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Sekcja Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób
Niepełnosprawnych
_____________________________________________________________________

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie
we Włocławku

nazwa komórki organizacyjnej

Zwrot ze środków PFRON kosztów wyposażenia
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
__________________________________________
nazwa usługi

Wymagane dokumenty:
Wniosek o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej wraz
z wymaganymi załącznikami tj: aktualnymi dokumentami potwierdzającymi dane, o których
mowa w bloku B przedmiotowego wniosku, bilansem oraz rachunkiem zysków i strat za
ostatnie 2 lata obrotowe - w przypadku podmiotów sporządzających bilans, w pozostałych
przypadkach - roczne rozliczenie podatkowe za ostatnie 2 lata wraz z dowodem przyjęcia
przez urząd skarbowy, aktualnym zaświadczeniem z banku o posiadanych środkach
finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym
zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych, zaświadczeniem
z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia, zestawieniem zatrudnienia
pracowników za ostatnie 12 miesięcy, zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu
w podatkach, informacją o udzielonej pomocy de minimis w okresie obejmującym bieżący
rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe, tytułem prawnym do lokalu,
w którym prowadzona jest działalność i ma być zlokalizowane stanowisko pracy,
dokumentem poświadczającym formę prawną prowadzenia działalności, ofertami cenowymi
na wnioskowany sprzęt.
Opłaty:
Nie pobiera się.
Miejsce złożenia dokumentów:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Ogniowa 8/10, 87 – 800 Włocławek
Sekcja Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych
tel. (054) 423 23 00 w. 74
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:00
piątek 7:30 - 15:00
Czas załatwienia:
Rozpatrzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie
wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Miasta Włocławek uchwały o przeznaczeniu

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na określone
zadania. Czas załatwienia normuje §5 i §6 ust.1 niżej wymienionego rozporządzenia.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Podstawa prawna:
1. Art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 93).
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