
KARTA USŁUGI: PCPR-05 
 
                   
                   Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 
                   Plac Wolności 1 
                   96-200 Rawa Mazowiecka 
 
 

Nazwa usługi 
DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT 
REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI 
POMOCNICZE. 

Komórka właściwa 
do załatwienia 
sprawy 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Adres, telefon/fax 
e-mail 

Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5, parter, pokój nr 106 
tel. (046) 814 57 60 w.106; fax (046) 814 57 60 
e-mail: pcpr@op.pl 
 

Osoby 
odpowiedzialne 

Monika Konopińska 

Podstawa prawna 1. Art. 35a, ust.1, pkt 7, lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123 poz. 776 z późn. 
zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 
czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, 
które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002r. Nr 96 poz. 
861 z późn. zm.) 

 
Forma i miejsce 
wnoszenia 
podania/wniosku 

• Osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika w Kancelarii 
Starostwa, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 1 

• Osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie 

• Pocztą na adres Starostwa 
 

Wymagane 
dokumenty 

1.Wniosek o dofinansowanie 
2.Wymagane załączniki 

Formularze do 
pobrania 

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny (dla osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej) 

2. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 

3. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny 

Wnioski do pobrania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 
 

Opłaty Brak opłat 
 

Forma załatwienia 
sprawy 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny- umowa o 
przyznanie dofinansowania, dofinansowanie w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze – przyznanie dofinansowania 
 



Termin 
załatwienia 
sprawy 

Ustawowo 30 dni, w przypadku dofinansowania zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny (dla osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) – wniosek 
składa się do 30 listopada bieŜącego roku a dofinansowanie 
uzyskuje się w roku następnym. 

Tryb odwoławczy Nie ma 
Informacje 
dodatkowe 

 

 


