
                                                                                                Załącznik nr 1 
                                                                                                                            do Zarządzenia nr 4/2021

                                                               Dyrektora PCPR w Lipsku  
                                                                                                                       z dnia 30.03.2021 r. 

WYSOKOŚĆ  DOFINANSOWAŃ ORAZ UDZIAŁU WŁASNEGO
WNIOSKODAWCÓW   W RAMACH 

PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2021 r. 
w Powiecie Lipskim

Na podstawie  Umowy nr AS3/000054/07/D z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego program
„Aktywny samorząd” pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

a Powiatem Lipskim oraz uchwały nr  2/2021 Zarządu  PFRON  z dnia  11 stycznia 2021 r. 
 zarządza się, co następuje:                                                                                                                               

1. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku: 
      1) Obszaru A:

a) w Zadaniu 1 – 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby 
niepełnosprawnej –  6.000 zł, 
b) w Zadaniu 2 lub 3 – 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,
c) w Zadaniu 4 – 4.000 zł;

2) Obszaru B:
a) w Zadaniu 1:
– dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
– dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł,

b) w Zadaniu 2:
– dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
– dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 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  lub  słuchu  wymaga  zwiększenia  liczby  godzin
szkolenia,

c) w Zadaniu 3 – 7.500 zł,
d) w Zadaniu 4 – 4.000 zł, 
e) w Zadaniu 5 – 1.500 zł; 

3) Obszaru C:
a) w Zadaniu 1- 10 000 zł, z możliwością  zwiększenia kwoty dofinansowania do

kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON , jednak nie więcej niż 25.000 zł,

1



b) w Zadaniu 2 – 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż
1. 000 zł, 

c) w Zadaniu 3 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 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,

d) w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. c, 
e) w Zadaniu  1,  3  i  4  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 zł,

f) w Zadaniu 5 – 7.500 zł;
4) Obszaru D – 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą 

zależną. 

2.  Minimalny udział własny Wnioskodawcy w kosztach zakupu przedmiotu dofinansowania
w ramach następujących obszarów Modułu I wynosi: 
1)  10%  ceny  brutto  zakupu/usługi  w  ramach  Obszaru  B  –  Zadania:  1,  3,  4  i  5,  
Obszaru C – Zadania:1, 3 i 4;
2)  15%  ceny  brutto  zakupu/usługi  w  ramach  Obszaru  A  –  Zadania:  1  i  4  oraz  
Obszaru D;
3)  25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 2 i 3 oraz Obszaru C
Zadanie 5.

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

a)  do 1.000 dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
b)  do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców;

2)  dodatku  na  uiszczenie  opłaty  za  przeprowadzenie  przewodu  doktorskiego
– do 4.000 zł;
3) 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. 

4.  Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów 
opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód 
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przekracza kwotę, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lub zwiększenia kwoty dofinansowania 
dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta 
przez Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora 
programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
W opinii tej realizator programu lub Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych wskazuje w szczególności: 

1) proponowaną wysokość dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub opłaty
za przeprowadzenie przewodu doktorskiego; 

2) uzasadnienie proponowanej decyzji, w tym:

a) dotyczące  wysokości  dofinansowania,  przede  wszystkim  ze  względu  na
atrakcyjność  kierunku  nauki  wybranego  przez  wnioskodawcę  na  otwartym
rynku pracy,  

b) wskazanie  innych  okoliczności  zasługujących  na  indywidualne  rozpatrzenie
sprawy (na podstawie informacji przekazanych przez wnioskodawcę);

3) średni i najniższy, procentowy udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w dofinansowanych przez realizatora programu kosztach:

a) opłaty  za  naukę  (czesne)  w  ramach  wniosków  wnioskodawców,  których
przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę, o której mowa w ust. 3 pkt 3,

b) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
       objętych pomocą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób     
       Niepełnosprawnych w semestrze/półroczu, którego dotyczy proponowana  
      decyzja;

4) wysokość  limitu  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  w  dyspozycji  realizatora  programu  na  dofinansowania
w module II (na dzień sporządzenia opinii) wraz z informacją, czy decyzja wymaga
zwiększenia tego limitu;

5) wykaz analizowanych dokumentów stanowiących podstawę wydanej opinii.

5. 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. 

6. Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, będzie wyliczana
od kwot bazowych określonych w ust. 3 pkt 1  niniejszego załącznika i wynosi:

1) 700  zł  -  w  przypadkach,  gdy  wnioskodawca  posiada  znaczny  stopień
niepełnosprawności;

2) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki
poza miejscem zamieszkania;

3) 300 zł  – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej
Rodziny;

4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub
więcej) kierunkach studiów/nauki;
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5) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

6) 300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2020  lub
w  2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

7) 300  zł  –  w  przypadku,  gdy  wnioskodawca  korzysta  z  usług  tłumacza  języka
migowego;

  8)    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).                                                                                         

       9)     500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub 

               aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

7. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i ust. 6 nie
przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię 
w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie 
(semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

 8. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce
i wynosi:

1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na
poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%
wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania  nauki  na  kolejnym,  drugim roku edukacji  w ramach wszystkich  form
edukacji na poziomie wyższym;

3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na
poziomie  wyższym,  przy  czym studenci  studiów II  stopnia  i  uczestnicy  studiów
doktoranckich mogą  otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie
nauki.
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9. Wysokość udziału  własnego wnioskodawcy w zakresie kosztów  czesnego wynosi    
(tabela poniżej) :

Liczba form kształcenia
jednocześnie objętych

dofinansowaniem w ramach
programu

Wnioskodawcy
zatrudnieni

Wnioskodawcy
niezatrudnieni

Jedna forma kształcenia na 
poziomie wyższym (za jeden 
kierunek) 15% x

Więcej niż jedna forma 
kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek) – 
dotyczy kolejnego kierunku

65% 50%

Z obowiązku wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony  jest 
Wnioskodawca, w przypadku gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu 
nie  przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę.

10. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż  
niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte 
planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował 
przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu 
kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

11.  Przyznanie  dofinansowania  na  dany  semestr  nauki  nie  gwarantuje  przyznania
dofinansowania na kolejne semestry nauki.
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