
Załączniki do wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

 
1. Aktualny wypis z rejestru sądowego (ważny 3 miesiące) 

2. Kserokopia dokumentu nadającego numer NIP 

3. Kserokopia dokumentu nadającego numer REGON 

4. Statut 

5. Sposób reprezentacji (pełnomocnictwo) 

6. Oświadczenie Wnioskodawcy, że nie ma zaległości wobec PFRON i nie był w ciągu 

trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków 

PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy 

7. Udokumentow

anie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach 

8. Dokumenty świadczące o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych 

źródeł na sfinansowanie zadania 

9. Podstawa prawna do lokalu,  dokumenty potwierdzające zapewnienie odpowiednich 

do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do 

realizacji zadania 

10. Zaświadczenie 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 
*
 

11. Informacja o 

każdej pomocy innej niż de minimis  otrzymanej w odniesieniu do tych samych 

kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z 

którym jest związana pomoc de minimis 
*
 

12. Potwierdzona kopia decyzji  w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej
**
 

13. Informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia 

wniosku
**
 

14. Oświadczenie Wnioskodawcy, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej 

sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii 

Europejskiej dotyczących udzielania pomocy 
*
 

15. Dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób 

16. 2 oferty cenowe / faktury pro forma na wnioskowany sprzęt 

17. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (sporządzone 

wg wzoru określonego w załączniku) - wypełnione przez Wnioskodawcę oraz inne 

osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały 

przekazane do Realizatora programu. 

 

* Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 20 



Załączniki do wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021, poz.1100 

tj.), ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021, poz.162 tj.), 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020, poz. 2296 tj.). 

 

** Wnioskodawca prowadzący zakład pracy chronionej. 


