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Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym 

uczestnictwa w życiu społecznym. Realizowana jest przede wszystkim przez: 

1. wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej 

osoby niepełnosprawnej 

2. wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych 

3. likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, 

transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do 

informacji 

4. kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań 

sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi. 

 
Aby móc skorzystać z dofinansowań ze środków PFRON należy legitymować 

się orzeczeniem o: 

▪ zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech 

stopni niepełnosprawności (orzeczenia wydawane przez Powiatowe 

Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) 

▪ niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia 

▪ całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy 

▪ stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym 

wydanym przed dniem 1 stycznia 1998 r. 

 

Informator zawiera informacje o formach pomocy, z których mogą 

skorzystać osoby niepełnosprawne przy dofinansowaniu ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

WSTĘP 
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Wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd” Moduł I i Moduł II, wnioski o dofinansowanie ze 

środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze oraz uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym można złożyć drogą elektroniczną, 

w finansowanym ze środków PFRON Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). 

 

 

 

W SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej 

etapie: 

▪ uzyskanie informacji 

▪ wypełnienie wniosku 

▪ podpisanie i złożenie wniosku 

▪ dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień 

▪ zapoznanie się ze wzorem umowy 

▪ podpisanie umowy 

▪ rozliczenie dofinansowania 

 

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny.  

Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – 

uwierzytelnienia przez tymczasowy profil zaufany lub profil zaufany na 

platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu 

elektronicznego. 

 

Więcej informacji na stronie internetowej: 

www.pfron.org.pl 

www.pcprnt.pl 

 

 

http://www.pcprnt.pl/
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Program finansowany ze środków PFRON, który adresowany jest do osób  

z niepełnosprawnością. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą 

likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych. 

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 

ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, 

zawodowym i w dostępie do edukacji.  

 

Cele szczegółowe programu:  

▪ przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu  

i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez 

umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa 

informacyjnego 

▪ przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, 

zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub 

ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych 

▪ umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez 

zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie 

 

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie lub refundację 

kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku. 

Nabory wniosków w ramach Modułu I i Modułu II prowadzone są wyłącznie 
drogą  elektroniczną za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) 

Termin naboru wniosków w ramach Modułu I: 
▪ od 1 marca do 31 sierpnia 2021 r. 

 

Terminy naboru wniosków w ramach Modułu II: 

▪ od 1 marca do 31 marca 2021 r. 

▪ od 1 września do 10 października 2021 r. 

„AKTYWNY SAMORZĄD”  
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Osoba niepełnosprawna posiadająca dysfunkcję narządu wzroku może 

ubiegać się o dofinansowanie w ramach Modułu I, w następujących 

obszarach i zadaniach: 
 

 

  

Obszar B – Zadanie 1  

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania 

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu:  

▪ znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku 

życia – orzeczenie o niepełnosprawności 

▪ wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie 

▪ dysfunkcja narządu wzroku 

 

Dofinansowanie: 

▪ dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 

15.000 zł 

▪ dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł 

 

Wkład własny wnioskodawcy: 

▪ 10% ceny brutto zakupu/usługi  

 

 

 

 

 

INFORMACJE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ  

NARZĄDU WZROKU 
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Obszar B – Zadanie 2  
Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego  
w ramach programu sprzętu elektronicznego  i oprogramowania 
 
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu: 

▪ pomoc udzielona w ramach obszaru B 

 
Dofinansowanie lub refundacja: 

▪ dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł 

▪ dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,   

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych 

przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom 

dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia 

 

Wkład własny wnioskodawcy:  

▪ niewymagany  
 

  

Obszar B – Zadanie 3 

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania 

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu:  

▪ umiarkowany stopień niepełnosprawności 

▪ dysfunkcja narządu wzroku 

▪ wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie 

 

Dofinansowanie: 

▪ do 7.500 zł 

 

Wkład własny wnioskodawcy: 

▪ 10% ceny brutto zakupu/usługi  
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Obszar B – Zadanie 5  

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu 

 
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu: 

▪ pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4 

▪ znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku 

życia orzeczenie o niepełnosprawności 

 

Dofinansowanie lub refundacja: 

▪ do 1.500 zł 

 

Wkład własny wnioskodawcy:  

▪ 10% ceny brutto zakupu/usługi 

 

Uwaga! 
Informujemy, że osoba niepełnosprawna z dysfunkcją narządu wzroku może 

również skorzystać z pomocy w ramach innych obszarów i zadań 

przewidzianych w programie „Aktywny samorząd”, m.in.: 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki dla osoby zależnej 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

 

 
Osoba niepełnosprawna posiadająca dysfunkcję narządu słuchu może 

ubiegać się o dofinansowanie w ramach Modułu I, w następujących 

obszarach i zadaniach: 

INFORMACJE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ  

NARZĄDU SŁUCHU 
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Obszar A – Zadanie 3  

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu: 

▪ znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 

▪ wiek aktywności zawodowej 

▪ dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług 

tłumacza języka migowego 

Dofinansowanie lub refundacja: 

do 4.800 zł, w tym: 

▪ dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł 

▪ dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł 

▪ 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 zł 

▪ dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł 

 

Wkład własny wnioskodawcy:  

▪ 25% ceny brutto zakupu/usługi 

 
  

Obszar A – Zadanie 4  

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do  posiadanego 

samochodu 

 
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu: 

▪ znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 

▪ wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie 

▪ dysfunkcja narządu słuchu 
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Dofinansowanie: 

▪ do 4.000 zł  

 

Wkład własny wnioskodawcy:  
▪ 15% ceny brutto zakupu/usługi 

 
  

Obszar B – Zadanie 4  

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania 

 
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu: 

▪ znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku 

osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności 

▪ dysfunkcja narządu słuchu 

▪ trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy 

▪ wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie 

 

Dofinansowanie: 

▪ do 4.000 zł 

 

Wkład własny wnioskodawcy:  

▪ 10% ceny brutto zakupu/usługi 

 
  

Obszar B – Zadanie 2  

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego  

w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania 

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu: 

▪ pomoc udzielona w ramach obszaru B 
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Dofinansowanie lub refundacja: 

▪ dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł 

▪ dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,  

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych 

przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom 

dysfunkcji narządu słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia 

 

Wkład własny wnioskodawcy:  

▪ niewymagany  
 

  

Obszar B – Zadanie 5  

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

sprzętu elektronicznego  

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu: 

▪ pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4 

▪ znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku 

życia - orzeczenie o niepełnosprawności 

Dofinansowanie lub refundacja: 

▪ do 1.500 zł  

 

Wkład własny wnioskodawcy:  

▪ 10% ceny brutto zakupu/usługi 

Uwaga! 

Informujemy, że osoba niepełnosprawna z dysfunkcją narządu słuchu może 

również skorzystać z pomocy w ramach innych obszarów i zadań 

przewidzianych w programie „Aktywny samorząd”, m.in.: 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki dla osoby zależnej 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 



 

 
12 

Osoba niepełnosprawna posiadająca dysfunkcję narządu ruchu może ubiegać 

się o dofinansowanie w ramach Modułu I, w następujących obszarach  

i zadaniach: 

 
  

Obszar A – Zadanie 1  

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do  posiadanego 

samochodu 

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu: 

▪ znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku 

osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności 

▪ wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie 

▪ dysfunkcja narządu ruchu 

 

Dofinansowanie: 

▪ do 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby 

niepełnosprawnej – 6.000 zł 

 

Wkład własny wnioskodawcy:  

▪ 15% ceny brutto zakupu/usługi 

 
  

Obszar A – Zadanie 2 
Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 
 
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu: 

▪ znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 

INFORMACJE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ  

NARZĄDU RUCHU 
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▪ wiek aktywności zawodowej 

▪ dysfunkcja narządu ruchu 

Dofinansowanie lub refundacja: 

do 4.800 zł, w tym: 

▪ dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł 

▪ dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł 

▪  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 zł  

▪ dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł 

 

Wkład własny wnioskodawcy:  

▪ 25% ceny brutto zakupu/usługi  
 

  

Obszar B – Zadanie 1  

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania 

 
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu: 

▪ znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku 

życia - orzeczenie o niepełnosprawności 

▪ wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie 

▪ dysfunkcja obu kończyn górnych 

 

Dofinansowanie: 

▪ do 7.000 zł 

 

Wkład własny wnioskodawcy:  

▪ 10% ceny brutto zakupu/usługi 
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Obszar B – Zadanie 2  

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego  

w ramach programu sprzętu elektronicznego  i oprogramowania  

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu: 

▪ pomoc udzielona w ramach obszaru B 

 

Dofinansowanie lub refundacja: 

▪ do 2.000 zł 

 

Wkład własny wnioskodawcy:  

▪ niewymagany 

  
 

  

Obszar B – Zadanie 5  

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

sprzętu elektronicznego  

 
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu: 

▪ pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4 

▪ znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku 

życia - orzeczenie o niepełnosprawności 

Dofinansowanie lub refundacja: 

▪ do 1.500 zł  

 

Wkład własny wnioskodawcy:  

▪ 10% ceny brutto zakupu/usługi 
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Obszar C – Zadanie 5  

Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego  
 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu: 

▪ znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku 

życia - orzeczenie o niepełnosprawności 

▪ wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie 

▪ dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym 

przemieszczaniu się 

▪ zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie  elektrycznym 

lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym 

 

Dofinansowanie: 

▪ do 7.500 zł 

 

Wkład własny wnioskodawcy:  

▪ 25% ceny brutto zakupu/usługi 

 

 

Uwaga! 

Informujemy, że osoba niepełnosprawna z dysfunkcją narządu ruchu może 

również skorzystać z pomocy w ramach innych obszarów i zadań 

przewidzianych w programie „Aktywny samorząd”, m.in.: 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki dla osoby zależnej 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 
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Obszar C – Zadanie 1  

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu: 

▪ znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku 

życia - orzeczenie o niepełnosprawności 

▪ zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON 

rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku 

wsparcia udzielonego w programie 

▪ wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie 

▪ dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka 

inwalidzkiego o napędzie ręcznym 

 

Dofinansowanie:  

▪ do 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty 

rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł 

 

Wkład własny wnioskodawcy:  

▪ 10% ceny brutto zakupu/usługi 

 

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON –  

nie więcej niż 200 zł. 

 

 

 

POZOSTAŁE OBSZARY I ZADANIA REALIZOWANE  

W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU  

„AKTYWNY SAMORZĄD”  
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Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać 

opinię eksperta PFRON, potwierdzającą zdolność do pracy albo do podjęcia 

nauki w wyniku udzielonego wsparcia. Informujemy, że zlecenie na 

zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie 

elektrycznym (specjalny) posiadane przez Wnioskodawcę i potwierdzone 

przez Narodowy Funduszu Zdrowia jest równoważne z pozytywną opinią 

eksperta PFRON. Wnioski osób posiadających zlecenie nie wymagają 

dodatkowej opinii eksperta PFRON. Zlecenie to może być dostarczone wraz  

z wnioskiem lub w ramach jego uzupełnienia. 

 
  

Obszar C – Zadanie 2  

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu: 

▪ znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku 

życia - orzeczenie o niepełnosprawności 

 

Dofinansowanie lub refundacja: 

▪ do 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej  niż   

1.000 zł 

 

Wkład własny wnioskodawcy:  

▪ niewymagany 
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Obszar C – Zadanie 3  

Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na 

III poziomie jakości 

 
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu: 
▪ stopień niepełnosprawności 

▪ wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie 

▪ potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego 

▪ potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do 

pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie 

 

Dofinansowanie 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 w wyjątkowych przypadkach kwoty 

dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie 

wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności 

do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON 

 

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej 

niż 200 zł. 

 

Wkład własny wnioskodawcy:  
▪ 10% ceny brutto zakupu/usługi  
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Obszar C – Zadanie 4  

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 

kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)  

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu: 

▪ stopień niepełnosprawności 

▪ wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie 

▪ potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego 

▪ potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do 

pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie 

 

Dofinansowanie lub refundacja:  

Przy amputacji: 

▪ w zakresie ręki – 3.600 zł 

▪ przedramienia – 7.800 zł 

▪ ramienia i 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 i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.000 zł 

 

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej 

niż 200 zł. 

 

Wkład własny wnioskodawcy:  

▪ 10% ceny brutto zakupu/usługi  
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Obszar D - Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki dla osoby zależnej  (dziecka przebywającego 

w żłobku lub przedszkolu  albo pod inną tego typu opieką)  

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu: 

▪ znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 

▪ aktywność zawodowa 

▪ pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka 

 

Dofinansowanie lub refundacja:  

▪ do 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą 

zależną 

 

Wkład własny wnioskodawcy:  

▪ 15% ceny brutto zakupu/usługi  

 

 

Osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 

poziomie wyższym w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd” 

 
  

Moduł II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

 

Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia  

na poziomie wyższym obejmuje opłacenie kosztów nauki (czesnego) wraz 

z dodatkiem na pokrycie kosztów kształcenia. 

INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

UCZĄCYCH SIĘ  
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Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy 

dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) 

dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od 

daty ich poniesienia.  

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu: 

▪ znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 

▪ nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód 

doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi 

Dofinansowanie: 

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących 
semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:  
▪ dodatku na pokrycie kosztów kształcenia: 

− do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole     

policealnej lub kolegium 

− do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców 

▪ dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego  

do 4.000 zł 

▪ 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 zł jest możliwe wyłącznie  

w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu 

wnioskodawcy  nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę 

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 zł jest możliwe 

wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu 

wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. 
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Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej 
niż o:  
▪ 700 zł – w przypadkach, które określi realizator programu 

▪ 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania 

nauki poza miejscem zamieszkania 

▪ 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę 

Dużej Rodziny 

▪ 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na 

dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki 

▪ 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie 

▪ 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana  

w 2020 lub w 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń 

losowych 

▪ 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka 

migowego 

▪ 800 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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych 

wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy 

(wsparcie jest jednorazowe) 

▪ 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze 

pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku  

z pandemią) 

 

Wkład własny wnioskodawcy:  

▪ 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) 
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▪ 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 

przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) 

na osobę. 

 
  

Likwidacja barier 

Dofinansowanie wynosi do 95% całkowitej wartości zadania, a minimalny 

wkład własny wnioskodawcy wynosi 5%. Dofinansowanie do likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje 

oddzielnie na każdy rodzaj zadania.  

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. 

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed przyznaniem 

dofinansowania ze środków PFRON i zawarciem umowy. 
 

  

Likwidacja barier architektonicznych 

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku  

i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, 

konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają 

swobodę ruchu osobom z niepełnosprawnością. 

Rodzaje zadań powiatu, o których mowa w art. 35a 

ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
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W ramach tego zadania można starać się o dofinansowanie m.in. do:  

▪ zakupu i montażu platformy/windy 

▪ przystosowania łazienki/mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej 

▪ wykonania podjazdu, itp. 

 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych  

można otrzymać co roku. 

 
  

Likwidacja barier w komunikowaniu się 

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub 

utrudniające osobie z niepełnosprawnością swobodne porozumiewanie się 

i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja tej bariery powinna powodować 

umożliwienie osobom z niepełnosprawnością sprawniejsze i bardziej 

swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji. 

 

W ramach tego zadania można starać się o dofinansowanie m.in. do: 

▪ zakupu zestawu komputerowego ze specjalistyczną klawiaturą, 

programów edukacyjnych 

▪ zakupu telefonu komórkowego dla osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją 

narządu wzroku z zestawem głośnomówiącym 

▪ zakupu telefonu komórkowego dla osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją 

narządu słuchu, itp. 

 

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się  

przysługuje co 3 lata. 
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Likwidacja barier technicznych 

Bariery techniczne to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie 

z niepełnosprawnością funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery 

powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie  

i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym. 

 

W ramach tego zadania można starać się o dofinansowanie m.in. do: 

▪ zakupu krzesła toaletowego 

▪ zakupu uchwytów, poręczy 

▪ zakupu łóżka ortopedycznego/rehabilitacyjnego  

▪ zakupu zestawu komputerowego/laptopa, itp. 

 

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych przysługuje co 3 lata. 

Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier   
przyjmowane są przez cały rok 

 
  

Sprzęt rehabilitacyjny  

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% wartości 

zadania, a minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 20%.  

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed przyznaniem 

dofinansowania ze środków PFRON i zawarciem umowy. 

 

W ramach tego zadania można starać się o dofinansowanie m.in. do: 

▪ zakupu roweru stacjonarnego 

▪ zakupu rotora 

▪ innych sprzętów służących do rehabilitacji 

 

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. 
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O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny mogą ubiegać się jeden raz w roku - osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:  

▪ prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych 

przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku 

▪ udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych 

źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej 

dofinansowaniem ze środków Funduszu 

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 30 listopada każdego roku 

poprzedzającego rok realizacji zadania. 

 

 
  

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

 

W ramach tego zadania można się starać o dofinansowanie/refundację 

zaopatrzenia do, np.: 

▪ pieluchomajtek/wkładek urologicznych 

▪ cewników 

▪ worków do zbiórki moczu 

▪ protez 

▪ kul 

▪ peruk 

▪ wózków inwalidzkich ręcznych 

▪ balkoników 

▪ lasek białych 

▪ soczewek 

▪ pionizatorów 

▪ materacy i poduszek przeciwodleżynowych 
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▪ aparatów słuchowych oraz wkładek usznych 

▪ obuwia ortopedycznego 

▪ gorsetów i kołnierzy ortopedycznych, itp. 

 

Dofinansowanie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które otrzymały 

dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Aby uzyskać  dofinansowanie z  Narodowego Funduszu Zdrowia należy udać 

się do lekarza rodzinnego aby wypisał zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze, jeżeli jest do tego uprawniony (jeżeli nie, 

to powinien skierować do lekarza specjalisty, który może wystawić takie 

zlecenie). Potwierdzone zlecenie jest realizowane u wybranego przez 

pacjenta świadczeniodawcy a dofinansowanie ze środków PFRON udzielane 

jest po przedstawieniu dowodu zakupu. 

 

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. 

 

  

Turnus rehabilitacyjny 

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej   

z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej 

sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m.in. 

przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych.  

Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni. 

 

Wpływ na wysokość dofinansowania ma: 

▪ stopień niepełnosprawności 

▪ dochody (w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego 

dofinansowanie zostaje umniejszane o tą kwotę) 
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Ośrodek, w którym odbędzie się turnus jak i organizator tego turnusu muszą 

być uprawnieni do przyjmowania/organizowania turnusu, wybranego przez 

osobę niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku 

lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.   

 

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. 

 

 

  

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki  

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli: 

▪ prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co 

najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku 

▪ udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób 

niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji 

zadania 

▪ udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych 

źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej 

dofinansowaniem ze środków Funduszu 

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 30 listopada każdego roku 

poprzedzającego rok realizacji zadania. 
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Placówki 

Na terenie Powiatu Nowotomyskiego działają: 

▪ Warsztaty Terapii Zajęciowej (Zbąszyń i Grońsko) prowadzone przez 

organizacje pozarządowe 

▪ Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Tomyślu prowadzony 

na zlecenie Powiatu przez organizację pozarządową  

 
  

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

Do zakresu działania powiatowych społecznych rad należy: 

▪ inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób 

niepełnosprawnych 

▪ opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

▪ ocena realizacji programów 

▪ opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę 

powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych 

W skład Rady wchodzi 5 osób powołanych przez Starostę na 4 letnią kadencję.  

                 Siedziba Rady znajduje się przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu,  

                            kontakt e-mailowy: pcpr@powiatnowotomyski.pl 

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków dostępne są: 

▪ na stronie internetowej: www.pcprnt.pl (w zakładce dokumenty do 

pobrania) 

▪ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, 

ul. Poznańska 30, pokój nr 3 – KANCELARIA, tel. 61 44 26 773 

 

INFORMACJE  DODATKOWE 

Stan prawny na dzień 11.05.2021 r. 
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