 

 

b) do 125% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, 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. 

 

2) osobom dorosłym będącym w wieku aktywności zawodowej w wysokości : 
 

a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na   
podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, 

 

b) do 100% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, 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. 

 

3) innym osobom niepełnosprawnym w wysokości : 
 

a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na 
podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, 

 

b) do 75 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, 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. 

 

2. Dofinansowanie do pozostałych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,                              
nie wymienionych w ust. 1 przyznaje się na zasadach określonych w § 13 ust. 2 pkt 2 
Rozporządzenia wymienionego w części wstępnej Zarządzenia.   



 
§ 2 

 
1. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są w kolejności złożenia. Przyznając 

dofinansowanie uwzględnia się między innymi stopień i rodzaj niepełnosprawności                 
oraz jej wpływ na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie do aparatu słuchowego                    
i wkładki usznej, protezy kończyny dolnej, protezy kończyny górnej, wózka 
inwalidzkiego, pionizatora oraz urządzenia multifunkcyjnego: funkcja pionizacji, 
stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportową może być przyznane                                             
z pominięciem zasad określonych w § 1 ust.1 oraz z pominięciem  zasady określonej                        
w ust 1. W tym przypadku należy stosować § 13 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia 
wymienionego w części wstępnej Zarządzenia.  

 
§ 3 

 
Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Prezydent Miasta Radomia                                                       
lub pełnomocnicy upoważnieni do działania w jego imieniu w zakresie przysługujących mu 
uprawnień, wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku                                                           
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych                          
(tekst  jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721. z późn. zm.).     
 

§ 4  
 
Traci moc ZARZĄDZENIE NR 4894/2014 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia                       
03 kwietnia 2014 roku w sprawie : ustalenia zasad przyznawania dofinansowania do 
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dotyczące zakupu                                    
aparatu słuchowego i wkładki usznej, protezy kończyn dolnych, protezy kończyn górnych, 
wózka inwalidzkiego, pionizatora oraz urządzenia multifunkcyjnego: funkcja pionizacji, 
stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportową ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.                  

 
§ 5  

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku. 
 
 
 

PREZYDENT MIASTA 
 
        (-) Radosław Witkowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


