
MODUŁ I  -  likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową 

Obszar Nazwa zadania 
Maksymalna wysokość 

dofinansowania 

Udział własny 

osoby 

niepełnosprawnej 

Adresaci pomocy 

(stopień 

niepełnosprawności) 

Adresaci pomocy (wiek, 

inne) 

Adresaci pomocy 

(dysfunkcja) 

A – Likwidacja 

bariery 

transportowej 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie 

i montażu oprzyrządowania  

do 

posiadanego samochodu 

5.000,00 zł 15% 

 znaczny, 

 umiarkowany, 

 orzeczenie o 

niepełnosprawności, 

 

 wiek do lat 18, 

lub 

 wiek aktywności 

zawodowej, 

lub 

 zatrudnienie, 

Dysfunkcja narządu 

ruchu* 

Zadanie 2 – pomoc  

w uzyskaniu prawa jazdy  

kat. B 

2.100,00 zł: 

 kurs/egzamin 1.500,00 zł 

 pozostałe koszty 

(zakwaterowanie, wyżywienie, 

dojazd)- 600 zł 

25% 
 znaczny, 

 umiarkowany 

 wiek aktywności 

zawodowej, 

Dysfunkcja narządu 

ruchu* 

B – likwidacja 

barier w dostępie 

do uczestniczenia  

w społeczeństwie 

informacyjnym 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie 

sprzętu elektronicznego 

 lub jego elementów  

oraz oprogramowania 

 30.000,00 zł dla osoby 

niewidomej, z czego  

na urządzenia brajlowskie 

20.000,00 zł 

 10.000,00 zł dla osób  

z dysfunkcją narządu wzroku  

i orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczeniem o 

niepełnosprawności (osoby  

do 16 r.ż.) 

10% 

 znaczny, 

 orzeczenie o 

niepełnosprawności 

 wiek do lat 18, 

lub 

 wiek aktywności 

zawodowej 

lub 

  zatrudnienie, 

Narząd wzroku  

lub dysfunkcja obu 

kończyn górnych* 

Zadanie 2 – dofinansowanie 

szkoleń w zakresie obsługi 

nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i 

oprogramowania 

 4.000,00 zł dla osoby 

niewidomej 

 2.000,00 zł dla pozostałych 

adresatów obszaru, 

(możliwość zwiększenia kwoty 

dofinansowania w indywidualnych 

przypadkach o 100%, wyłącznie  

w przypadku gdy poziom 

dysfunkcji narządu wzroku 

- 

 znaczny, 

 orzeczenie o 

niepełnosprawności, 

 wiek do lat 18, 

lub 

 wiek aktywności 

zawodowej 

lub 

 zatrudnienie, 

Narząd wzroku lub 

dysfunkcja obu kończyn 

górnych* 



wymaga zwiększenia liczby godzin 

szkolenia) 

C – likwidacja 

barier w 

poruszaniu się 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie 

wózka inwalidzkiego  

o napędzie elektrycznym 

7.000,00 zł z możliwością 

zwiększenia kwoty dofinansowania 

maksymalnie do 20.000,00 zł  

w indywidualnych przypadkach, 

10% 

 znaczny, 

 orzeczenie o 

niepełnosprawności, 

 wiek do lat 18 

lub 

 wiek aktywności 

zawodowej 

lub 

 zatrudnienie, 

Dysfunkcje 

uniemożliwiające 

samodzielne poruszanie 

się za pomocą wózka 

inwalidzkiego  

o napędzie ręcznym* 

Zadanie 2 – pomoc  

w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanego 

wózka inwalidzkiego  

o napędzie elektrycznym 

2.000,00 zł - 

 znaczny, 

 orzeczenie o 

niepełnosprawności 

- - 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie 

protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, tj. 

protezy co najmniej na III 

poziomie jakości 

 9.000,00 zł amputacja  

w zakresie ręki, 

 20.000,00 zł amputacja 

przedramienia, 

 26.000,00 amputacja 

ramienia i wyłuszczenie  

w stawie barkowym, 

 14.000,00 zł amputacja  

na poziomie podudzia, 

 20.000,00 zł amputacja  

na wysokości uda, 

 25.000,00 zł amputacja 

uda i wyłuszczenie w 

stawie biodrowym,  

10% 
 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, 

Zadanie 4 – pomoc w 

utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanej protezy 

kończyny (co najmniej na III 

poziomie jakości) 

do 30%  kwot z zadania 3 10% 
 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 



*szczegółowe informacje i objaśnienia w „Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 

roku”, tel. PCPR 75 645 0 231, www.pfron.org.pl  

udzielonego w 

programie, 

D – pomoc w 

utrzymaniu 

aktywności 

zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej 

 
200,00 zł/miesiąc 

nie więcej niż 2.200,00 zł  
15% 

 znaczny, 

 umiarkowany, 

 aktywność 

zawodowa, 

 pełnienie roli 

opiekuna prawnego 

dziecka, 

- 

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

Pomoc w uzyskaniu 

wykształcenia na 

poziomie wyższym 

Refundacja kosztów 

uzyskania 

wykształcenia na 

poziomie wyższym  

Dotyczy każdego półrocza: 

 3.000,00 zł opłata za naukę (czesne), 

 3.000,00 zł dodatek na uiszczenie opłaty 

za przeprowadzenie przewodu 

doktorskiego, 

 800,00 zł pokrycie kosztów kształcenia 

dla osoby ze znacznym stopniem, 

 500,00 zł pokrycie kosztów kształcenia 

dla osoby z umiarkowanym stopniem, 

Kwota może zostać zwiększona zgodnie  

z Kierunkami działań oraz warunków 

brzegowych obowiązujących realizatorów  

pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd”* 

- 
 znaczny,  

 umiarkowany, 

nauka w szkole 

wyższej lub szkole 

policealnej lub 

kolegium lub 

przewód doktorski 

otwarty poza 

studiami 

doktoranckimi, 

- 


