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OBSZAR  C  ZADANIE 1 

POMOC W ZAKUPIE WÓZKA INWALIDZKIEGO  

O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DYSFUNKCJĄ 

UNIEMOŻLIWIAJĄCĄ SAMODZIELNE PORUSZANIE SIĘ  

ZA POMOCĄ WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE RĘCZNYM 

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego  
o napędzie elektrycznym  

kwota dofinansowania – 17.600 zł 
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty 

rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł 

wymagany udział własny: 10 % 

 

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie: 

• znaczny 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 do 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. 
 

Zakres pomocy udzielanej w ramach programu obejmuje: 

• zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

• pokrycie kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON. 

Maksymalna kwota refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON – 
w zależności od poniesionych kosztów, wynosi nie więcej niż 220 zł. 

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o pomoc w ramach Obszaru C Zadanie 1, która nie jest 
zatrudniona ani nie uczy się, zobowiązana jest dostarczyć wraz z wnioskiem zlecenie na zaopatrzenie w 
wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Przez 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 uczestniczenia w edukacji, 
wykonywania pracy zarobkowej). 
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Przez dysfunkcje uniemożliwiające 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 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 przeciwwskazania do korzystania z wózka o napędzie elektrycznym  (np. utraty przytomności, 
epilepsja),   
d) zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby 
niepełnosprawnej. 
 

Przez naukę – należy przez to rozumieć naukę w ramach każdej z form edukacji przewidzianych w art. 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a także w szkole wyższej lub w ramach przewodu 
doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi. 

Przez 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 ubezpieczeniu społecznym rolników,  
d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, 
e) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy 

obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się), 
f) w przypadku modułu I: 

− staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy,  

− wolontariat w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, jeśli porozumienie z korzystającym obejmuje co najmniej 6 miesięcy i trwa na dzień 
złożenia wniosku oraz zawarcia umowy dofinansowania, 

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;  

Przez eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć 
(na potrzeby programu) lekarza specjalistę z dziedziny rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii 
albo innego lekarza specjalistę w dziedzinie związanej z przedmiotem dofinansowania, lub wskazanego przez 
dyrektora Oddziału PFRON, posiadającego odpowiednie kwalifikacje pracownika PFRON zatrudnionego na 
stanowisku ds. CIDON; ekspertem nie może być osoba, która aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat, była 
przedstawicielem prawnym lub handlowym, członkiem organów nadzorczych 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.; zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie 
elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest traktowane przez realizatora 
jak pozytywna opinia eksperta PFRON w zakresie rokowania uzyskania przez potencjalnego beneficjenta 
zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie; w razie wątpliwości 
co do tych rokowań, realizator programu może skierować potencjalnego beneficjenta na  dodatkowe 
badanie przez eksperta PFRON, będącego lekarzem specjalistą; ekspert PFRON będący pracownikiem PFRON 
zatrudnionym na stanowisku ds. CIDON rekomenduje kwotę dofinansowania, jeśli przekracza ona kwotę 
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wskazaną w ustępie 9 punkt 3 litera a) Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących 
realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku.  

Przez Profil Zaufany – należy przez to rozumieć sposób uwierzytelniania wnioskodawcy/użytkownika 
dostępny na ePUAP. 

Przez ePUAP – należy przez to rozumieć Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej. 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:  

• wymagane zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu. 
 

Środki stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON. 

W 2023 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które: 

• uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do 
aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-
4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób 
z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora),  

• posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu 
o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności 
lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C),  

• są zatrudnione,  

• posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie 
w formie elektronicznej w SOW, dot. wnioskodawców, którzy korzystają pierwszorazowo (preferencja 
jednorazowa), 

• złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2023 roku, 

• w 2022 lub w 2023 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych. 

 
Termin i sposób składania wniosków: 
Wnioskodawca posiadający podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP składa wniosek 
w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) w terminie od dnia 01.03.2023 r. do 
dnia 31 sierpnia 2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków przez Internet dostępne są 
na stronie: www.pfron.org.pl.  
Wniosek może być złożony również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, ul. Sobieskiego 
9, nr tel. (34) 356 32 57 w formie papierowej na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie 
internetowej www.pcpr-lubliniec.pl.  
 
Tryb postępowania oraz warunki dofinansowania określają zapisy zatwierdzonego przez Zarząd PFRON 
Programu, Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach 
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz Kierunków działań oraz warunków brzegowych 
obowiązujących realizatorów programu w 2023 r. Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej: 
www.pfron.org.pl – zakładka „Programy i zadania PFRON”. 
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