
19

Aktywny samorząd 2017
Paulina Idźkowska

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych przyjął i opublikował dokument pn. Kierunki działań oraz 
warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego pro-
gramu „‚Aktywny samorząd” w 2017 roku.

Zadania realizowane w ramach 

programu w 2017 r.

Podobnie jak w roku poprzed-

nim realizowane będą w ramach 

Modułu I takie zadania jak: 

Obszar A:  pomoc w zakupie  

i montażu oprzyrządowania do 

posiadanego samochodu  oraz po-

moc w uzyskaniu prawa jazdy ka-

tegorii B (Zadania 1 i 2);

Obszar B: pomoc w zakupie 

sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania, 

a także dofinansowanie szkoleń 

w zakresie obsługi nabytego w ra-

mach programu sprzętu elektro-

nicznego i oprogramowania (Za-

dania 1 i 2);

Obszar C:   pomoc w utrzyma-

niu sprawności technicznej posia-

danego wózka inwalidzkiego o na-

pędzie elektrycznym oraz pomoc  

w zakupie protezy kończyny,  

w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, tj. protezy 

co najmniej na III poziomie jako-

ści, a także pomoc w utrzymaniu 

sprawności technicznej posiada-

nej protezy kończyny, w której za-

stosowano nowoczesne rozwiąza-

nia techniczne  ( Zadania 2, 3 i 4);

Obszar D: pomoc w utrzymaniu 

aktywności zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki dla osoby za-

leżnej tj. dziecka będącego pod 

opieką Wnioskodawcy, przebywa-

jącego w żłobku lub przedszkolu 

albo pod inną tego typu opieką.

Niezmiennie w ramach Modu-

łu II niepełnosprawni uczniowie 

oraz studenci będą mogli uzyskać 

pomoc w uzyskaniu wykształcenia 

na poziomie wyższym poprzez do-

finansowanie kosztów edukacji.

Terminy składania wniosków

Wyznaczono już terminy zakoń-

czenia przyjmowania wniosków 

i tak wnioski w ramach Modułu 

I będą przyjmowane do dnia 30 

sierpnia 2017 r.; zaś w ramach Mo-

dułu II kolejno do dnia 30 marca 

2017 r. (dla wniosków dotyczących 

roku akademickiego 2016/2017) 

oraz do dnia 10 października 2017 

r. (dla wniosków dotyczących roku 

akademickiego 2017/2018).

Zmiany w treści dokumentów 

dotyczące programu Aktywny  

samorząd – Moduł II

Jeszcze w roku 2016 Zarząd 

Państwowego Funduszu Rehabi-

litacji Osób Niepełnosprawnych 

dokonał modyfikacji dokumentów 

regulujących realizację pilotażo-

wego programu „Aktywny samo-

rząd”. Modyfikacje dotyczyły m.in. 

zmiany charakteru dodatku na 

pokrycie innych kosztów nauki na 

progresywny i motywacyjny, tak 

więc wysokość dodatku uzależnio-

no od  postępów  Wnioskodawcy 

w nauce. Zmiany dotyczyły także 

sposobu wypłaty dofinansowania, 

które wypłacane będzie w dwóch 

transzach. W związku z powyższy-

mi zmianami realizatorzy mogą 

wypłacać dofinansowanie nie jak 

dotychczas do 31 stycznia, lecz do 

15 kwietnia br. – jest to nowy ter-

min rozliczenia przez samorząd 

powiatowy środków przekazanych 

w danym roku na realizację pro-
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gramu, a w konsekwencji – nowy termin złożenia końcowego sprawozdania.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny sa-

morząd” w 2017 roku przyjęte przez Zarząd Funduszu także w stosunku do zasad określonych w 2016 roku 

wprowadziły też inne równie istotne zmiany. M.in. nastąpiła modyfikacja zasad zwalniania z obowiązku wnie-

sienia udziału własnego (15%) w kosztach czesnego dla zatrudnionych beneficjentów. Obecnie obowiązuje tyl-

ko kryterium dochodowe, zatem z obowiązku wniesienia udziału własnego zwolnione są osoby zatrudnione, 

gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na 

osobę.  Zwiększono także kwotę dofinansowania w formie dodatku na pokrycie  kosztów kształcenia dla stu-

dentów studiów II stopnia (magisterskich), analogicznie do kwot przewidzianych dla studentów studiów III 

stopnia i dla studentów czwartego i kolejnych lat jednolitych studiów magisterskich. 

Dofinansowanie – Moduł II

W ramach pilotażowego 

programu „Aktywny samo-

rząd” kwota dofinansowania 

kosztów nauki wynosi rów-

nowartość kosztów czesnego 

w ramach jednej, aktualnie 

realizowanej formy kształce-

nia na poziomie wyższym (na 

jednym kierunku), nie więcej 

jednak niż do kwoty 3 000 zł. 

W przypadku  gdy wniosko-

dawca  pobiera naukę w ramach kilku form kształcenia na poziomie wyższym, kwota dofinansowania opłaty 

za naukę może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym kierunku.  Moduł II 

przewiduje także pomoc dla doktorantów, a kwota dofinansowania na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie 

przewodu doktorskiego  wynosi maksymalnie 4 000 zł. Należy pamiętać, iż wprowadzono możliwość zwięk-

szenia kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przepro-

wadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwo-

tę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Jeśli Wnioskodawca zamierza ubiegać się o wyrażenie 

zgody na zwiększenie dofinansowania czesnego, to musi wskazać okoliczności zasługujące na indywidualne 

rozpatrzenie wniosku.

Studenci i uczniowie mogą także uzyskać dodatek na pokrycie kosztów kształcenia wynoszący do 1 000 

zł.  Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce, co dokładnie 

przedstawia poniższa tabela.

                                                                                 

Maksymalna kwota dodatku wyrażona w %  
z uwzględnieniem etapu pobierania nauki

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok
Szkoła policealna - trwająca 1 rok

50% - - - - -Kolegium - trwające 1 rok
Studia podyplomowe - trwające 1 rok
Szkoła policealna  - trwająca dłużej 
niż rok, nie dłużej niż 2 lata

25% 50% - - - -
Kolegium – trwające dłużej niż rok, 
nie dłużej niż 2 lata
Studia podyplomowe trwające dłu-
żej niż rok, nie dłużej niż 2 lata

Z pozostałymi zmianami można się zapoznać na stronie 
Funduszu tj. www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zada-
nia PFRON       Programy i zadania realizowane obecnie 
Aktywny samorząd. Zachęcam także do lektury dokumen-
tu Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące 
realizatorów pilotażowego programu „‚Aktywny samorząd”  
w 2017 roku. 
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Szkoła policealna - trwająca 3 lata

25% 50% 75%
Kolegium - trwające 3 lata
Studia podyplomowe - trwające 3 lata
Studia I-go stopnia - trwające do 
6-ciu semestrów
Studia I-go stopnia inżynierskie – 
trwające 7 semestrów)

25% 50% 75% 100% - -

Studia II-go stopnia
studenci studiów II dodatek w kwocie maksymalnej na każdym 
etapie nauki

Studia jednolite magisterskie (5 lat) 25% 50% 75% 100% 100% -
Studia jednolite magisterskie (6 lat) 100%
Studia III-go stopnia doktoranckie 
(do 5-ciu lat)

studenci studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie 
maksymalnej na każdym etapie nauki

Ponadto dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym wyżej mowa może być zwiększony o nie wię-
cej niż 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną Kartę Dużej Rodziny oraz w przypadku, gdy 
wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki. W przypadku, 
gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, dodatek może być 
zwiększy o nie więcej niż 500 zł.

Wypłata dofinansowania

Zmiany wprowadzone przez Zarząd PFRON dotyczą 
także sposobu wypłaty dofinansowania.  Przekazanie 
dofinansowania będzie następowało w dwóch tran-
szach. Student po podpisaniu umowy o dofinansowa-
nie otrzyma w tzw. pierwszej transzy 80% przyznanego 
dofinansowania (80% kosztów czesnego). Druga transza  
w wysokości 20% przyznanego dofinansowania (20% 
kosztów czesnego) wraz z dodatkiem zostanie przekaza-
na po dostarczeniu Realizatorowi programu informacji 
o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowa-
niem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że 
Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ 
programem nauki/studiów. Przekazanie dofinansowania 
czesnego i dodatku związanego z przewodem doktorskim 
otwartym, poza studiami III stopnia, będzie następowało 
w formie jednorazowej transzy (100% przyznanego dofi-
nansowania) - po podpisaniu umowy.

Źródła:

•     Oficjalna strona Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych: http://www.pfron.org.pl

•     Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązu-
jące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku - Załącznik do uchwały nr 
5/2017 Zarządu PFRON z dnia 24 stycznia 2017 r.

•     Uchwała nr 71/2016 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia  
7 grudnia 2016 r.


