
 
Aktywny Samorząd  

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do ubiegania się w roku 2016  
o dofinansowania w ramach pilotażowego programu PFRON – Aktywny Samorząd 

 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

Zadanie 1: pomoc w zakupie oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

  Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: 

Zadanie 1: Dofinansowanie do sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, 

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 

 Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie 

jakości, 

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości), 

 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej; 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym; 

Wnioski przyjmowane będą w terminach: 

Moduł I – 01.04.2016-29.04.2016 oraz 01.08.2016-30.08.2016 

Moduł II - 04.03.2016-15.04.2016 oraz 01.09.2016-10.10.2016 

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów,  

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Centrum lub pod numerem telefonu: 17 8594823 wew. 7 lub 519585427 

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej bip.powiat.rzeszow.pl 



MODUŁ I  - LIKWIDAJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ 

OBSZAR ZADANIE 

 

UDZIAŁ WŁASNY 

FORMY I ZAKRES POMOCY MAKSYMALNA 

KWOTA 

DOFINANSOWANIA 

ADRESAT  PROGRAMU 

 Obszar A  

 

 Likwidacja 

 bariery 

transportowej: 

 

Zadanie 1:  

pomoc w zakupie i 

montażu 

oprzyrządowania do 

posiadanego 

samochodu, 

 

15% ceny brutto 

zakupu/usługi 

 dofinansowanie zakupu i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

 

należy przez to rozumieć dostosowane 

do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem 

niepełnosprawności adresata programu 

urządzenia (montowane fabrycznie lub 

dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, 

które umożliwia użytkowanie samochodu przez 

osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub 

przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej 

oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego 

– 5.000 zł  znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności lub orzeczenie o 

niepełnosprawności, 

 wiek do lat 18 lub wiek aktywności 

zawodowej lub zatrudnienie, 

 dysfunkcja narządu ruchu, 

Zadanie 2:  

pomoc w uzyskaniu 

prawa jazdy 

kategorii B, 

 

25% ceny brutto 

zakupu/usługi 

 dofinansowanie lub refundacja kosztów 

uzyskania prawa jazdy kategorii B, 

 

w szczególności:  

kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B, 

oraz w przypadku kursu poza miejscowością 

zamieszkania: 

zakwaterowania, wyżywienia 

 w okresie trwania kursu, 

dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu), 

- 2.100 zł, 

 w tym: 

-   dla kosztów kursu i    

egzaminów 1.500 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)  

– 600 zł, 

 

 znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, 

 wiek aktywności zawodowej, 

 dysfunkcja narządu ruchu, 

 

dysfunkcji narządu ruchu (w przypadku Obszaru 

A) – należy przez to rozumieć dysfunkcję 

stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (a w 

przypadku osób niepełnosprawnych do 16 roku 

życia – orzeczenia o niepełnosprawności); w 

przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją 

narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania 

orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest 

konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. 

o charakterze neurologicznym - symbol 

orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń 

rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), pod 

warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku 

zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, 

iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę 

orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu; 

 

 

 

 

Obszar B  

 

Likwidacja 

barier 

Zadanie 1: 

pomoc w zakupie 

sprzętu 

elektronicznego lub 

jego elementów oraz 

 

 dofinansowanie zakupu sprzętu 

elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, 

 

 

 dla osoby niewidomej – 

20.000 zł. z czego na 

urządzenia brajlowskie - 

12.000 zł.  

 

 znaczny stopień niepełnosprawności lub 

orzeczenie o niepełnosprawności, 

 wiek do lat 18 lub wiek aktywności 

zawodowej lub zatrudnienie, 



 w dostępie do 

uczestniczenia 

w 

społeczeństwie 

informacyjnym 

oprogramowania 

 

10% ceny brutto 

zakupu/usługi  

sprzęt  elektroniczny lub jego elementy lub 

oprogramowanie –  należy przez to rozumieć 

komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub 

współpracujące z nim urządzenia i dedykowane 

oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków 

rodzaju i stopnia niepełnosprawności 

(z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); 

głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego 

kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego 

rodzaju dysfunkcji - potrzeby związane z rehabilitacją 

zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta, 

 

urządzenia  brajlowskie – należy przez to 

rozumieć elektroniczne urządzenia, zdolne tworzyć 

wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwą do 

odczytania przy pomocy zmysłu dotyku 

 dla pozostałych osób z 

dysfunkcją narządu  

wzroku – 8.000 zł.  

 dla osoby z dysfunkcją  

obu kończyn górnych – 

5.000 zł. 

 

 

 dysfunkcja obu kończyn górnych lub 

narządu wzroku, 

 

dysfunkcja obu kończyn górnych  (w przypadku 

Obszaru B) – należy przez to rozumieć 

potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, 

wrodzony brak lub amputację obu kończyn 

górnych – co najmniej w obrębie przedramienia 

a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie 

obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu 

kończyn górnych, wynikająca ze schorzeń o 

różnej etiologii  

(m.in. porażenia mózgowe, choroby 

neuromięśniowe); 

 

dysfunkcja narządu wzroku  

należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku 

stanowiącą powód wydania orzeczenia o 

znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w 

przypadku:  

- 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 i/lub ma zwężenie pola 

widzenia do 20 stopni;  

- 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 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia 

do 30 stopni, 

przy czym osoby niepełnosprawne posiadające 

dysfunkcje narządu wzroku wymienione w lit. a i 

lit. b, są traktowane jak osoby niewidome; 

 

Zadanie 2:  

dofinansowanie 

szkoleń w zakresie 

obsługi nabytego w 

ramach programu 

sprzętu 

elektronicznego i 

oprogramowania, 

 

 

 

 

 

 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi 

nabytego w ramach programu sprzętu 

elektronicznego i oprogramowania, 

 

 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, 

 

Obszar C  

 

likwidacja 

barier 

w poruszaniu 

się: 

Zadanie 2:  

pomoc w utrzymaniu 

sprawności 

technicznej 

posiadanego wózka 

inwalidzkiego o 

napędzie 

elektrycznym 

 dofinansowanie lub refundacja kosztów 

utrzymania sprawności technicznej 

posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym 

 2.000 zł  znaczny stopień niepełnosprawności lub 

orzeczenie o niepełnosprawności 



Zadanie 3:  

pomoc w zakupie 

protezy kończyny, w 

której zastosowano 

nowoczesne 

rozwiązania 

techniczne, tj. 

protezy co najmniej 

na III poziomie 

jakości, 

 

 

10% ceny brutto 

zakupu/usługi  

 dofinansowanie 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, 

 dla protezy na III 

poziomie jakości, po 

amputacji: 

–w zakresie ręki – 9.000 zł, 

–przedramienia  – 20.000 

zł, 

–ramienia i wyłuszczeniu 

w stawie barkowym – 

26.000 zł, 

–na poziomie podudzia  – 

14.000 zł, 

–na wysokości uda (także 

przez staw kolanowy) – 

20.000 zł, 

–uda i wyłuszczeniu w 

stawie biodrowym  – 

25.000 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, 

Zadanie 3 i 4: 

 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, 

 

ekspercie PFRON (w przypadku Obszaru C 

Zadanie nr 3 i nr 4) – należy przez to rozumieć 

specjalistę wojewódzkiego z dziedziny 

rehabilitacji medycznej lub ortopedii i 

traumatologii albo innego specjalistę w tych 

dziedzinach, wskazanego przez jednego z 

wymienionych specjalistów, który prowadzi na 

terenie danego województwa długotrwałą opiekę 

protetyczną nad osobami po amputacjach 

kończyn; wyboru ekspertów PFRON dokonuje 

PFRON; ekspertem nie może być osoba, która 

aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat, była 

przedstawicielem prawnym lub handlowym, 

członkiem organów nadzorczych bądź 

zarządzających lub pracownikiem protezowni 

(zakładu ortopedycznego); ekspertom PFRON 

przysługuje wynagrodzenie za wydanie opinii do 

wniosku zakwalifikowanego do dofinansowania, 

w zakresie: 

a)stabilności procesu chorobowego 

wnioskodawcy, 

b)rokowań co do zdolności wnioskodawcy do 

pracy w wyniku wsparcia udzielonego w 

programie, 

oraz o ile dotyczy: 

c)celowości zwiększenia jakości protezy do 

poziomu IV (dla zdolności do pracy 

wnioskodawcy) i zwiększenia kwoty 

dofinansowania; 

Zadanie 4: 

 pomoc w 

utrzymaniu 

sprawności 

technicznej 

posiadanej protezy 

kończyny (co 

najmniej na III 

poziomie jakości 

 

10% ceny brutto 

zakupu/usługi  

 dofinansowanie lub refundacja 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, 

 do 30% kwot, o 

których mowa w  

ZADANIU 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar D 

 

 pomoc w 

utrzymaniu 

aktywności 

zawodowej 

poprzez 

zapewnienie 

opieki dla 

osoby zależnej 

Osoba  zależna:  

należy przez to 

rozumieć dziecko 

będące pod opieką 

wnioskodawcy i 

przebywające 

w żłobku lub 

przedszkolu albo pod 

inną tego typu  

opieką (dziennego 

opiekuna, niani lub 

w ramach klubu 

dziecięcego, punktu 

przedszkolnego, 

zespołu wychowania 

przedszkolnego);  

15% ceny brutto 

zakupu/usługi 

 

 

 dofinansowanie lub refundacja kosztów 

opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt 

dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny 

koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem). 

 

 200 zł miesięcznie, 

jednak nie więcej niż 

2.400 zł w ciągu roku 

– tytułem kosztów 

opieki nad każdą 

osobą zależną 

 znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, 

 aktywność zawodowa, 

 pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka. 

 

 



MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM  

ZADANIE FORMY I ZAKRES POMOCY ADRESAT  PROGRAMU 

 opłata za naukę (czesne), 

 dodatek na pokrycie kosztów 

kształcenia (nie podlega rozliczeniu), 

 dodatek na uiszczenie opłaty za 

przeprowadzenie przewodu 

doktorskiego - w przypadku osób, które 

mają wszczęty przewód doktorski, a nie 

są uczestnikami studiów doktoranckich. 

 Maksymalnie 20 semestrów 

 Wkład własny 15% czesnego w 

przypadku zatrudnionych 

 

Więcej niż jedna forma kształcenia 

na poziomie wyższym 

(więcej niż jeden kierunek) -                               

--zatrudnieni -65%* 

- niezatrudnieni 50% * 

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form 

kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i 

kolejnych kierunków). 

 

W 2016 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte 

dofinansowaniem) wynosi w przypadku: 

 dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 700 zł, maksymalnie 

1.000 zł, 

 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 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  

przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 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 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, 

gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza 

kwoty 583 zł (netto) na osobę. 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (który maksymalnie wynosi 1.000 zł) 

może być zwiększony, nie więcej niż o: 

 700 zł - w sytuacjach, które określi realizator programu (przykładowo: gdy 

wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się 

lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy 

tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.), 

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

nauki poza miejscem  zamieszkania, 

 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny. 

 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na 

dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, nie przysługuje w przypadku, gdy 

wnioskodawca: 

- z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio 

objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,  

- zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu 

(semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON. 

 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 nie przysługuje w trakcie 

przerwy w nauce (np. urlop 

dziekański, urlop zdrowotny), 

 decyzję o wysokości pomocy dla 

Wnioskodawcy podejmuje 

Realizator programu (samorząd 

powiatowy), 

 kwota dofinansowania ze środków 

PFRON nie może być większa niż 

kwota wnioskowana przez 

Wnioskodawcę, 

 decyzja w sprawie udzielenia i 

wysokości dodatku na pokrycie 

kosztów kształcenia, należy do 

kompetencji Realizatora - aby 

wsparciem objąć wszystkich 

Wnioskodawców, Realizator ma 

prawo obniżyć zakres i wysokość 

dofinansowania do poziomu, jaki 

wynika z wysokości kwot 

wnioskowanych we wszystkich 

wnioskach (zapotrzebowania) i 

kwoty przeznaczonej na realizację 

programu. 

 


