
                   
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej  realizuje 
pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowany ze środków PFRON 

 
Informacje można uzyskać: 
Wszelkie informacje w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania z udziałem środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można uzyskać: 

 telefonicznie pod nr tel. 571-332-333, 571-332-332, 571-332-331, 571-332-330 lub 

 osobiście w Dziale ds. Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  
przy Al. Józefa Piłsudskiego 2 w Dąbrowie Górniczej, parter, pokój 032, 029, 028 w poniedziałek, 
wtorek, środa, piątek w godz. od 7ºº do 15ºº w czwartek od 7ºº do 17ºº oraz na stronie internetowej  
www.mops.com.pl - Formy Pomocy - Niepełnosprawność - Aktywny samorząd – PFRON. 
 

Informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do projektu SOW –  
„System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”. 
 

 

W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków – bez wychodzenia z domu, bez kolejek 
i bez barier w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON – SOW 
https://sow.pfron.org.pl/ w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na 
platformie ePUAP.  
 

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w aplikowaniu o środki PFRON poprzez SOW mogą skorzystać 
z różnorodnych form wsparcia m.in. w postaci bezpłatnej infolinii (800-889-777), portalu edukacyjno-
informacyjnego (www.portal-sow.pfron.org.pl) oraz szkoleń e-learningowych (www.edukacja.pfron.org.pl). 
Pomocą służą również pracownicy PFRON w punktach informacyjnych, zlokalizowanych we wszystkich 
wojewódzkich oddziałach Funduszu, gdzie na dedykowanych stanowiskach można złożyć elektroniczny 
wniosek. 

 

MODUŁ I 
Obszar A – likwidacja bariery transportowej 

ZADANIE 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 
 

dofinansowanie lub refundacja – wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania 
+ zakupy w sieci, na odległość      

Adresaci: 
1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie  o niepełnosprawności 
2) wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej (pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku 

emerytalnego) lub zatrudnienie 

3) dysfunkcja narządu ruchu (potwierdzona w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności lub 
niepełnosprawności, gdy w orzeczeniu jest np. symbol 10-N lub 12-C – zaświadczenie lekarza specjalisty 
potwierdzające, iż następstwem tych schorzeń jest dysfunkcja narządu ruchu) 
 

Wykluczenia: 

 posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu 

 z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy, którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków 
PFRON naruszyli warunki umowy i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku 

 
Częstotliwość udzielania pomocy: 
 pomoc może  być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono 

pomocy,   
 samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem tego okresu  

z powodu: 

 pogorszenia stanu zdrowia, a także zmiany w stanie fizycznym beneficjenta pomocy, 

 zdarzeń losowych (utracenie lub zniszczenie lub uszkodzenie uniemożliwiające użytkowanie  
i naprawę) –potwierdzone, 

 może dotyczyć także osób uczących się, nie wcześniej niż po uzyskaniu promocji do 6 klasy szkoły 
podstawowej. 

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/
https://edukacja.pfron.org.pl/


                   
 
Maksymalna kwota dofinansowania   -  10.000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zakupu 
siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6 000,00 zł. 
 
Udział własny wnioskodawcy   -   15% ceny brutto zakupu/usługi 
 

 
MODUŁ  I 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej 
ZADANIE 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (bez A,A1,A2,AM) 

 
Dofinansowanie lub refundacja – może dotyczyć kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia 
wniosku i kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania. 

Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy 
dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w terminie poniesienia kosztu 
objętego refundacją.  
 
Adresaci: 
1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 
2) wiek aktywności zawodowej (pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego) 
3) dysfunkcja narządu ruchu (potwierdzona w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, gdy  

w orzeczeniu jest np. symbol 10-N lub 12-C – zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające,  
iż następstwem tych schorzeń jest dysfunkcja narządu ruchu) 

 
Dofinansowanie lub refundacja do: 
1) kursu i egzaminów na prawo jazdy (w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające) 

2) oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania:      
- zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu 
- dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu) 

 

Wykluczenia: 

 posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu 

 z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy, którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków 
PFRON naruszyli warunki umowy i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku 

 

Częstotliwość udzielania pomocy: 

 pomoc może  być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono 
pomocy 

 samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem tego okresu  
z powodu: 

 pogorszenia stanu zdrowia, a także zmiany w stanie fizycznym beneficjenta pomocy, 

 zdarzeń losowych (utracenie lub zniszczenie lub uszkodzenie uniemożliwiające użytkowanie  
i naprawę) –potwierdzone, 

 może dotyczyć także osób uczących się, nie wcześniej niż po uzyskaniu promocji do 6 klasy szkoły 
podstawowej. 

 
Maksymalna kwota dofinansowania: 

a) dla kosztów kursu i egzaminów kat. B – 2.100,00 zł 

b) dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500,00 zł 

c) dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością 
zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem  
w okresie trwania kursu) – 800,00 zł 

 

Udział własny wnioskodawcy   -   25% ceny brutto zakupu/usługi 
 

 



                   
 

MODUŁ  I 
Obszar A – likwidacja bariery transportowej 

ZADANIE 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (bez A,A1,A2,AM) 
 

Dofinansowanie lub refundacja – może dotyczyć kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia 
wniosku i kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania. 

Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy 
dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w terminie poniesienia kosztu 
objętego refundacją.  
 
Adresaci: 
1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 
2) wiek aktywności zawodowej (pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego) 
3) dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka 

migowego (potwierdzona w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba 
niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem metodami wspomagającymi/alternatywnymi, a dla 
prawidłowej komunikacji w trakcie kursu i egzaminu na prawo jazdy, zgodnie z oświadczeniem/ 
zapotrzebowaniem wnioskodawcy, niezbędne jest wsparcie w formie usługi tłumacza migowego)   

 

Dofinansowanie lub refundacja do: 
1) kursu i egzaminów na prawo jazdy 

2) oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania:  
 zakwaterowania, wyżywienia w okresie  trwania kursu 
 dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu) 

3) usług tłumacza migowego 
 

Wykluczenia: 

 posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu 

 z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy, którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków 
PFRON naruszyli warunki umowy i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku 

 

Częstotliwość udzielania pomocy: 

 pomoc może  być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono 
pomocy 

 samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem tego okresu  
z powodu: 

 pogorszenia stanu zdrowia, a także zmiany w stanie fizycznym beneficjenta pomocy, 

 zdarzeń losowych (utracenie lub zniszczenie lub uszkodzenie uniemożliwiające użytkowanie  
i naprawę) –potwierdzone, 

 może dotyczyć także osób uczących się, nie wcześniej niż po uzyskaniu promocji do 6 klasy szkoły 
podstawowej. 
 

Maksymalna kwota dofinansowania   -   4.800,00 zł, w tym: 

a) dla kosztów kursu i egzaminów kat. B – 2.100,00 zł 
b) dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500,00 zł     

c) dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania 
wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) 
– 800,00 zł 

d) dla kosztów usług tłumacza migowego – 500,00 zł 

Udział własny wnioskodawcy   -   25% ceny brutto zakupu/usługi 
 

 
 
 
 



                   
MODUŁ  I 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej 
ZADANIE 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

 

dofinansowanie lub refundacja – wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania 
+ zakupy w sieci, na odległość   

 
Adresaci: 
1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności  
2) wiek aktywności zawodowej (pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego) lub 

zatrudnienie 
3) dysfunkcja narządu słuchu (potwierdzona w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, gdy orzeczenie 

jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db)  w uchu lepszym - potwierdzone  
zaświadczeniem lekarza specjalisty lub w odpowiednim dokumencie) 

 

Wykluczenia: 

 posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu 

 z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy, którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków 
PFRON naruszyli warunki umowy i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku 

 
Częstotliwość udzielania pomocy: 

 pomoc może  być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono 
pomocy,   

 samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem tego okresu  
z powodu: 

 pogorszenia stanu zdrowia, a także zmiany w stanie fizycznym beneficjenta pomocy, 

 zdarzeń losowych (utracenie lub zniszczenie lub uszkodzenie uniemożliwiające użytkowanie  
i naprawę) –potwierdzone, 

 może dotyczyć także osób uczących się, nie wcześniej niż po uzyskaniu promocji do 6 klasy szkoły 
podstawowej. 

 
Maksymalna kwota dofinansowania   -  4.000,00 zł 
 
Udział własny wnioskodawcy   -   15% ceny brutto zakupu/usługi 
 
 
 

MODUŁ  I 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa  w społeczeństwie informacyjnym  
ZADANIE 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania      
   

dofinansowanie lub refundacja – wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania 
+ zakupy w sieci, na odległość     

Adresaci: 
1) znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie  o niepełnosprawności 
2) wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej (pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku 

emerytalnego) lub zatrudnienie 

3) dysfunkcja obu kończyn górnych (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim – lekarz specjalista, 
wrodzony brak lub amputacja obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także 
dysfunkcja charakteryzująca się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn 
górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, 
wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii – m.in. porażenie mózgowe, choroby neuromięśniowe) lub 
narządu wzroku (dysfunkcja wzroku stanowiąca powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, a także w przypadku: 

 

 

 



                   
 

a. gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez 
lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość 
wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 lub ma zwężenie pola widzenia  
do 20 stopni   

b. osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia, gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie 
lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której 
dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,3 lub ma 
zwężenie pola widzenia do 30 stopni 

 

Wykluczenia: 
 posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu 
 z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy, którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków 

PFRON naruszyli warunki umowy i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku 
 

Częstotliwość udzielania pomocy: 
 pomoc może  być udzielana co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono 

pomocy 
 samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem tego okresu  

z powodu: 

 pogorszenia stanu zdrowia, a także zmiany w stanie fizycznym beneficjenta pomocy, 

 zdarzeń losowych (utracenie lub zniszczenie lub uszkodzenie uniemożliwiające użytkowanie  
i naprawę) –potwierdzone, 

 może dotyczyć także osób uczących się, nie wcześniej niż po uzyskaniu promocji do 6 klasy szkoły 
podstawowej. 

 
Maksymalna kwota dofinansowania: 

 dla osoby niewidomej – 9.000,00 zł, oraz 15.000,00 zł na urządzenia  brajlowskie (łącznie 24.000,00 zł) 
 dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000,00 zł 
 dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000,00 zł 

 
Udział własny wnioskodawcy   -   10% ceny brutto zakupu/usługi 

 

 

MODUŁ  I 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnm 
ZADANIE 2 – dofinansowanie  lub refundacja szkoleń w zakresie obsługi nabytego  

w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania 
  

refundacja – może dotyczyć kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku i kosztów 
poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania. 

Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy 
dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w terminie poniesienia kosztu 
objętego refundacją.  
  
Adresaci: 

1) pomoc udzielona w ramach obszaru B 

 

Wykluczenia: 

 posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu 
 z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy, którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków 

PFRON naruszyli warunki umowy i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku 
 
 
 



                   
 

Częstotliwość udzielania pomocy: 
 pomoc może  być udzielana co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono 

pomocy 
 samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem tego okresu  

z powodu: 

 pogorszenia stanu zdrowia, a także zmiany w stanie fizycznym beneficjenta pomocy, 

 zdarzeń losowych (utracenie lub zniszczenie lub uszkodzenie uniemożliwiające użytkowanie  
i naprawę) –potwierdzone, 

 może dotyczyć także osób uczących się, nie wcześniej niż po uzyskaniu promocji do 6 klasy szkoły 
podstawowej. 

 
Maksymalna kwota dofinansowania: 

 dla osoby głuchoniewidomej (osoba niepełnosprawna, która na skutek równoczesnego uszkodzenia 
słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, stan 
ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim)  – 4.000,00 zł 

 dla osób z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000.00 zł, 
 dla pozostałych adresatów – 2.000,00 zł,  
z możliwością zawiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach max. o 100%, wyłącznie w 
przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia 

 
MODUŁ  I 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa  w społeczeństwie 
informacyjnym 

ZADANIE 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania 

   

dofinansowanie lub refundacja – wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania 
+ zakupy w sieci, na odległość 

Adresaci: 
1) umiarkowany stopień niepełnosprawności  
2) wiek aktywności zawodowej (pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego) lub 

zatrudnienie   
3) dysfunkcja narządu wzroku (dysfunkcja wzroku stanowiąca powód wydania orzeczenia o umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – także 
dysfunkcja  powodująca obniżenie ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 lub 
zwężenie pola widzenia do 30 stopni, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez 
okulistę 
 

Wykluczenia: 
 posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu 
 z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy, którzy po otrzymaniu dofinansowania ze 

środków PFRON naruszyli warunki umowy i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia 
wniosku 

 
Częstotliwość udzielania pomocy: 
 pomoc może  być udzielana co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono 

pomocy 
 samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem tego okresu  

z powodu: 

 pogorszenia stanu zdrowia, a także zmiany w stanie fizycznym beneficjenta pomocy, 

 zdarzeń losowych (utracenie lub zniszczenie lub uszkodzenie uniemożliwiające użytkowanie  
i naprawę) –potwierdzone, 

 może dotyczyć także osób uczących się, nie wcześniej niż po uzyskaniu promocji do 6 klasy szkoły 
podstawowej. 

 
 



                   
Maksymalna kwota dofinansowania – 7 500,00 zł 

 
Udział własny wnioskodawcy   -   10% ceny brutto zakupu/usługi 

 
MODUŁ  I 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa  w społeczeństwie 
informacyjnym 

 
ZADANIE 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania 

   

dofinansowanie lub refundacja – wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania 
+ zakupy w sieci, na odległość 

Adresaci: 
1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności 
2) wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej (pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku 

emerytalnego) lub zatrudnienie   
3) dysfunkcja narządu słuchu (potwierdzona w orzeczeniu o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu lub wniosek dotyczy osoby do 16 r.ż.– 
ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db) w uchu lepszym - potwierdzone  zaświadczeniem lekarskim -  
lekarz specjalista lub w odpowiednim dokumencie) 

4) trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy 
 

Wykluczenia: 
 posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu 
 z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy, którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków 

PFRON naruszyli warunki umowy i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku 
 
Częstotliwość udzielania pomocy: 

 pomoc może  być udzielana co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono 
pomocy 

 samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem tego okresu  
z powodu: 

 pogorszenia stanu zdrowia, a także zmiany w stanie fizycznym beneficjenta pomocy, 

 zdarzeń losowych (utracenie lub zniszczenie lub uszkodzenie uniemożliwiające użytkowanie  
i naprawę) –potwierdzone, 

 , 

 może dotyczyć także osób uczących się, nie wcześniej niż po uzyskaniu promocji do 6 klasy szkoły 
podstawowej. 

 
Maksymalna kwota dofinansowania – 4 000,00 zł 

 
Udział własny wnioskodawcy   -   10% ceny brutto zakupu/usługi 

 
MODUŁ  I 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa  w społeczeństwie 
informacyjnym 

ZADANIE 5 - pomoc utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu 
elektronicznego (zakupionego w ramach realizowanego programu) 

   

dofinansowanie lub refundacja – może dotyczyć kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia 
wniosku i kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania. 

Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy 
dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w terminie poniesienia kosztu 
objętego refundacją.  

 
 



                   
 
Adresaci: 
1) pomoc udzielona w zadaniu 1,3 lub 4 
2) znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawnosci 
 
Wykluczenia: 
 posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu 
 z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy, którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków 

PFRON naruszyli warunki umowy i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku. 
 

Częstotliwość udzielania pomocy: 
 pomoc może  być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji. Gwarancji – dot. przedmiotu 

dofinansowanego uprzednio ze środków PFRON - przy czym o pomoc można ubiegać się nie częściej 
niż 1 raz w roku kalendarzowym 

 samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem tego okresu  
z powodu: 

 pogorszenia stanu zdrowia, a także zmiany w stanie fizycznym beneficjenta pomocy, 

 zdarzeń losowych (utracenie lub zniszczenie lub uszkodzenie uniemożliwiające użytkowanie  
i naprawę) –potwierdzone, 

 może dotyczyć także osób uczących się, nie wcześniej niż po uzyskaniu promocji do 6 klasy szkoły 
podstawowej. 

 
Maksymalna kwota dofinansowania – 1 500,00 zł 

 
Udział własny wnioskodawcy   -   10% ceny brutto zakupu/usługi 

 
 

MODUŁ  I 
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 

 ZADANIE 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

 
dofinansowanie lub refundacja – wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania 

+ zakupy w sieci, na odległość  
Adresaci:  
1) znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności 
2) wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej  (pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku 

emerytalnego) lub zatrudnienie 
3) zatrudnienie lub nauka lub zlecenie  lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania 

zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia uzyskanego w programie, 
4) dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego  

o napędzie ręcznym – należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej 
oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie się przy 
pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji 
charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny 
dolnej i górnej; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia 
mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, oceniając 
zasadność dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym brane jest pod uwagę 
czy:  

a) korzystanie z wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym jest wskazane z punktu widzenia 
procesu rehabilitacji (nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),  

b) korzystanie z przedmiotu dofinansowania nie wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,  
c) istnieją przeciwwskazania do korzystania z wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (np. utraty 

przytomności, epilepsja),  
d) zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby 

niepełnosprawnej, 
 

 
 



                   
Wykluczenia: 

 posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu  

 z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy, którzy po otrzymaniu dofinans. ze śr. PFRON 
naruszyli warunki umowy i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku  

 
Częstotliwość udzielania pomocy: 

 pomoc może  być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym 
udzielono pomocy – realizator może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem tego 
okresu z powodu: 

 pogorszenia stanu zdrowia lub zmian w stanie fizycznym,  

 zdarzeń losowych (utracenie lub zniszczenie lub uszkodzenie uniemożliwiające użytkowanie  
i naprawę) –potwierdzone, 

 może dotyczyć także osób uczących się, nie wcześniej niż po uzyskaniu promocji do 6 klasy szkoły 
podstawowej. 

 
Maksymalna kwota dofinansowania  -  10 000,00 zł – z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 
kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25 000,00 zł. 
 
Maksymalna kwota dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem 
PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od 
poniesionych kosztów, nie więcej niż 200,00 zł 
 
Udział własny wnioskodawcy   -   10% ceny brutto zakupu/usługi 

MODUŁ  I 
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 

ZADANIE 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym   

 

Dofinansowanie lub refundacja – może dotyczyć kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia 
wniosku i kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania. 

Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy 
dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w terminie poniesienia kosztu 
objętego refundacją. 
 
Adresaci: 
1) znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności 
 

Wykluczenia: 

 posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu 
 z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy, którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków 

PFRON naruszyli warunki umowy i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku 
 
Częstotliwość udzielania pomocy: 

 pomoc może  być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji. Gwarancji – dot. przedmiotu 
dofinansowanego uprzednio ze środków PFRON - przy czym o pomoc można ubiegać się nie częściej 
niż 1 raz w roku kalendarzowym 

 samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem tego okresu  
z powodu: 

 pogorszenia stanu zdrowia, a także zmiany w stanie fizycznym beneficjenta pomocy, 

 zdarzeń losowych (utracenie lub zniszczenie lub uszkodzenie uniemożliwiające użytkowanie  
i naprawę) –potwierdzone, 

 może dotyczyć także osób uczących się, nie wcześniej niż po uzyskaniu promocji do 6 klasy szkoły 
podstawowej. 

 
Maksymalna kwota dofinansowania   -   3.500,00 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej 
niż 1 000,00 zł. 



                   
 

MODUŁ  I 
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 

ZADANIE 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne,  tj. protezy na III lub IV poziomie jakości 

Adresaci: 
1) stopień niepełnosprawności 
2) wiek aktywności zawodowej  (pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego) lub 

zatrudnienie 
3) potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego 
4) potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia 

udzielonego w programie 
 

Wykluczenia: 

 posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu 

 z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy, którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków 
PFRON naruszyli warunki umowy i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku 

 
Częstotliwość udzielania pomocy: 

 pomoc może  być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono 
pomocy 

 samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem tego okresu  
z powodu: 

 pogorszenia stanu zdrowia, a także zmiany w stanie fizycznym beneficjenta pomocy, 

 zdarzeń losowych (utracenie lub zniszczenie lub uszkodzenie uniemożliwiające użytkowanie  
i naprawę) –potwierdzone, 

 może dotyczyć także osób uczących się, nie wcześniej niż po uzyskaniu promocji do 6 klasy szkoły 
podstawowej. 

 
dofinansowanie lub refundacja – wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania 
+ na odległość może być objęte: 

 refundacja zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 

 refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu 
eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu 
 

1) Maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji: 
 w zakresie ręki – 12.000 zł, 
 przedramienia  – 26.000 zł, 
 ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30.000 zł, 
 na poziomie stopy lub podudzia  – 18.000 zł, 
 na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25.000 zł, 
 uda  lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 30.000 zł, 
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy 
celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie 
zarekomendowana przez eksperta PFRON 

 
Maksymalna kwota dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem 
PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od 
poniesionych kosztów, nie więcej niż 200,00 zł 
 
Udział własny wnioskodawcy   -   10% ceny brutto zakupu/usługi 

 

 

 

 

 



                   
 

MODUŁ  I 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 
ZADANIE 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, 

 tj. protezy na III lub IV poziomie jakości     
 
Adresaci: 
1) stopień niepełnosprawności 
2) wiek aktywności zawodowej  (pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego) lub 

zatrudnienie 
3) potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego 
4) potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia 

udzielonego w programie 

 

Wykluczenia: 

 posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu 

 z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy, którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków 
PFRON naruszyli warunki umowy i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku 
 

Częstotliwość udzielania pomocy: 
 pomoc może  być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji. Gwarancji – dot. przedmiotu 

dofinansowanego uprzednio ze środków PFRON - przy czym o pomoc można ubiegać się nie częściej 
niż 1 raz w roku kalendarzowym 

 samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem tego okresu  
z powodu: 

 pogorszenia stanu zdrowia, a także zmiany w stanie fizycznym beneficjenta pomocy, 

 zdarzeń losowych (utracenie lub zniszczenie lub uszkodzenie uniemożliwiające użytkowanie  
i naprawę) –potwierdzone, 

 może dotyczyć także osób uczących się, nie wcześniej niż po uzyskaniu promocji do 6 klasy szkoły 
podstawowej. 

 

Dofinansowaniem może być objęte: 

 dofinansowanie lub refundacja (koszty poniesione do 180 dni przed złożeniem wniosku i koszty 
poniesione po zawarciu umowy dofinansowania) kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej 
protezy kończyny 

 refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu 
eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu. 

 
Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy, warunki 
uczestnictwa w programie musi spełniać także w terminie poniesienia kosztu objetego refundacją. 
 
Maksymalna kwota dofinansowania do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3, tj. przy amputacji: 

– w zakresie ręki – 3.600 zł, 
– przedramienia  – 7.800 zł, 
– ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.000 zł, 
– na poziomie stopy lub podudzia  – 5.400 zł, 
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 7.500 zł, 
– uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 9.000 zł 

 
Maksymalna kwota dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem 
PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od 
poniesionych kosztów, nie więcej niż 200,00 zł 
 

Udział własny wnioskodawcy   -   10% ceny brutto zakupu/usługi 
 

 
 



                   
 
 

MODUŁ  I 
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 

ZADANIE 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 
oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego   

 
dofinansowanie lub refundacja – wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania 

+ zakupy w sieci, na odległość  
 
Adresaci: 
1) znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności 
2) wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej (pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku 

emerytalnego) lub zatrudnienie  
3) dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się – należy 

przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu 
ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie się na zewnątrz; brak takiej możliwości 
powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie 
kończyn dolnych; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia 
mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarza specjalisty, który 
oceniając zasadność wyposażenia osoby niepełnosprawnej w przedmiot dofinansowania potwierdzi, iż:  

a) osoba niepełnosprawna nie ma możliwości samodzielnego poruszania się i przemieszczania się,  
b) zakres i rodzaj ograniczeń ruchowych osoby ubiegającej się o pomoc, stanowią poważne 

utrudnienia w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej, 
c) korzystanie z przedmiotu dofinansowania jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji 

(nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),  
d) korzystanie z przedmiotu dofinansowania nie wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,  
e) nie ma przeciwwskazań medycznych do korzystania z przedmiotu dofinansowania 

4) zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego  
z oprzyrządowaniem elektrycznym 

 

Wykluczenia: 

 posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu 

 z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy, którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków 
PFRON naruszyli warunki umowy i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku 

 
Częstotliwość udzielania pomocy: 
 pomoc może  być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym 

udzielono pomocy 
 samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem tego okresu  

z powodu: 

 pogorszenia stanu zdrowia, a także zmiany w stanie fizycznym beneficjenta pomocy, 

 zdarzeń losowych (utracenie lub zniszczenie lub uszkodzenie uniemożliwiające użytkowanie  
i naprawę) –potwierdzone, 

 może dotyczyć także osób uczących się, nie wcześniej niż po uzyskaniu promocji do 6 klasy szkoły 
podstawowej. 

 
Maksymalna kwota dofinansowania   -   7 500,00 zł 
 
Udział własny wnioskodawcy   -   25% ceny brutto zakupu/usługi 
 

 
 
 
 
 
 
 



                   
  

MODUŁ  I 
 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej (opłata za żłobek lub przedszkole lub inny koszt zapewnienia opieki 

nad dzieckiem – dzienny opiekun, niania, klub dziecięcy, punkt przedszkolny, zespół 
wychowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole) 

 
Dofinansowanie lub refundacja – może dotyczyć kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia 
wniosku.  
Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy 
dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w okresie objętym refundacją kosztów. 
  
Adresaci: 
1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 
2) aktywność zawodowa (zatrudnienie lub rejestracja w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub jako 

poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu) 
3) pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka lub przedstawiciela ustawowego 

 

Wykluczenia: 

 posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu 

 z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy, którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków 
PFRON naruszyli warunki umowy i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku 

 
Maksymalna kwota dofinansowania -  300,00 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) 

osobą zależną 
 
Udział własny wnioskodawcy   -   15% ceny brutto usługi 
 
 
 

MODUŁ  II  -  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 
 

Adresaci: 
1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 
2) nauka w szkole wyższej – publiczna lub niepubliczna uczelnia, w tym szkoła doktorska działająca zg.  

z ustawą  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub uczelnia zagraniczna, a także szkoła wyższa  
i wyższe seminarium duchowne (tj. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia 
magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie (III st.) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie 
stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym 
również za pośrednictwem Internetu) lub szkole doktorskiej lub szkole policealnej (publiczna lub 
niepubliczna szkoła działająca zg. z ustawą Prawo oświatowe) lub kolegium (tj. kolegium działające 
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) lub przewód doktorski otwarty poza 
studiami doktoranckimi  
 

Dofinansowanie lub refundacja  (refundacja może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) 
dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia) 
 opłata za naukę (czesne) 
 dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu) – kwota przeznaczona na wydatki 

wnioskodawcy związane z pobieraniem nauki 
 dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które 

mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich 
 

Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy 
dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w okresie objętym refundacją kosztów 
 
 



                   
 

Wykluczenia: 

 posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu 
 przerwa w nauce   (przerwa w kontynuowaniu nauki, w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi 

kosztów nauki, np. urlop dziekański, zdrowotny) 
 z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy, którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków 

PFRON naruszyli warunki umowy i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku 
 

Kwota dofinansowania: 

 kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących półrocza/semestru objętego 
dofinansowaniem (tj. okresu, na który może zostać przyznana pomoc finansowa na pokrycie kosztów 
nauki w szkole, obejmujący zajęcia dydaktyczne, sesję egzaminacyjną), wynosi: 

1) dla opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie 
realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty 
poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000,00 zł jest możliwe wyłącznie 
w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza 
kwoty 764,00 zł (netto ) na osobę. 
 

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) 
dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę – 764,00 zł lub zwiększenia kwoty 
dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta 
przez Pełnomocników Zarządu w Biurze PFRON, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego 
realizatora programu lub Oddziału PFRON. 

2) dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000,00 zł, 
3) dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia: 

a) do 1.000,00 zł – szkoła policealna lub kolegium 

b) do 1.500,00 zł – pozostałe 

 
 W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia 

na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być 
zwiększona  o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, 
przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy 
wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł 
(netto ) na osobę.   
 

 Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony,  nie więcej niż o: 
 700,00 zł – gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się np. 

korzysta z usług asystenta osoby niepełnosprawnej 
 500,00 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem 

zamieszkania, 
 300,00 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny, 
 300,00 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) 

kierunkach studiów/nauki  
 200,00 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w trybie przyśpieszonym, 
 300,00 zł – w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2021 r. lub 2022 r.  

w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych 
 300,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego 
 800,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na 

platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym 
systemie przygotowanym przez PFRON – tylko dla wnioskodawców, którzy skorzystają z tego 
zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie  jest jednorazowe), 

 500,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera 
naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią). 

 
Wysokość dodatku ma charakter progresywny i motywacyjny i jest uzależniona od postępów w nauce. 
 
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w trakcie 



                   
pobierania nauki (nie ukończywszy jej) zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie pobiera naukę od 
poziomu (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu. 
 
 W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów 

doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu 
doktorskiego. 

 

Dopuszczalność udzielania pomocy: 
 
1) każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie   maksymalnie w ramach 20 

(dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy 
także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON: 

   a) „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, 
   b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,   

z uwzględnieniem pkt 2 i pkt 6, 
 

2) wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej 
liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu 
ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie  
z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit (20 semestrów) nie został przekroczony,  
 

3) decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej już 
dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego (bez pomyślnego 
zakończenia danego etapu nauki lub szkoły/uczelni tj. bez pozytywnego zaliczenia 
semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego objętego dofinansowaniem) - należy do 
kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4 przy czym spowolnienie toku studiów/nauki nie 
jest traktowane jako powtarzanie semestru,    

 
4) wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3 jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, 

łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 -  z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie 
więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym  
i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę 
następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku),  

 
5) na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie 

kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza 
semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, 
podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki nie ma 
zastosowania, 

 
6) limit, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki  

w ramach szkół doktorskich,  studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód 
doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia),  

 
7) decyzja w sprawie wyrażenia zgody na udział w programie wnioskodawcy, który przekroczył limit,  

o którym mowa w pkt 1 może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Oddziale PFRON. 
 
udział własny w zakresie kosztów czesnego: 
a) 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów 

programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na 
jednym kierunku), 

b)  65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów 
programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na 
poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na 
poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków) z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. 
udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przecietnego 
miesiecznego dochodu nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę. 

 



                   
 
 
 
 

Tabela obrazująca procentowy zakres dofinansowania w ramach dodatku na pokrycie kształcenia  
w zależności od etapu nauki 

 
 

Lp Formy edukacji na 
poziomie wyższym 

Udział w maksymalnej kwocie dodatku na 
pokrycie kosztów kształcenia  

(% maksymalnej kwoty) 

Łącznie 
maksymalnie              

w ciągu trwania 
nauki  w ramach 

danej formy 
kształcenia na 

poziomie 
wyższym 

w zależności od etapu pobierania / postępów             
w nauce (kolejny rok studiów / rok szkolny) 

1-
rok 

2-
rok 

3-
rok 

4-
rok 

5-
rok 

6-
rok 

1 szkoła policealna 
trwająca jeden rok 

75 0 0 0 0 0 75 

2 kolegium trwające 
jeden rok 

75 0 0 0 0 0 75 

3 studia podyplomowe 
trwające jeden rok 

75 0 0 0 0 0 75 

4 szkoła policealna 
trwająca dłużej niż 
jeden rok 

50 75 100 0 0 0 225 

5 kolegium trwające 
dłużej niż jeden rok 

50 75 100 0 0 0 225 

6 studia podyplomowe 
trwające dłużej niż 
jeden rok 

50 75 100 0 0 0 225 

7 studia I stopnia 50 75 100 100 0 0 325 

8 studia II stopnia 100 100 100 0 0 0 300 

9 studia jednolite 
magisterskie 

50 75 100 100 100 100 525 

10 studia III stopnia 100 100 100 100 100 0 500 

11 Przewód doktorski 
otwarty poza studiami 
III stopnia 

0 0 0 0 0 0 0 

12 Szkoła doktorska 100 100 100 100 0 0 400 

 


