
PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 
 

O pomoc w ramach Modułu II programu „Aktywny Samorząd” wnioskować mogą osoby posiadające znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności, będące studentami lub doktorantami uczelni wyższych, uczniami szkół 

policealnych, jak również mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi. 

Osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności mogą uzyskać pomoc finansową wyłącznie wtedy, gdy 

uczestnicząc w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” lub w programie „STUDENT II” posiadały znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz w trakcie uczestnictwa w programie orzeczenie o lekkim stopniu 

niepełnosprawności uzyskały nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku nauki (w tej sytuacji pomoc 

finansowa może być przyznawana wyłącznie do czasu ukończenia przez wnioskodawcę nauki w ramach tej formy 

kształcenia, w trakcie której nastąpiła zmiana stopnia niepełnosprawności na lekki). 

Zakres pomocy udzielanej w ramach Modułu II obejmuje: 

 Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1 000 zł (dodatek może być zwiększony 

co najmniej o 200 zł, w przypadku gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza 

miejscem zamieszkania) 

 Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000 zł 

 Dopłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej 

formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku). 

Ważne informacje: 

 pomoc ze środków PFRON można uzyskać maksymalnie w ramach 20 semestrów/półroczy różnych form 

kształcenia na poziomie wyższym 

 wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego 

jest dozwolona jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia 

 dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, 

urlop zdrowotny), 

 decyzję o wysokości pomocy podejmuje Realizator programu (samorząd powiatowy), który ustala własne 

sposoby różnicowania wysokości dofinansowania, 

 kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana, 

 dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) oraz opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego ma 

charakter obligatoryjny 

 w przypadku, gdy ważność orzeczenia o niepełnosprawności beneficjenta kończy się w trakcie trwania 

danego półrocza objętego dofinansowaniem, zobowiązany jest przedłożyć kolejne orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności, nie później niż łącznie z dokumentami rozliczającymi dofinansowanie przyznane 

na dane półrocze. 

Terminy składania wniosków: 

 30 marca 2014 na semestr letni 2013/2014 (wypłata środków do 31 maja 2014) 

 30 września 2014 na semestr zimowy 2014/2015 (wypłata środków do 31 stycznia 2015) 

W przypadku wniosków przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. 

Realizatorami programu są samorządy powiatowe (jednostki organizacyjne: np. PCPR, MOPS, MOPR). 

Więcej informacji na temat pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można znaleźć: 

 na stronie internetowej www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html 

 w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych AGH (ul. Reymonta 17/10, www.bon.agh.edu.pl) 

 w Zrzeszeniu Studentów Niepełnosprawnych AGH (zsn@agh.edu.pl, tel. 603 618 396, 603 618 183) 

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html

