
Załącznik 
do uchwały nr 31/2023 
Zarządu PFRON 
z dnia 28 lutego 2023 r. 

Ramowy wzór umowy dofinansowania w ramach programu  
„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób 

z niepełnosprawnością 

Umowa dofinansowania nr 
zwana dalej „umową” lub „umową dofinansowania” 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji 
programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” - Mobilność osób z niepełnosprawnością 

zawarta w dniu złożenia podpisu / podpisu elektronicznego przez Beneficjenta  

w  ____________________________________________ pomiędzy: 

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – realizującym program 
„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mobilność osób z niepełnosprawnością, zwanym 
dalej „PFRON”, reprezentowanym przez: 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

a 

Panią/Panem:  __________________________________ , zamieszkałą/ym:  ________ , 

Nr PESEL:  ______________________________________ , 

zwanym dalej „Beneficjentem”, 

o następującej treści: 

Paragraf 1. 

1. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” 
Mobilność osób z niepełnosprawnością zwanego dalej „programem”, przeznaczone na zakup 
„dostosowanego samochodu osobowego”. 

Pod pojęciem „dostosowany samochód osobowy” należy rozumieć (należy wybrać 
w zależności od rodzaju samochodu osobowego, którego zakup będzie dofinansowany ze 
środków Programu): 

A.  

pojazd, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb 
kierowcy z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka 
inwalidzkiego w sposób, który umożliwia zajęcie miejsca kierowcy bez konieczności 
przesiadania się z wózka inwalidzkiego. 
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B.  

pojazd, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb 
pasażera z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka 
inwalidzkiego w sposób, który umożliwia zajęcie miejsca pasażera bez konieczności 
przesiadania się z wózka inwalidzkiego. 

2. Beneficjent oświadcza, iż: 

1) znane są mu zapisy programu, które przyjmuje do wiadomości i stosowania; 

2) nie ubiega się i nie będzie ubiegał się odrębnym wnioskiem o środki PFRON na cel objęty 
niniejszą umową; 

3) nie otrzymał na podstawie odrębnego wniosku dofinansowania, refundacji lub dotacji  
ze środków PFRON na cel objęty niniejszą umową; 

4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

5) wszystkie informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i w załącznikach do tego 
wniosku, a także w niniejszej umowie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym; 

6) na dzień zawarcia umowy spełnia warunki uczestnictwa w programie; 

7) przyjmuje do wiadomości i stosowania, że dostosowany samochód osobowy, którego 
zakup zostanie dofinansowany w ramach niniejszej umowy, musi spełniać warunki 
określone w paragrafie 9 programu, co zostanie dodatkowo potwierdzone przez 
Beneficjenta przed wypłatą dofinansowania; 

8) nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON; 

9) zapoznał się z treścią niniejszej umowy, w tym z prawami i obowiązkami wynikającymi 
z otrzymania dofinansowania ze środków PFRON oraz sankcjami z tytułu niedotrzymania 
warunków umowy, które przyjmuje do wiadomości i stosowania; 

10) posiada środki finansowe na pokrycie wkładu własnego rozumianego jako różnicę 
pomiędzy kwotą udzielonego dofinansowania, a faktyczną ceną zakupu dostosowanego 
samochodu osobowego. 

Paragraf 2. 

1. PFRON udziela Beneficjentowi na jego wniosek nr   z dnia   dofinansowania 
do łącznej kwoty     zł (słownie:       ), 
na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

2. Wysokość kwoty udzielonego dofinansowania zostanie wyliczona na podstawie faktycznej 
ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego wykazanej na fakturze, przy 
zastosowaniu następującej zasady (należy wybrać w zależności od rodzaju samochodu 
osobowego, którego zakup będzie dofinansowany ze środków Programu): 

1) do kwoty 150.000,00 zł - 80%, 

2) nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%, 
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3) nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%, 

4) nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%. 

1) do kwoty 130.000,00 zł - 85%, 

2) nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%, 

3) nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł - 30%, 

4) nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł - 0%, 

jednakże nie może być wyższa niż kwota wskazana w ustępie 1. 

3. Wybór dostosowanego samochodu osobowego, którego zakup ma zostać dofinansowany ze 
środków PFRON w ramach niniejszej umowy należy do Beneficjenta. Beneficjent przyjmuje do 
wiadomości i stosowania, że dofinansowanie może być przeznaczone na zakup nowego 
dostosowanego samochodu osobowego lub używanego dostosowanego samochodu 
osobowego, przy czym dofinansowanie zakupu samochodu używanego możliwe jest po 
spełnieniu następujących warunków: 

1) data pierwszej rejestracji pojazdu, którego zakup ma być dofinansowany nie może być 
wcześniejsza niż 72 miesiące przed datą podpisania umowy na dofinansowanie. Nie ma 
znaczenia czy podczas pierwszej rejestracji pojazd został określony jako dostosowany; 

2) dostosowany samochód osobowy będzie zakupiony od podmiotu prowadzącego 
działalność gospodarczą, której przedmiotem jest handel hurtowy i detaliczny 
samochodami osobowymi, naprawa samochodów osobowych samochodowych (dział: 45 
Polskiej Klasyfikacji Działalności), potwierdzony wpisem do krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON lub tożsamych podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej; 

3) dostosowany samochód osobowy na dzień wystawienia faktury o płatność końcową 
będzie dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym. 

4. Dofinasowanie może być przeznaczone na zakup dostosowanego samochodu osobowego, na 
który beneficjent otrzyma gwarancję na okres co najmniej 12 miesięcy od daty zakupu, 
w przypadku samochodu używanego albo na okres co najmniej 24 miesięcy od daty zakupu, 
w przypadku samochodu nowego. 

5. PFRON nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
zawartej przez Beneficjenta umowy kupna dostosowanego samochodu osobowego. 

6. Termin wykorzystania dofinansowania, rozumiany jako termin, w którym Beneficjent 
zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności związanych z zakupem 
dostosowanego samochodu osobowego oraz przedstawienia PFRON wszystkich wymaganych 
dokumentów potwierdzających ten zakup, upływa z dniem    r. 
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7. Jeżeli po upływie terminu wskazanego w ustępie 6 powyżej Beneficjent nie dopełni wszelkich 
formalności związanych z zakupem dostosowanego samochodu osobowego oraz nie 
przedstawi PFRON wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających ten zakup, umowa 
zostanie rozwiązania. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia paragrafu 7 
ustęp 2. 

Paragraf 3. 

1. Wypłata dofinansowania nastąpi jednorazowo albo w dwóch transzach: 

1) w przypadku wypłaty dofinansowania jednorazowo: 

dofinansowanie zostanie wypłacone po przedłożeniu przez Beneficjenta, za 
pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW), 
faktury końcowej wraz z wypełnionym i podpisanym protokołem odbioru dostosowanego 
samochodu osobowego stanowiącym załącznik nr 2a/2b do umowy (załącznik należy 
wybrać w zależności od rodzaju samochodu osobowego, którego zakup będzie 
dofinansowany ze środków Programu); 

2) w przypadku wypłaty dofinansowania w transzach: 

pierwsza transza dofinasowania w kwocie nie większej niż 50% kwoty wskazanej 
paragrafie 2 ustęp 1 niniejszej umowy zostanie wypłacona po przedłożeniu przez 
Beneficjenta, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków 
PFRON (SOW), faktury częściowej wraz z ważną umową sprzedaży dostosowanego 
samochodu osobowego oraz oświadczenia złożonego przez Beneficjenta i podmiot 
realizujący umowę sprzedaży stanowiącego załącznik nr 1a / 1b do umowy (załącznik 
należy wybrać w zależności od rodzaju samochodu osobowego, którego zakup będzie 
dofinansowany ze środków Programu), 

druga transza dofinansowania zostanie wypłacona po przedłożeniu przez Beneficjenta, za 
pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW), 
faktury końcowej wraz z wypełnionym i podpisanym protokołem odbioru dostosowanego 
samochodu osobowego stanowiącym załącznik nr 2a/2b do umowy. (należy wybrać 
w zależności od rodzaju samochodu osobowego, którego zakup będzie dofinansowany 
ze środków Programu). 

2. W zależności od sposobu wypłaty dofinansowania, dofinansowanie zostanie przekazane na 
wskazany w umowie sprzedaży dostosowanego samochodu osobowego oraz potwierdzony na 
fakturze częściowej albo fakturze końcowej rachunek bankowy podmiotu realizującego 
umowę sprzedaży. 

3. W przypadku, gdy Beneficjent przedłoży dokumenty, o których mowa w ustępie 1 wystawione  
w języku innym niż język polski, w których walutą rozliczeniową jest waluta inna niż polski 
złoty (PLN), zobowiązany jest do przedłożenia tłumaczenia tych dokumentów na język polski 
przez tłumacza przysięgłego (PFRON nie refunduje kosztów związanych z tłumaczeniem tych 
dokumentów). Płatność przez PFRON kwoty dofinansowania może nastąpić wówczas według 
kursu sprzedaży danej waluty w Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia wystawienia faktury. 
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4. PFRON zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów, o których mowa w ustępach 1 i 3 
i żądania zwrotu przekazanych środków finansowych powyżej zweryfikowanych kwot. 

5. Beneficjent zobowiązuje się do składania na żądanie PFRON dodatkowych wyjaśnień lub 
dokumentów niezbędnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania. 

6. Zwrotowi na wskazany przez PFRON rachunek bankowy, podlega dofinansowanie w kwocie, 
która została zakwestionowana przez PFRON – w terminie wskazanym w pisemnej informacji 
o konieczności zwrotu zakwestionowanej części dofinansowania, z zastrzeżeniem 
postanowień paragrafu 6. 

7. Zwrot środków finansowych w terminie późniejszym niż określony w ustępie 6 spowoduje 
naliczenie odsetek, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, płatnych 
w terminie wskazanym w skierowanej do Beneficjenta pisemnej informacji o konieczności 
zwrotu zakwestionowanej części dofinansowania (wezwanie do zapłaty). 

Paragraf 4. 

Beneficjent jest zobowiązany do: 

1) niezbywania dofinansowanego ze środków programu, dostosowanego samochodu 
osobowego, przez okres 60 miesięcy od daty otrzymania dofinansowania; 

2) zapewnienia, przez okres 60 miesięcy od daty otrzymania dofinansowania, ubezpieczenia AC 
(autocasco) na dofinansowany ze środków programu, dostosowany samochód osobowy, 
którego suma ubezpieczenia odpowiada 100% wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy 
ubezpieczenia, uwzględniającej co najmniej ryzyka kradzieży, zniszczenia i uszkodzenia 
pojazdu; 

3) przekazywania przez 5 lat od podpisania umowy dofinansowania, w okresie od 1 do 15 
grudnia każdego roku kalendarzowego - oświadczeń o użytkowaniu dostosowanego 
samochodu osobowego zgodnie z celem programu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy; 

4) umożliwienia PFRON przeprowadzenia kontroli przedmiotu dofinansowania, przez okres 60 
miesięcy od daty otrzymania dofinansowania, w zakresie prawidłowości wykorzystania 
przedmiotu dofinansowania i oględzin dostosowanego samochodu osobowego; 

5) niezwłocznego zawiadomienia PFRON o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację 
niniejszej umowy; 

6) przekazywania do PFRON dodatkowych informacji w zakresie efektów udzielonego 
dofinansowania, w przypadku prowadzenia przez PFRON ewaluacji programu; 

7) zwrotu środków finansowych w przypadkach określonych w umowie; 

8) nieubiegania się o dofinansowania ze środków PFRON na zakup dostosowanego samochodu 
osobowego przez 72 miesiące od dnia uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej umowy. 

Paragraf 5. 

1. Jeżeli Beneficjent dokona zbycia dofinansowanego ze środków programu, dostosowanego 
samochodu osobowego przed upływem 60 miesięcy od daty otrzymania dofinansowania, 
zobowiązany jest do zwrotu całości albo części dofinansowania według następujących zasad: 
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1) w przypadku zbycia pojazdu w okresie od 1 do 12 miesiąca włącznie od daty zakupu, 
Beneficjent dokona zwrotu 100% kwoty dofinansowania; 

2) w przypadku zbycia pojazdu w okresie od 13 do 24 miesiąca włącznie od daty zakupu, 
Beneficjent dokona zwrotu 80% kwoty dofinansowania; 

3) w przypadku zbycia pojazdu w okresie od 25 do 36 miesiąca włącznie od daty zakupu, 
Beneficjent dokona zwrotu 60% kwoty dofinansowania; 

4) w przypadku zbycia pojazdu w okresie od 37 do 48 miesiąca włącznie od daty zakupu, 
Beneficjent dokona zwrotu 40% kwoty dofinansowania; 

5) w przypadku zbycia pojazdu w okresie od 49 do 60 miesiąca włącznie od daty zakupu, 
Beneficjent dokona zwrotu 20% kwoty dofinansowania. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ustępie 1 zastosowanie mają przepisy 
paragrafu 7 niniejszej umowy. 

3. W przypadku śmierci Beneficjenta zapisy z ustępu 1 nie będą stosowane. 

Paragraf 6. 

1. PFRON w każdym czasie obowiązywania umowy ma prawo przeprowadzenia kontroli 
wykorzystania dofinansowania, zgodnie z celami i zasadami programu oraz prawidłowości, 
rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach, 
stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania, a także wykonywania przez 
Beneficjenta zobowiązań określonych w niniejszej umowie. Beneficjent ma obowiązek 
udzielania wyjaśnień i pisemnych informacji w tym zakresie. 

2. Po zakończeniu kontroli, o której mowa w ustępie 1, sporządza się protokół, który zostaje 
przekazany Beneficjentowi do podpisania. Beneficjent przed podpisaniem protokołu kontroli 
może co do treści protokołu kontroli zgłosić zastrzeżenia na piśmie wraz z uzasadnieniem –  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do podpisu. PFRON może uwzględnić 
zastrzeżenia, dokonując odpowiednich zmian w treści protokołu. Do zastrzeżeń, które nie 
zostały uwzględnione PFRON ustosunkowuje się i dołącza je do protokołu kontroli. 

Paragraf 7. 

1. Umowa dofinansowania może zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym w przypadku:  

1) niewykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie; 

2) złożenia we wniosku lub umowie dofinansowania oświadczeń niezgodnych z rzeczywistym 
stanem faktycznym i prawnym; 

3) odmowy poddania się kontroli przeprowadzanej przez PFRON. 

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w ustępie 1, Beneficjent jest 
zobowiązany do zwrotu, w terminie wskazanym w informacji o rozwiązaniu umowy, kwoty 
dofinansowania przekazanej przez PFRON z odsetkami w wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych naliczonymi od dnia wykonania przez PFRON płatności tych środków 
do dnia zwrotu środków. 



7 

3. W przypadku podjęcia przez PFRON działań mających na celu zwrot udzielonego 
dofinansowania, zobowiązany będzie on do: 

1) rozwiązania umowy dofinansowania ze wskazaniem przyczyny rozwiązania; 

2) określenia wysokości roszczenia; 

3) wyznaczenia terminu zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami; 

4) wysłania wypowiedzenia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na 
adres Beneficjenta. Ustala się, iż adresami do korespondencji są: adres siedziby  
  Oddziału PFRON tj.   oraz adres Beneficjenta tj.  z uwzględnieniem ustępu 4. 

4. Strony ustalają, iż prawidłowo zaadresowana korespondencja, która pomimo dwukrotnego 
awizowania nie zostanie odebrana, uznawane będą przez strony za doręczone. 

Paragraf 8. 

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem ustępu 2. 

2. PFRON może podjąć decyzję o przywróceniu terminu określonego w umowie. Przywrócenie 
terminu nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w formie aneksu. 

3. Załączniki do umowy są jej integralną częścią. 

4. Umowa wygasa w przypadku śmierci Beneficjenta lub wskutek wypełnienia przez PFRON  
i Beneficjenta zobowiązań wynikających z umowy. 

5. Umowę zawiera się na czas określony, do dnia:   r. 

6. Pod pojęciem dnia otrzymania/uzyskania dofinansowania rozumie się datę zawarcia niniejszej 
umowy dofinansowania. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

8. Strony ustaliły, że spory wynikłe na tle realizacji umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby PFRON. 

9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

10. Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w wyniku realizacji umowy oraz 
programu jest PFRON. Administrator zobowiązany jest przestrzegać zasad przetwarzania 
danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) - ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych - RODO, a także zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych. 

11. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników SOW i innych danych osobowych 
związanych z przyznaniem dofinansowania w sposób określony w SOW, określa dokument 
pn. „Regulamin korzystania z Systemu SOW”, opublikowany na witrynie PFRON. 
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Paragraf 9. 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

PFRON 

 ___________________________  

Beneficjent 

 ___________________________  

 


	Ramowy wzór umowy dofinansowania w ramach programu  „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością
	Umowa dofinansowania nr
	Paragraf 1.
	Paragraf 2.
	Paragraf 3.
	Paragraf 4.
	Paragraf 5.
	Paragraf 6.
	Paragraf 7.
	Paragraf 8.
	Paragraf 9.



