
Realizacja i rozliczenia 

umów o dofinansowanie ze 

środków PFRON robót 

budowlanych w obiektach 
służących rehabilitacji 



Podstawa Prawna: 

Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na roboty budowlane dotyczące 

obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, zostały 

uregulowane w:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz.426        

z późn.zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. 

w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być 

dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 937),

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1333).



Kto może uzyskać dofinansowanie robót budowlanych?

Dofinansowanie robót budowlanych może być przyznane przedsiębiorcom 

albo podmiotom nie będącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w 

zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej 

dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli 

spełniają łącznie następujące warunki:

• są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi 

nieruchomości albo byli przez okres co najmniej jednego roku przed 

dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal posiadaczami 

części lub całości nieruchomości,

• udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych 

źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 

nieobjętej dofinansowaniem,

• przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w 

przepisach prawa budowlanego,

• prowadzą działalność rehabilitacyjną w rozumieniu ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej



Kto nie uzyska dofinansowania?

Dofinansowanie robót nie może być przyznane podmiotom, które:

• mają zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań 

wobec PFRON lub były w ciągu trzech ostatnich lat przed złożeniem 

wniosku stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn 

leżących po stronie tego podmiotu,

• w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały dofinansowanie 

robót ze środków Funduszu, będących w dyspozycji samorządu 

województwa, dotyczące obiektu objętego tym wnioskiem.

Jaka jest maksymalna wysokość dofinansowania?

Maksymalna wysokość dofinansowania:

• 30% kosztów realizacji zadania – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest 

podmiot będący przedsiębiorcą;

• 50% kosztów realizacji zadania – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest 

podmiot nie będący przedsiębiorcą.



Co jest przedmiotem dofinansowania ze środków PFRON?

Dofinansowanie obejmuje koszt realizacji robót budowlanych w

obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób

niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,

wykonanych po zawarciu przez Wnioskodawcę umowy z

Województwem Wielkopolskim. Dofinansowanie robót nie może

obejmować kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy.



Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie robót składa się w urzędzie marszałkowskim 

właściwym dla miejsca realizacji zadania, w przypadku województwa 

Wielkopolskiego będzie to:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Ul. Feliksa Nowowiejskiego 11

61-731 Poznań

Tel. (61) 8567309,  8567322, 8567307

Wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego 

realizację zadania.

W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Poznaniu informuje wnioskodawcę o występujących we 

wniosku uchybieniach. Nieusunięcie uchybień w terminie 30 dni 
powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

Wniosek wraz z rozporządzeniem można pobrać ze strony internetowej 
ROPS.



Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (dział Rehabilitacji 

Zawodowej i Społecznej) rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia, w 

którym sejmik województwa w formie uchwały określi zadania, na które 

przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych według algorytmu (art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy). Ma to 

miejsce w II kwartale roku.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku organ ten sporządza 

uzasadnienie.

Podstawę dofinansowania robót stanowi umowa zawarta przez dyrektora 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na podstawie 

upoważnienia udzielonego przez marszałka województwa z wnioskodawcą.



Kiedy zostaje wypłacone dofinansowanie  do robót budowlanych?

Przekazanie Środków Funduszu na dofinansowanie robót następuje na 

podstawie przedłożenia:

1. faktur VAT wystawionych przez wykonawcę po dniu zawarcia umowy, 

sprawdzonych i zaakceptowanych przez Wnioskodawcę,

2. protokołu odbioru robót, podpisanego przez wykonawców i inspektora 

nadzoru oraz inwestora,

3. kosztorysu sprawdzonego i zaakceptowanego przez uprawnionego 

inspektora nadzoru, pod względem zgodności z normami, cenami oraz 

obmiarem robót budowlanych, opatrzonego zapisem „określony w 

kosztorysie zakres prac został wykonany”,

4. dowodów wydatkowania środków własnych i pozyskanych z innych źródeł 

na wykonanie zadania,

5. Oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 & 

1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego,
jako prawnego zabezpieczenia zwrotu udzielonego dofinansowania



Jakie warunki musi spełnić podmiot po zrealizowaniu umowy o 

dofinansowanie robót budowlanych?

Zobowiązanie Wnioskodawcy wynikające z umowy o dofinansowanie robót budowlanych w 

obiekcie służącym rehabilitacji osób niepełnosprawnych :

• Wnioskodawca oświadcza, że w obiekcie, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia robót 

budowlanych tam wskazanych rozpoczęta zostanie działalność w zakresie rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz zobowiązuje się do przedłożenia Województwu informacji 

dotyczącej rozpoczęcia  działalności. W przypadku nierozpoczęcia działalności w zakresie 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tym terminie, Wnioskodawca zobowiązany będzie 

do zwrotu kwoty  dofinansowania wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty od dnia jej 

przekazania,  w wysokości jak dla zaległości podatkowych,

• Wnioskodawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności w zakresie rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych w obiekcie, który jest przedmiotem dofinansowania, przez okres 10 lat 

od dnia rozpoczęcia działalności rehabilitacyjnej.                                                                                   

W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, przed upływem tego terminu, Wnioskodawca zobowiązany będzie do  

zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami,

• wnioskodawca zobowiązuje się do wykonania całości zadania zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, w tym w szczególności do uwzględnienia wymagań korzystania z obiektu 

przez niepełnosprawnych. 


