
 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE RALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2020 r. 

Program w 2020 roku obejmuje następujące formy wsparcia: 

 

MODUŁ I     Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: 

OBSZAR NAZWA/ ZADANIE 
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ 

DOFINANSOWANIA 

UDZIAŁ 
WŁASNY 
OSOBY 

NIEPEŁNOS
PRAWNEJ 

ADRESACI POMOCY 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
RODZAJ 

DYSFUNKCJI 

A 
Likwidacja 

bariery 
transportowej 

Zadanie 1: 
Pomoc w zakupie i 

montażu 
oprzyrządowania 
do posiadanego 

samochodu 

10.000 zł 
z czego na zakup siedziska /fotelika do 
przewozu osoby niepełnosprawnej -  

6.000 zł 

15% 

znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności lub w 

przypadku osób do 16 roku życia - 
orzeczenie o niepełnosprawności, 

wiek do lat 18 lub wiek 
aktywności zawodowej lub 

zatrudnienie, 

dysfunkcja 
narządu ruchu 

A 
Likwidacja 

bariery 
transportowej 

Zadanie 2: 
pomoc w uzyskaniu 

prawa jazdy  

 

4.800 zł, w tym: 

–dla kosztów kursu i egzaminów kategorii 

B – 2.100 zł, 
–dla kosztów kursu i egzaminów 

25% 

 
Znaczny lub umiarkowany, wiek 

aktywności zawodowej 
 
 

dysfunkcja 
narządu ruchu 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjnj4yRr83ZAhVMJFAKHTSJAbcQjRx6BAgAEAY&url=http://naszesprawy.eu/aktualnosci/12701-nowa-witryna-internetowa-i-nowe-logo-pfron.html&psig=AOvVaw0Lcza8uSOgHcaNYHTW1ujr&ust=1520070794013965
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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, 
 

A 
Likwidacja 

bariery 
transportowej 

Zadanie 3: 
pomoc w uzyskaniu 

prawa jazdy  

 

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 

25% 

 
Znaczny lub umiarkowany, wiek 

aktywności zawodowej 
 
 

dysfunkcja 
narządu słuchu, 

w stopniu 
wymagającym 
korzystania z 

usług tłumacza 
języka 

migowego, 

A 
Likwidacja 

bariery 
transportowej 

Zadanie 4: 
Pomoc w zakupie i 

montażu 
oprzyrządowania 
do posiadanego 

samochodu 

4.000 zł 15% 

 
znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności  
 

dysfunkcja 
narządu słuchu 

 
 

B 
Likwidacja 

 
 

Zadanie 1: 

pomoc w zakupie 

 
 

–dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z 

czego na urządzenia brajlowskie 15.000 

 
 
 
 

 

znaczny stopień 
niepełnosprawności lub w 
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barier w 
dostępie do 

uczestniczenia 
w 

społeczeństwie 
informacyjnym 

sprzętu 
elektronicznego lub 

jego elementów 
oraz 

oprogramowania, 

 

zł, 
–dla pozostałych osób z dysfunkcją 

narządu wzroku – 9.000 zł, 
–dla osoby z dysfunkcją obu kończyn 

górnych – 7.000 zł, 

 
10% 

przypadku osób do 16 roku życia - 
orzeczenie o niepełnosprawności, 

wiek do lat 18 lub wiek 
aktywności zawodowej lub 

zatrudnienie, 

 

dysfunkcję obu 
kończyn 
górnych lub 
narządu wzroku 

 
 
 

B 
Likwidacja 
barier w 

dostępie do 
uczestniczenia 

w 
społeczeństwie 
informacyjnym 

 

 

 

 

Zadanie 2: 
dofinansowanie 

szkoleń w zakresie 
obsługi nabytego w 
ramach programu 

sprzętu 
elektronicznego i 
oprogramowania 

 

–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, 

nie 
wymag

any 

Pomoc udzielona w ramach 
obszaru B 

dysfunkcja obu 
kończyn 

górnych lub 
narządu wzroku 

lub słuchu 

 
B 

Likwidacja 
barier w 

dostępie do 
uczestniczenia 

w 
społeczeństwie 
informacyjnym 

 
Zadanie 3: 

pomoc w zakupie 
sprzętu 

elektronicznego lub 
jego elementów 

oraz 
oprogramowania, 

 

 
 

7.500 zł 

 
10% 

 

umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, 

wiek aktywności zawodowej lub 
zatrudnienie, 

 

    dysfunkcja 
narządu wzroku 

 
B 

Likwidacja 
barier w 

 
 

Zadanie 4: 

pomoc w zakupie 

 
 

4.000 zł 

 
 

10% 

 

znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności lub w 

 

 

    dysfunkcja 
narządu słuchu 
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dostępie do 
uczestniczenia 

w 
społeczeństwie 
informacyjnym 

sprzętu 
elektronicznego lub 

jego elementów 
oraz 

oprogramowania, 

 

przypadku osób do 16 roku życia - 
orzeczenie o niepełnosprawności, 

trudności w komunikowaniu się 
za pomocą mowy, 

wiek do lat 18 lub wiek 
aktywności zawodowej lub 

zatrudnienie, 

 
B 

Likwidacja 
barier w 

dostępie do 
uczestniczenia 

w 
społeczeństwie 
informacyjnym 

Zadanie 5:  

pomoc w 
utrzymaniu 
sprawności 
technicznej 

posiadanego 
sprzętu 

elektronicznego, 
zakupionego w 

ramach programu 

1.500 zł 10% 

pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 
lub 4, 

znaczny stopień 
niepełnosprawności lub w 

przypadku osób do 16 roku życia - 
orzeczenie o niepełnosprawności; 

dysfunkcja obu 
kończyn 

górnych lub 
narządu wzroku 

lub słuchu 

C 
Likwidacja 
barier w 

poruszaniu się 

Zadanie 1: 

pomoc w zakupie 
wózka 

inwalidzkiego o 
napędzie 

elektrycznym 
adresowana do 

osób z orzeczeniem 
o 

niepełnosprawnośc
i (do 16 roku życia) 

lub osób ze 

10.000 zł  
z możliwością zwiększenia kwoty 

dofinansowania do kwoty 
rekomendowanej przez eksperta PFRON, 

jednak nie więcej niż - 25.000 zł 

10% 

znaczny stopień 
niepełnosprawności lub w 

przypadku osób do 16 roku życia - 
orzeczenie o niepełnosprawności, 

dysfunkcja 
uniemożliwiając
a samodzielne 
poruszanie się 

za pomocą 
wózka 

inwalidzkiego o 
napędzie 
ręcznym,  
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znacznym 
stopniem 

niepełnosprawnośc
i i dysfunkcja 

uniemożliwiającą 
samodzielne 

poruszanie się za 
pomocą wózka 
inwalidzkiego o 

napędzie ręcznym 

 
 

C 
Likwidacja 
barier w 

poruszaniu się 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 2: 
pomoc w 

utrzymaniu 
sprawności 
technicznej 

posiadanego 
wózka 

inwalidzkiego o 
napędzie 

elektrycznym 

 

3.500 zł 
z czego na zakup 1 akumulatora nie więcej 

niż -  1.000,00 zł 

 
nie 

wymag
any 

 
znaczny stopień 

niepełnosprawności lub w 
przypadku osób do 16 roku życia - 
orzeczenie o niepełnosprawności, 

użytkownik 
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 

dla protezy na III poziomie jakości, przy 
amputacji: 

–w zakresie ręki – 9.000 zł, 

–przedramienia – 20.000 zł, 

–ramienia lub wyłuszczeniu w stawie 

barkowym – 26.000 zł, 

–na poziomie podudzia – 14.000 zł, 

–na wysokości uda (także przez staw 

10% 

stopień niepełnosprawności, 

wiek aktywności zawodowej lub 
zatrudnienie, 

 

Potwierdzona 
opinią eksperta 

PFRON stabilność 
procesu 

chorobowego i 
rokowania 
uzyskania 

zdolności pracy w 
wyniku wsparcia 
udzielonego w 

programie 
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 C 
Likwidacja 
barier w 

poruszaniu się 

kolanowy) – 20.000 zł, 

–uda lub 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 4: 
pomoc w 

utrzymaniu 
sprawności 
technicznej 

posiadanej protezy 
kończyny (co 

najmniej na III 
poziomie jakości) 

 

do 30% kwot, o których mowa w zadaniu 

3 
10% 

stopień niepełnosprawności, 

wiek aktywności zawodowej lub 
zatrudnienie, 

 

Potwierdzona 
opinią eksperta 

PFRON stabilność 
procesu 

chorobowego i 
rokowania 
uzyskania 

zdolności pracy w 
wyniku wsparcia 
udzielonego w 

programie 

C 
Likwidacja 
barier w 

poruszaniu się 

Zadanie 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, 

   

C 
Likwidacja 
barier w 

poruszaniu się 

Zadanie 5  
pomoc w zakupie 

skutera 
inwalidzkiego o 

napędzie 
elektrycznym lub 

7.500 zł 25% 

znaczny stopień 
niepełnosprawności lub w 

przypadku osób do 16 roku życia - 
orzeczenie o niepełnosprawności, 

dysfunkcja 
narządu ruchu 
powodująca 
problemy w 

samodzielnym 
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oprzyrządowania 
elektrycznego do 
wózka ręcznego  

 

wiek do lat 18 lub wiek 
aktywności zawodowej lub 

zatrudnienie, 

zgoda lekarza specjalisty na 
użytkowanie skutera o napędzie 

elektrycznym lub wózka ręcznego 
z oprzyrządowaniem 

elektrycznym; 

przemieszczaniu 
się 

 

D 
Pomoc w 

utrzymaniu 
aktywności 
zawodowej 

poprzez 
zapewnienie 

opieki dla osoby 
zależnej 

Dofinansowanie 
opłaty za pobyt 

dziecka os. 
niepełnosprawnej 

w żłobku lub 
przedszkolu lub 
inną tego typu 

opieką  

miesięcznie 300 zł 
 

15% 

znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, 

aktywność zawodowa, 

pełnienie roli przedstawiciela 
ustawowego lub opiekuna 

prawnego dziecka 

każdy rodzaj 
dysfunkcji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUŁ II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym: 
 

OBSZAR NAZWA 
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ 

DOFINANSOWANIA 

UDZIAŁ WŁASNY 
OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

ADRESACI POMOCY 

STOPIEŃ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

RODZAJ DYSFUNKCJI 
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Dofinansowanie 
lub refundacja 
kosztów 
uzyskania 
wykształcenia 
na poziomie 
wyższym 

 

 

 

Opłata za naukę 
(czesne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek na pokrycie 
kosztów kształcenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek na 
uiszczenie opłaty za 

przeprowadzenie 
przewodu 

doktorskiego  

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. 

 
 

 1 000 zł (z możliwością 
zwiększenia) dla 
wnioskodawców 

pobierających naukę w szkole 
policealnej lub kolegium, 
1.500 zł ( z możliwością 

zwiększenia) dla pozostałych 
wnioskodawców 

 
 
 
 
 
 

do 4 000 zł 

 

Jedna forma 
kształcenia na 

poziomie wyższym – 
wnioskodawcy 

zatrudnieni 15% 

 

Więcej niż jedna 
forma kształcenia na 
poziomie wyższym – 

wnioskodawcy 
zatrudnieni 65% 

z zastrzeżeniem, iż z 
obowiązku 

wniesienia ww. 
udziału własnego w 
module II zwolniony 
jest wnioskodawca, 
gdy wysokość jego 

przeciętnego 
miesięcznego 
dochodu nie 

przekracza kwoty 
764 zł (netto) na 

osobę 

znaczny lub 
umiarkowany, nauka 
w szkole wyższej lub 
szkole policealnej lub 
kolegium lub przewód 

doktorski otwarty 
poza studiami 
doktoranckimi 

każdy rodzaj dysfunkcji 
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Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Zasady dotyczące wyboru, 
dofinansowania i rozliczenia wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, dostępnym na naszej stronie  www.trzcianka.naszepcpr.pl 
 

Wnioski w ramach Modułu I przyjmowane będą od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. 
 

Wnioski w ramach Modułu II przyjmowane będą: 
 

- od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.03.2020 r. (semestr letni) 
- od dnia 01.09.2020 do dnia 10.10.2020 r. (semestr zimowy) 

 
Zachęcamy do składania wniosków w dedykowanym przez PFRON internetowym systemie SOW 

 

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej PCPR w zakładce druki lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka, pok. nr 3 

 

 
 

http://www.trzcianka.naszepcpr.pl/

