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Informacja nt. programu „Aktywny samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu 

wykształcenia na poziomie wyższym 

 

 

W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach 

pilotażowego programu p.n. "Aktywny samorząd" Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 

poziomie wyższym, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, zwracamy się z prośbą o przekazanie niniejszej informacji uczniom 

posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

W ramach programu osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności i planujące dalszą naukę mogą ubiegać się o pomoc finansową  

w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.  

Warunki udziału w programie: 

1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która: 

− posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

− pobiera/będzie pobierać naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma 

przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. 

2. Kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki na jeden semestr/półrocze w 2020 r., wynosi 

w przypadku: 

− dodatku na pokrycie kosztów kształcenia dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole 

policealnej lub kolegium – do 1.000 zł,  

− dla pozostałych wnioskodawców - do 1.500 zł, 

przy czym kwota ta może zostać zwiększona nie więcej niż o: 

a) 800 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na 

platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej  

w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy 

skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe), 

b) 500 zł w przypadku kosztów z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, 

c) 300 zł w przypadku posiadania aktualnej Karty Dużej Rodziny, 
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d) 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub 

więcej) kierunkach studiów/nauki, 

e) 200 zł w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyśpieszonym trybie, 

f)    300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2018 lub 2019 roku 

w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, 

g) 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego. 

− 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), przy czym 

dofinansowanie powyżej 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość 

przeciętnego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. 

 

Termin przyjmowania wniosków do dnia 10 października 2020 r. dla wniosków 

dotyczących roku akademickiego 2020/2021. Wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez 

System Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl. Szczegółowe informacje uzyskać można 

na stronie https://portalsow.pfron.org.pl oraz  www.pcpr.pulawy.pl  w zakładce „Aktywny 

samorząd”, a także  w siedzibie PCPR w Puławach, al. Królewska 3 (tel. 81 888 04 92  

wew. 4 lub 5).  

https://sow.pfron.org.pl/
https://portal-sow.pfron.org.pl/
http://www.pcpr.pulawy.pl/

