
 

 

 

 

 

Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji 

Działasz na rzecz osób niepełnosprawnych od co najmniej dwóch lat?  
 
Chcesz uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego?  
 
Sprawdź, jak to zrobić. 

 
Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie 

sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie 
i rehabilitację osób niepełnosprawnych. 

 
Sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia i sprzęty niezbędne do rehabilitacji, nieobjęte 
ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Dofinansowanie nie 
może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków 
finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 
Kto może skorzystać 

•  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

•  osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

jeżeli: 

prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat 

przed dniem złożenia wniosku oraz  udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z 

innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków 

PFRON. 

 

Kto nie może skorzystać 
Podmiot, który: 

• ma zaległości wobec PFRON lub 

• był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze 
środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy. 

 
Ile możesz otrzymać? 
Wysokość dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie 
więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 
 
Udział własny wnioskodawcy:  
minimum 20% kosztu sprzętu rehabilitacyjnego. 
 

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się w terminie do dnia 

30 listopada 2021 r. roku poprzedzającego realizację zadań. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI do WNIOSKU: 

1) Kopia dokumentu poświadczająca prawną formę prowadzonej działalności ( aktualny 

wyciąg           z rejestru- ważny 3 miesiące od daty uzyskania); 

2) Dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

3) Udokumentowane zapewnienie odpowiednich co do potrzeb  osób niepełnosprawnych 

warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania ( np.: kopia dokumentu 

określającego tytuł prawny do lokalu); 

4) Udokumentowane posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł                           

na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków 

PFRON; 

5) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacie składek                       

na ubezpieczenie społeczne ( jeśli podmiot prowadzi działalność gospodarczą); 

6) Zaświadczenie z Urzędu skarbowego o niezaleganiu w opłacie  należnych podatków ( jeśli 

podmiot prowadzi działalność gospodarczą); 

7) Oświadczenie, że Podmiot nie był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną 

umowy        o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po 

stronie wnioskodawcy. 

8) Oświadczenie , że Podmiot nie ma zaległości wobec PFRON lub nie był, w ciągu trzech lat 
przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, 
rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy. 

9) Fakturę PRO forma na wnioskowany sprzęt; 
 

W przypadku: 

1. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: 

1) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok 

kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie                           

o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie, 

2) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych 

samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt 

inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis. 

2. pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej: 

1) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, 

2) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia 

wniosku, 

3) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok 

kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie                          

o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie, 

4) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych 

samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt 

inwestycyjny,  z którym jest związana pomoc de minimis. 



 

 

 

 

 

 

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:  

 

skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System 

Obsługi         Wsparcia finansowanego ze środków PFRON), 

 

kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które 

załączasz  

w    oryginale. 

 

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału 

dokumentu. 

 

Wnioski można składać do 30.11.2021 r. online przez System Obsługi Wsparcia-

sow.pfron.org.pl lub papierowo w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 66. 

 


