
70 000 - fotelik/siedzisko do przewozu 

osób z niepełnosprawnością 8 000,00 zł 
15%

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 
(w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o 
niepełnosprawności); wiek do 18 lat lub wiek aktywności 
zawodowej lub zatrudnienie - dotyczy osób w wieku 
emerytalnym; dysfunkcja narządu ruchu

3 740 - kat. B (2 310 kurs/egzamin + 880 

koszty poza miejscem zamieszkania + 550 
usługa tłumacza migowego)

5 280 - pozostałe kategorie 

(3 850 kurs/egzamin + 880 koszty poza 
miejscem zamieszkania + 550 usługa 
tłumacza migowego)

25%

25%

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności; 
wiek aktywności zawodowej 
oraz dysfunkcja narządu ruchu

3 190 - kat. B (2 310 kurs/egzamin + 880 

koszty poza miejscem zamieszkania)

4 730 - pozostałe kategorie 

(3 850 kurs/egzamin + 880 koszty poza 
miejscem zamieszkania)

NIE

15%

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności; 
wiek aktywności zawodowej oraz dysfunkcja 
narządu słuchu w stopniu wymagającym 
usług tłumacza języka migowego

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności; 
wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie 
oraz dysfunkcja narządu słuchu

10%

brak

10%

pomoc udzielona w ramach Obszaru B

4 400 (głuchoniewidomi)

3 300 (osoby z dysfunkcją n.słuchu)

2 200 (pozostali + ew. 100%, gdy trzeba 
zwiększyć ilość godzin z uwagi na wzrok 
lub słuch)

NIE

10%

umiarkowany stopień niepełnosprawności 
oraz dysfunkcja narządu wzroku;  
wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 
(w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie 
o niepełnosprawności); dysfunkcja narządu słuchu; 
trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy, 
wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej
 lub zatrudnienie

NIE

znaczny stopień niepełnosprawności lub 
w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie 
o niepełnosprawności oraz dysfunkcja obu kończyn 
górnych lub narządu wzroku; wiek do lat 18 lub wiek 
aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Zakup wózka 
elektrycznego

Sprawność 
techniczna 

wózka lub skutera

Zakup protezy 
III poziom jakości; 
zwiększenie do IV 

po 
zarekomendowaniu 

przez 
eksperta PFRON

13 200 - ręka

28 600 - przedramię

33 000 - ramię + wyłuszczenie  w stawie 
                 barkowym

19 800 - podudzie, stopa

27 500 - udo (w tym także staw kolanowy)

33 000 - udo + wyłuszczenie w stawie 
                biodrowym

osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny 
stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób 
do 16 roku życia – orzeczenie 
o niepełnosprawności) i jest użytkownikiem
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
lub skutera.

3 850 
(jeden akumulator nie więcej niż 1 100 zł)

1

2

3

4

NIE

do 30 % kwot z Zad. 3 (I C-3)

osoba niepełnosprawna w wieku aktywności 
zawodowej lub emerytalnym (jeśli jest 
zatrudniona) po amputacji kończyn/y, wobec 
której został orzeczony stopień 
niepełnosprawności, a ekspert PFRON 
potwierdził stabilność procesu 
chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności 
do pracy w wyniku wsparcia udzielonego 
w programie.

znaczny stopień niepełnosprawności 
(a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie 
o niepełnosprawności), wiek do 18 lat lub wiek 
aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja 
obu kończyn dolnych powodująca problemy 
w samodzielnym przemieszczaniu się, zgoda lekarza 
specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie 
elektrycznym lub wózka ręcznego 
z oprzyrządowaniem elektrycznym

Sprawność 
techniczna 

protezy na III lub IV 
poziomie jakości

Zakup skutera 
o napędzie 

elektrycznym 
lub 

oprzyrządowania 
elektrycznego 

do wózka ręcznego

8 2505

TAK 
dojazd 

max 

220 
PLN

NIE

Zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej

330 miesięcznie 15%

osoba niepełnosprawna, w wieku aktywności 
zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany 
stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo 
i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

NIE

ZADANIE 

ZADANIE 

OBSZAR - C 
LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ

ZAPEWNIENIE OPIEKI
OBSZAR - D 

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

znaczny stopień niepełnosprawności - 
dysfunkcja jednej górnej i jednej 
dolnej kończyny uniemożliwiająca poruszanie 
się wózkiem ręcznym 

brak

10%

10%

25%

10%

 27 500 (po rekomendacji Eksperta)

(zł)

(zł)

(zł)

TAK

po upływie 5 lat, 
licząc od początku roku 
następującego po roku, 
w którym udzielono pomoc

po upływie 3 lat, 
licząc od początku roku 
następującego po roku, 
w którym udzielono pomoc

po zakończeniu okresu 
gwarancji 
na przedmiot/usługę 
wcześniej dofinansowaną

Zakup i montaż 
oprzyrządowania 
do posiadanego 

samochodu - n.ruchu

Prawo jazdy 
- n. ruchu

Prawo jazdy 
- n. słuchu

1

2

3

4 4 400

Zakup i montaż 
oprzyrządowania 
do posiadanego 

samochodu - n.słuchu

Zakup sprzętu 
elektronicznego 

lub jego elementów 
oraz oprogramowania 

- znaczny 
n. wzroku lub k. górne

Szkolenia z zakresu 
zakupionego sprzętu 

i oprogramowania

Zakup sprzętu 
elektronicznego lub 

jego elementów oraz 
oprogramowania 

- n. wzroku 
umiarkowany

10 000

1

2

3

4 6 000

Zakup sprzętu 
elektronicznego oraz 

oprogramowania 
- znaczny lub 
umiarkowany 

n. słuchu

Sprawność 
techniczna 

posiadanego sprzętu 
komputerowego

1 6505

ZADANIE 

ZADANIE 

OBSZAR - A 

OBSZAR - B 

Należy sprawdzić aktualność informacji na dzień składania wniosku.
10%

pomoc udzielona w Zadaniu 1, 3 lub 4, znaczny stopień 
niepełnosprawności lub w przypadku osób 
do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności

BARIERA TRANSPORTOWA
(zł)

 pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD”
 składanie wniosków od 1 marca do 31 sierpnia 2023 rokuMODUŁ I - 

26 500 (w tym 16 500 brajl) niewidomi

17 600 - potwierdzone zlecenie z NFZ  
                  jeśli wnioskodawca nie uczy się
                  lub nie jest zatrudniony

10 000 niedowidzący lub dysfunkcją 
                obu kończyn górnych

 pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD”
 składanie wniosków od 1 marca do 31 sierpnia 2023 rokuMODUŁ I - 



w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form 

edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok: do 75%,
– 

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 (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym 

etapie nauki.

•  do 75% 

 wyliczenia 

•  do 50%
wyliczenia

•  do 100% 
   wyliczenia

w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich 

form edukacji na poziomie wyższym,
– 

– 

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. 

W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami 

doyczącymi jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W MODULE II W 2023 ROKU:

• od 1 września do 10 października 2023 roku - termin zakończenia przyjmowania w 2023 roku wniosków 

   o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, które: 

• posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,

• aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, 

   np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

– 

– – 

– 

– 

– 

w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,– • 330 zł

• 330 zł
w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej)

kierunkach studiów/nauki,

w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,• 330 zł

w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki 

poza miejscem zamieszkania,
• 550 zł

w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osobą poszkodowaną w 2022 lub w 2023 roku 

w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

• 220 zł w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,

• 330 zł

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny.

w przypadku, gdy wnioskodawca złoży wniosek w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), 

wsparcie jest jednorazowe,
– • 880 zł

POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad

aby dowiedzieć się więcej wybierz: „Dokumenty programowe” 

Informacje dostępne na stronie internetowej:

ADRESATEM POMOCY JEST OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, która:

1. posiada orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2. pobiera naukę w szkole wyższej:
(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe 

lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/ 

wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu)

3. pobiera naukę w szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami 

   doktoranckimi.

W ROKU 2023 KWOTA DOFINANSOWANIA KOSZTÓW NAUKI 
(semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia: 

    a) szkoły policealne lub kolegium – do 1 100,00 zł,

    b) dla pozostałych wnioskodawców – do 1 650,00 zł (może być zwiększony w uzasadnionych sytuacjach),

2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 400,00 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 

   przez wnioskodawcę. Dofinansowanie powyżej kwoty 4 400 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego 

   miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (ne�o) na osobę.

• od 1 do 31 marca 2023 roku - termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie 

   w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023;

w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera 

naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.
– • 550 zł

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

Należy sprawdzić aktualność informacji na dzień składania wniosku.

– w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,• 770 zł

 

Wniosek należy składać w jednostce samorządu właściwej ze względu na miejsce 

ZAMIESZKANIA Wnioskodawcy. Jednostką realizującą program ze strony samorządu 

jest ZAZWYCZAJ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

MODUŁ II - rok 2023 

MODUŁ II -  pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ II -  pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD”
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