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Informacja o możliwości dofinansowania w ramach środków z Miejskich i 
Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie (MOPR, PCPR) 

 

W informacji zamieszczone są produkty z oferty Med X, na które można uzyskać dofinansowanie. 
Szczegółowe informacje należy uzyskać w MOPR, PCPR właściwym według miejsca zamieszkania lub 
skontaktować się z Med X, a my pomożemy w realizacji Państwa potrzeb. 

 
 
Dofinansowanie likwidacji Barier Technicznych: 
 
Kto może otrzymać pomoc?  
Osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności. 
 
Co jest przedmiotem dofinansowania?  
Zakup sprzętu lub wykonanie usług, które umożliwią albo w znacznym stopniu ułatwią osobie niepełnosprawnej 
wykonywanie podstawowych codziennych czynności bądź kontaktów z otoczeniem i jeżeli jest to uzasadnione 
potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.  
 
Podstawowy katalog sprzętu z zakresu likwidacji barier technicznych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu: 

 zakup i montaż sprzętów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno – sanitarnych, (np. siedzisko 
wannowe, wózek toaletowy, krzesło prysznicowe, nadstawka na muszlę ustępową), dokonywany bez 
przebudowy pomieszczeń, 

 zakup podnośnika wannowego, jezdnego, sufitowego, 

 zakup schodołazu i innych urządzeń do transportu osób na wózkach inwalidzkich, 

 zakup łóżka rehabilitacyjnego, 

 zakup i montaż szyn najazdowych umożliwiających podjazd wózkiem inwalidzkim, 

 zakup roweru specjalistycznego (trójkołowy). 
 
Wymagane dokumenty:  

1.Wypełniony wniosek.  
2.Kopia orzeczenia: o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki) lub o zaliczeniu do jednej 
z grup inwalidzkich (I,II,III) albo o całkowitej/częściowej niezdolności do pracy, o niezdolności do pracy w 
gospodarstwie rolnym, niezdolności do samodzielnej egzystencji bądź o niepełnosprawności dziecka do 16 
roku życia (oryginał do wglądu).  
2. Aktualne zaświadczenie lekarskie (wg wzoru stanowiącego załącznik do wniosku). 
3. Oferta cenowa od sprzedawcy. 
4. Dowód osobisty (do wglądu). 
5. W szczególnych przypadkach dokument potwierdzający prawo do zamieszkania w lokalu lub budynku, 
w którym ma nastąpić likwidacja barier (np. przydział mieszkania, umowa najmu, wypis z księgi 
wieczystej). 
6. Zgoda właściciela lokalu lub budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier. (Jeżeli 
Wnioskodawca nie jest właścicielem). 

 
Wielkość pomocy  
Wysokość dofinansowania wynosi do 95 % kosztów zakupu sprzętu lub wykonania usług, nie więcej jednak niż 
do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez 
Prezesa GUS.  
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Dofinansowanie  zakupu  Sprzętu Rehabilitacyjnego  
 
Kto może otrzymać pomoc?  
Osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny 
dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek 
dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego 
określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez 
osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób), podzielony przez liczbę osób 
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym 
składany jest wniosek nie przekracza kwoty:  

 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – na członka rodziny pozostającego we 
wspólnym gospodarstwie domowym,  

 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – w przypadku osoby samotnej.  
 
Co jest przedmiotem dofinansowania?  
Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mających za zadanie 
osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej 
funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. 
 
Podstawowy katalog sprzętu z zakresu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu: 

 łóżko rehabilitacyjne, 

 rower rehabilitacyjny do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych, bieżnia, steper, orbitrek, 
wioślarz, 

 rotor do ćwiczeń kończyn dolnych oraz górnych, 

 wałek, półwałek, kostka rehabilitacyjna, 

 worki typu Sako, 

 piłki rehabilitacyjne, 

 materac rehabilitacyjny do ćwiczeń, 

 ekspander gimnastyczny (gumy/sprężyny do rozciągania), 

 ciężarki gimnastyczne, 

 kabina UGUL oraz osprzęt (podwieszki, linki, ciężarki), 

 PUR – przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne, 

 tablice do ćwiczeń manualnych wraz z wyposażeniem, 

 tor, schody, poręcze do nauki chodzenia, 

 drabinka gimnastyczna, drążek rehabilitacyjno  –  gimnastyczny, 

 atlas rehabilitacyjno – siłowy, 

 suchy basen do rehabilitacji z piłeczkami, 

 równoważnia do ćwiczeń balansu ciała i stawów skokowych, 
 

Wymagane dokumenty:  
1. Wypełniony wniosek. 
2. Kopia orzeczenia: o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki) lub o zaliczeniu do 

jednej z grup inwalidzkich (I,II,III) albo o całkowitej/częściowej niezdolności do pracy, o niezdolności do 
pracy w gospodarstwie rolnym, niezdolności do samodzielnej egzystencji bądź o niepełnosprawności 
dziecka do 16 roku życia (oryginał do wglądu).  

3. Zaświadczenie potwierdzające fakt, że zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach 
domowych przy użyciu tego sprzętu. (wg wzoru stanowiącego załącznik do wniosku). 

4. Ofertę cenową na sprzęt od sprzedawcy.  
5. Dowód osobisty (do wglądu). 

 
Wielkość pomocy  
Wysokość dofinansowania wynosi do 80 % kosztów zakupu sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości 
pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa GUS.  
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Dofinansowanie  likwidacji Barier Architektonicznych  
 
Kto może otrzymać pomoc?  
Osoby niepełnosprawne o różnych rodzajach niepełnosprawności, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli 
są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela 
lokalu/budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.  
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów zakupu sprzętu lub wykonania usług związanych z likwidacją 
barier, poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze 
środków Funduszu.  
 
Co jest przedmiotem dofinansowania?  
Zakup sprzętu lub wykonanie robót, które umożliwią albo w znacznym stopniu ułatwią osobie 
niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności bądź kontaktów z otoczeniem. 
Nie jest to remont – ostateczny zakres prac i zakupów określa protokół sporządzony podczas wizji lokalnej.  
 
Podstawowy katalog sprzętu z zakresu likwidacji barier architektonicznych dla osób z dysfunkcją narządu 
ruchu: 

 dostawę, zakup i montaż platformy schodowej, 

 dostawę, zakup i montaż urządzeń do transportu pionowego, 

 dostawę, zakupu i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów 
ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno - sanitarnych, 

 likwidację progów i zróżnicowania poziomów podłóg, 

 przystosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych do potrzeb osoby podyktowane jego 
niepełnosprawnością, w tym m.in.: 
a) zakup i montaż siedziska kąpielowego lub innego urządzenia ułatwiającego korzystanie z kabiny 

prysznicowej lub wanny (przy jednoczesnym zakupie i montażu wanny bądź prysznica), 
b) zakup i montaż poręczy i uchwytów, 

 
Podstawowy katalog sprzętu z zakresu likwidacji barier architektonicznych dla osób z dysfunkcją narządu 
wzroku: 

 likwidacja progów i zróżnicowania poziomów podłogi, 

 zakup, dostawa i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów 
ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno - sanitarnych.  

 
Wymagane dokumenty:  
Wypełniony wniosek  

1. Kopia orzeczenia: o stopniu niepełnosprawności /znaczny, umiarkowany, lekki/ lub o zaliczeniu do 
jednej z grup inwalidzkich (I,II,III) albo o całkowitej/częściowej niezdolności do pracy, o niezdolności do 
pracy w gospodarstwie rolnym, niezdolności do samodzielnej egzystencji bądź o niepełnosprawności 
dziecka do 16 roku życia (oryginał do wglądu).  

2. Aktualne zaświadczenie lekarskie (czytelne w języku polskim), (wg wzoru stanowiącego załącznik  do 
wniosku). 

3. Dowód osobisty (do wglądu). 
4. Dokument potwierdzający prawo do zamieszkania w lokalu lub budynku, w którym ma nastąpić 

likwidacja barier (np. przydział mieszkania, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej). 
5. Zgoda właściciela lokalu lub budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier. (jeżeli 

Wnioskodawca nie jest właścicielem). 
 
Wielkość pomocy  
Wysokość dofinansowania wynosi do 95 % kosztów zakupu sprzętu lub wykonania robót, nie więcej jednak niż 
do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez 
Prezesa GUS.  
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Dofinansowanie zaopatrzenia w Przedmioty Ortopedyczne i Środki Pomocnicze  
 
Kto może otrzymać pomoc?  
Osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny 
dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek 
dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego ,rentowego i chorobowego 
określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez 
osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób), podzielony przez liczbę osób 
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc , w którym 
składany jest wniosek nie przekracza kwoty:  

 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – na członka rodziny pozostającego we 
wspólnym gospodarstwie domowym,  

 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – w przypadku osoby samotnej.  
 
Co jest przedmiotem dofinansowania?  
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na zlecenie lekarza (ortopedy, neurologa), które 
są częściowo dofinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
 
Wymagane dokumenty:  

1. Wypełniony druk wniosku z załącznikami:  
2. Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu)  
3. Faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia 

zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego wraz z potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę 
realizującego zlecenie , kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze.  

4. Fakturę „ proforma” lub ofertę cenową (kosztorys) określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą 
opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz kserokopią zlecenia na 
zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyjętego do realizacji.  

5. Dowód osobisty do wglądu, 
6. Oświadczenie o miesięcznych dochodach w rodzinie osoby niepełnosprawnej lub dziecka 

niepełnosprawnego w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego. 
 
Wielkość pomocy  
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:  

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

2. do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit.a) oraz wymaganego udziału własnego osoby 
niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit.  

Wysokość dofinansowania może się zmienić, uzależniona jest od wysokości przyznanego planu finansowego na 
dany rok.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


