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OBSZAR  A  ZADANIE 1 

POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU 

ADRESOWANA DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU RUCHU  

 

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu 

maks. kwota dofinansowania: 70.000 zł 

na zakup niestacjonarnego/mobilnego fotela/fotelika 

do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8.000 zł 

wymagany udział własny: 15% 

 

 
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie: 
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia  - 

orzeczenie o niepełnosprawności, 
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 
• dysfunkcja narządu ruchu. 

Przez dysfunkcję narządu ruchu  – należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób niepełnosprawnych do 16 
roku życia – orzeczenia o niepełnosprawności); w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu 
ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych 
w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych 
zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod 
względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza 
specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja 
narządu ruchu. 

Przez oprzyrządowanie samochodu – należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb 
związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub 
dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę 
niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz 
niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego; do mobilnych przedmiotów można zaliczyć przykładowo: specjalny 
fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka 
inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego itp. 

Przez posiadacza samochodu w rozumieniu programu – należy przez to rozumieć jego właściciela lub 
współwłaściciela; w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych zdolności do czynności prawnych, 
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posiadaczem samochodu jest wnioskodawca (opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy); w przypadku, 
gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w 
samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową (np. umowa 
użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.). 

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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