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I. Obszar C,  Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. 

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej 
kwota maksymalnego 
dofinansowania w PLN 

wkład własny 
Wnioskodawcy 

sposób finansowania inne/Uwagi 

• znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku 
osób do 16 roku życia - orzeczenie o 
niepełnosprawności 

• wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub 
zatrudnienie 

• dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie 
się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie 
ręcznym potwierdzona zaświadczeniem lekarskim 
(pkt 5 Kierunki) 

• zatrudnienie, nauka lub potwierdzone opinią eksperta 
PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo 
do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w 
programie. 

10 000,00 z możliwością 
zwiększenia kwoty 

dofinansowania do kwoty 
rekomendowanej przez 

eksperta PFRON, jednak nie 
więcej niż 25 000,00  

10% ceny brutto 
zakupu 

Refundacja może 
dotyczyć wyłącznie 
kosztów poniesionych po 
zawarciu umowy 
dofinansowania.     
Ponowna pomoc może 
być udzielona po upływie 
3 lat, licząc od początku 
roku następującego po 
roku, w którym udzielono 
pomocy. 

Poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza 
samodzielne poruszanie się i 
przemieszczanie przy pomocy wózka 
inwalidzkiego ręcznego, brak takiej 
możliwości powinien wynikać z dysfunkcji 
chrakteryzującej się znacznie obniżoną 
sprawnością ruchową w zakresie co 
najmniej jednej kończyny dolnej i górnej. 
(pkt 5 Kierunki) 
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. (pkt 12 Kierunki) 
UWAGA: do wniosku należy złożyć dwie 
niezależne oferty na wózek elektryczny 

     
 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Obszar C,  Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej 
kwota maksymalnego 
dofinansowania w PLN 

wkład własny 
Wnioskodawcy 

sposób finansowania inne/Uwagi 

• znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku 
osób do 16 roku życia - orzeczenie o 
niepełnosprawności 

3 500,00, z czego na zakup 
jednego akumulatora nie 

więcej niż 1 000,00 
nie dotyczy 

Może być także refundacja 
kosztów poniesionych do 
180 dni przed dniem 
złożenia wniosku.             
Ponowna pomoc może być 
udzielona po zakończeniu 
okresu gwarancji na 
przedmiot/usługę 
wcześniej dofinansowaną. 

Skuter o napędzie elektrycznym - (def. pkt 
40 Kierunki) 
Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym 
- (def. pkt 49 Kierunki). 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



III. Obszar C,  Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości. 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej kwota maksymalnego 
dofinansowania w PLN 

wkład własny 
Wnioskodawcy 

sposób finansowania inne/Uwagi 

• stopień niepełnosprawności;    

• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;   

• potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność 
procesu chorobowego; 

• potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania 
uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia 
udzielonego w programie. 

Dla protezy na III poziomie 
jakości, przy amputacji:                              

 

• w zakresie ręki -                       
9 000,00; 

• przedramienia -                     
20 000,00 

• ramienia lub wyłuszczenia w 
stawie barkowym - 26 
000,00      

• na poziomie podudzia -      
14 000,00  

•  na wysokości uda (także 
przez staw kolanowy) -                   
20 000,00  

• uda lub wyłuszczeniu 
w stawie biodrowym -               
25 000,00 

 z możliwością zwiększenia 
kwoty dofinansowania w 
wyjątkowych przypadkach i 
wyłącznie wtedy, gdy celowość 
zwiększenia jakości protezy do 
poziomu IV (dla zdolności do 
pracy wnioskodawcy), zostanie 
zarekomendowana przez 
eksperta PFRON. 

10 % ceny 
brutto 

zakupu/usługi 

Refundacja może dotyczyć 
wyłącznie kosztów 
poniesionych po zawarciu 
umowy dofinansowania.     
Ponowna pomoc może być 
udzielona po upływie 3 lat, 
licząc od początku roku 
następującego po roku, 
w którym udzielono 
pomocy. 

Ekspert wydaje opinie do wniosku w 
zakresie:                                                                                       
1. stabilności procesu chorobowego 
wnioskodawcy,                                                                        
2. rokowań co do zdolności wnioskodawcy 
do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w 
programie. (def. pkt 11 Kierunki). 

 

 

   
 

 

 

      



IV. Obszar C,  Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie 

jakości. 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej kwota maksymalnego 
dofinansowania w PLN 

wkład własny 
Wnioskodawcy 

sposób finansowania inne/Uwagi 

• stopień niepełnosprawności;    

• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;  

• potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność 
procesu chorobowego;       

• potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania 
uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia 
udzielonego w programie. 

Dla protezy na III poziomie 
jakości, przy amputacji:    
 

• w zakresie ręki -                       
2 700,00                                    

• przedramienia -                     6 
000,00                                        

• ramienia lub wyłuszczenia w 
stawie barkowym -                     
7 800,00                

• na poziomie podudzia -                  
4 200,00                                          

• na wysokości uda (także 
przez staw kolanowy) -          
6 000,00                                         

• uda lub wyłuszczeniu 
w stawie biodrowym -                
7 500,00. 

10 % ceny 
brutto 

zakupu/usługi 

Może być także 
refundacja kosztów 
poniesionych do 180 dni 
przed dniem złożenia 
wniosku.                              
Ponowna pomoc może być 
udzielona po zakończeniu 
okresu gwarancji na 
przedmiot/usługę 
wcześniej dofinansowaną. 

Ekspert wydaje opinie do wniosku w 
zakresie:         
1. stabilności procesu chorobowego 
wnioskodawcy,   
2. rokowań co do zdolności wnioskodawcy 
do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w 
programie. (def. pkt 11 Kierunki). 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

   



V. Obszar C,  Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (dysfunkcja narządu ruchu powodująca 

problemy w samodzielnym przemieszczaniu się). 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej 
kwota maksymalnego 
dofinansowania w PLN 

wkład własny 
Wnioskodawcy 

sposób finansowania inne/Uwagi 

1. znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku 
osób do 16 roku życia - orzeczenie o 
niepełnosprawności;                                                                       
2. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub 
zatrudnienie;                                                                                           
3. dysfunkcja narządu ruchu, powodująca problemy w 
samodzielnym przemieszczaniu się;                                                
4. zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o 
napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z 
oprzyrządowaniem elektrycznym. 

7 500,00 
25 % ceny 

brutto 
zakupu/usługi 

Refundacja może dotyczyć 
wyłącznie kosztów 
poniesionych po zawarciu 
umowy dofinansowania.                 
Ponowna pomoc może być 
udzielona po upływie 3 lat, 
licząc od początku roku 
następującego po roku, 
w którym udzielono 
pomocy. 

Dysfunkcja narządu ruchu, powodująca 
problemy w samodzielnym 
przemieszczaniu się na zewnątrz -  musi 
być potwierdzona zaświadczeniem lekarza 
specjalisty, który oceni zasadność 
wyposażenia osoby niepełnosprawnej. 
(def. Pkt 4 i 53 Kierunki).                  
Oprzyrządowanie elektryczne do wózka 
ręcznego - przystawne elementy/osprzęt 
(napęd elektryczny wraz z wyposażeniem, 
także dodatkowym) możliwe do 
zamontowania w standardowym wózku 
inwalidzkim (ręcznym), gwarantujące 
maksymalne odciążenie przy jeździe, 
pchaniu lub hamowaniu wózka, także na 
nierównych nawierzchniach, zwiększające 
mobilność osoby niepełnosprawnej i 
umożliwiające samodzielne 
przemieszczanie się. (def. pkt 25 Kierunki).                                        
Skuter o napędzie elektrycznym - (def. pkt 
40 Kierunki). Wózek ręczny z 
oprzyrządowaniem elektrycznym - (def. 
pkt 48 Kierunki).                                                      

 


