
 
I N F O R M A C J A 

Moduł I Obszar C – Zadanie 1 

POMOC W ZAKUPIE WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM  

 

Termin przyjmowania wniosków   od 07.08.2019 r. do 31.08.2019 r.  
 

Miejsce składania wniosków : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach                    

ul. św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice (pok. nr 16 lub sekretariat ). Dotyczy wnioskodawców 

zamieszkujących na terenie Powiatu Polkowickiego. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA :  

• znaczy stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie 

o niepełnosprawności; 

• zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania 

zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie; 

• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 

• dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka 

inwalidzkiego napędzie ręcznym  

WARUNKI WYKLUCZAJĄCE UCZESTNICTWO W PROGRAMIE: 

• wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu. 

DOFINANSOWANIE: maksymalna kwota dofinansowania 10.000 zł.   

 

UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.  

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym udzielono pomocy. 

 

Uwaga! Zgodnie z pismem nr O-01.OPP.4141.1.2013 L. Dz. /603.19ekc z dnia 29 lipca 2019 r. 

Dyrektora Oddziału Dolnośląskiego PFRON skierowanego o realizatorów programu „ aktywny 

samorząd”, cyt. „ … w celu usprawnienia realizacji zdania, zlecenie na zaopatrzenie w wyroby 

medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym ( specjalny) posiadane przez 

Wnioskodawcę i potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest równoważne z 

pozytywną opinią eksperta PFRON. Wnioski osób posiadających zlecenie nie wymagają 

dodatkowej opinii eksperta PFRON. Zlecenie to może być dostarczone wraz z wnioskiem lub w 

ramach jego uzupełnienia. 

Jeśli Wnioskodawca nie będzie zatrudniony ani nie będzie się uczyć, to warunkiem przyznania 

pomocy ( tylko w tym przypadku ) jest pozytywna opinia eksperta PFRON co do uzyskania 

zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.   

 

ZAKRES POJĘĆ: 
 

DYSFUNKCJA UNIEMOŻLIWIAJĄCA SAMODZIELNE PORUSZANIE SIĘ ZA 

POMOCĄ WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE RĘCZNYM - należy przez to 

rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu 

ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie się przy pomocy ręcznego wózka 

inwalidzkiego: brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się 

znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej: 

stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii ( m.in. amputacje, porażenia mózgowe,  



 
 

choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim; oceniając 

zasadność dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym należy brać 

pod uwagę, czy: 

a) korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym jest wskazane z punktu widzenia procesu 

rehabilitacji ( czy nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu); 

b) korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym wpłynie niekorzystnie na sprawność 

kończyn; 

c) istnieją przeciwskazania do korzystania z wózka o napędzie elektrycznym ( np. utraty 

przytomności, epilepsja);  

d) zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym                                           

w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej.  

 

WÓZEK INWALIDZKI O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM – należy przez to rozumieć 

wózek inwalidzki wyposażony w napęd elektryczny i akumulatory, przeznaczony do 

przemieszczania się głównie wewnątrz, ale także na zewnątrz pomieszczeń, wraz z 

wyposażeniem, także dodatkowym; wózek poprawia lub utrzymuje wydolność osoby 

niepełnosprawnej ruchowo w zakresie mobilności użytecznej w czynnościach codziennych i 

samoobsłudze, a także uczestniczenia społecznego ( w szczególności w edukacji, wykonywania 

pracy zarobkowej).   

WIEK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby, które 

nie osiągnęły wieku emerytalnego. 

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA – należy przez to rozumieć a) zatrudnienie lub b) rejestrację w 

urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub c) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca 

pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu. Okresy aktywności zawodowej w ramach ww. mogą się 

sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy 

nie wlicza się w okres aktywności.  

ZATRUDNIENIE – należy przez to rozumieć : 

a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub 

określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące, 

b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy 

o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas 

określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące, 

c) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zabezpieczeniu 

społecznym rolników ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 z późn.zm), 

d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców  ( Dz.U. z 2018 r. poz. 646, z póżn.zm), 

e) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 

miesięcy ( okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się), 

f) staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia                        

i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn.zm.).  

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie 

w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia. 

NAUKA – należy przez to rozumieć naukę w ramach każdej z form edukacji przewidzianych w 

art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. poz.1148), a także w 

szkole wyższej lub w ramach przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi.  



 
 

 

EKSPERT PFRON – należy przez to rozumieć lekarza specjalistę z dziedziny rehabilitacji 

medycznej lub ortopedii i traumatologii albo innego lekarza specjalistę w dziedzinie związanej 

z przedmiotem dofinansowania; funkcję eksperta PFRON zleca właściwy terytorialnie Oddział  

 

PFRON; ekspertem nie może być osoba, która aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat, była 

przedstawicielem prawnym lub handlowym, członkiem organów nadzorujących bądź 

zarządzających lub pracownikiem firm( y), oferujących sprzedaż towarów/usług będących 

przedmiotem wniosku ani nie jest i nie był w żaden inny sposób powiązany z zarządem tych firm 

poprzez np.: związki gospodarcze, rodzinne, osobowe itp.; w przypadku braku możliwości 

zlecenia na terenie Oddziału funkcji eksperta PFRON, zlecenie na zaopatrzenie w wyroby 

medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym ( specjalny) potwierdzone przez 

Narody Fundusz Zdrowia może być traktowane jak pozytywna opinia eksperta PFRON w 

zakresie rokowania uzyskania przez potencjalnego beneficjenta zdolności do pracy albo podjęcia 

nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.  

WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA należy przez to rozumieć  

a) w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym – wszystkie bezsporne 

zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani 

przedawnione ani umorzone, 

b) w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających z decyzji 

administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów k.p.a. – zobowiązania: 

- wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z 

upływem dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – w przypadku decyzji, w których 

nie wskazano terminu płatności, 

- wynikające z decyzji ostatecznych , których wykonanie nie zostało wstrzymane z 

upływem terminu płatności oznaczonego w decyzji – w przypadku decyzji z oznaczonym  

 

terminem płatności, 

- wynikające z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego 

( art.25 KC) miejscowość , w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca 

ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe 

(cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje 

jedynie fakt przebywania  w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć 

skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno 

miejsce zamieszkania.  

 

 

 

 

 

 

 


