
MODUŁ I 

OBSZAR A 

Zadanie 1 

POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU 

Maksymalna kwota dofinansowania 
Kwota dofinansowania : 10.000 zł  

z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawne - 

6.000 zł 
Udział własny wnioskodawcy 15 % ceny brutto zakupu / usługi 

Adresat programu 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
• 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 

Zadanie 2, 3 

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW UZYSKANIA PRAWA JAZDY  

Maksymalna kwota dofinansowania 

Kwota dofinansowania 4.800 zł, w tym: 
• dla kosztów kursu i egzaminów kat. 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  

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu 

miesięcy przed złożeniem wniosku. 
Udział własny wnioskodawcy 25% ceny brutto zakupu / usługi 

Adresat programu 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
• wiek aktywności zawodowej 
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 
• dysfunkcja narządu ruchu (zadanie 2) 
• dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystanie z usług 

tłumacza języka migowego (zadanie3) 
Zadanie 4 

POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU 
Maksymalna kwota 

dofinansowania Kwota dofinansowania 4.000 zł 

Udział własny wnioskodawcy 15 % ceny brutto zakupu / usługi 

Adresat programu 
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie 
• dysfunkcja narządu słuchu 

OBSZAR B 

Zadanie 1 

POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ 

OPROGRAMOWANIA 

Maksymalna kwota dofinansowania 

Dofinansowanie: 
• dla osoby niewidomej - 24.000 zł , z czego na urządzenie brajlowskie 

15.000 zł 
• dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 9.000 zł 
• dla osób z dysfunkcją kończyn górnych - 7.000 zł 

Udział własny wnioskodawcy 10 % ceny brutto zakupu / usługi 

Adresat programu 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
• znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia 

- orzeczenie o niepełnosprawności 
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie 
• dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku 

 

 



 

Zadanie 2 

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE OBSŁUGI NABYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I 

OPROGRAMOWANIA 

Maksymalna kwota dofinansowania 

Dofinansowanie: 
• 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 

Udział własny wnioskodawcy - 

  
Adresat programu 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
Pomoc udzielona w ramach obszaru B 

Zadanie 3 

POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ 

OPROGRAMOWANIA 
Maksymalna kwota dofinansowania Dofinansowanie: 7.500 zł 

Udział własny wnioskodawcy 10 % ceny brutto zakupu / usługi 

Adresat programu 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
• umiarkowany stopień niepełnosprawności 
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie 
• dysfunkcja narządu wzroku 

Zadanie 4 

POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ 

OPROGRAMOWANIA 
Maksymalna kwota dofinansowania Dofinansowanie: 4.000 zł 

Udział własny wnioskodawcy 10 % ceny brutto zakupu / usługi 

Adresat programu 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
• 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 słuchu 
• trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy 

Zadanie 5 

POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI POSIADANEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 

ZAKUPIONEGO W RAMACH PROGRAMU 
Maksymalna kwota dofinansowania Dofinansowanie: 1.500 zł 

Udział własny wnioskodawcy 10 % ceny brutto zakupu / usługi 

Adresat programu 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
• znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku 

życia - orzeczenie o niepełnosprawności 
• pomoc udzielona w zadaniu 1,3 lub 4 

OBSZAR C 

Zadanie 1 

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM 

Maksymalna kwota dofinansowania Kwota dofinansowania 10.000 zł 

Udział własny wnioskodawcy 10 % ceny brutto zakupu / usługi 

Adresat programu 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
• orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub znaczny stopień 

niepełnosprawności  
• dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka 

inwalidzkiego o napędzie ręcznym 
• zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania 

uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia 

udzielonego w programie, 
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie 

 



Zadanie 2 

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ 

POSIADANEGO WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM 

Maksymalna kwota dofinansowania 
Kwota dofinansowania 3.500 zł, do 1.szt. akumulatora 1.000 zł 
Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu 

miesięcy przed złożeniem wniosku.  

Udział własny wnioskodawcy - 

Adresat programu 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 

• znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia 

orzeczenie o niepełnosprawności 
Zadanie 3 

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PROTEZY KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE 

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, (tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości) 

Maksymalna kwota dofinansowania 

Dofinansowanie: 

1) zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne, 

2) refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem 

PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem 

programu. 
 

Kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, po 

amputacji: 
• w zakresie ręki – 12.000 zł, 
• przedramienia – 26.000 zł, 
• ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30.000 zł, 
• na poziomie podudzia – 18.000 zł, 
• na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25.000 zł, 
• uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30.000 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, 
Refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem 

PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem 

programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł. 
Udział własny wnioskodawcy 10% ceny brutto zakupu / usługi 

Adresat programu 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
• 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 

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ 

POSIADANEJ PROTEZY KOŃCZYNY (tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości) 

Maksymalna kwota dofinansowania 

Dofinansowanie: 

1) dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności 

technicznej posiadanej protezy kończyny 

2) refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem 

PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem 

programu. 
Kwota dofinansowania utrzymania sprawności dla protezy na III poziomie 

jakości, po amputacji: 
• w zakresie ręki – 3.600 zł, 
• przedramienia – 7.800 zł, 
• ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.000 zł, 
• na poziomie podudzia – 5.400 zł, 
• na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 9.000 zł, 
• uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 7.500 zł, 

Refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem 

PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem 

programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł. 
Udział własny wnioskodawcy 10% ceny brutto zakupu / usługi 

Adresat programu 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
• 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 5 

POMOC W ZAKUPIE SKUTERA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM LUB 

OPRZYRZĄDOWANIA ELEKTRYCZNEGO DO WÓZKA RĘCZNEGO 
Maksymalna kwota dofinansowania Kwota dofinansowania 7.500 zł 

Udział własny wnioskodawcy 25% ceny brutto zakupu / usługi 

Adresat programu 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
• znaczny 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 powodująca problemy w samodzielnym 

przemieszczaniu się 
• zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym 

lub w lub wózka ręcznego z oprzyrządowanie elektrycznym 

OBSZAR D 

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBA ZALEŻNĄ 
(opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem) 

Maksymalna kwota dofinansowania 

Dofinansowanie: 300 zł miesięcznie, tytułem kosztów nad jedną osobą 

zależną 
Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu 

miesięcy przed złożeniem wniosku. 
Udział własny wnioskodawcy 15% ceny brutto zakupu / usługi 

Adresat programu 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
• znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności 
• aktywność zawodowa 
• pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODUŁ II (dawniej STUDENT II) 
DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW UZYSKANIA WYKSZTAŁCENIA  

NA POZIOMIE WYŻSZYM 

Maksymalna kwota dofinansowania 

Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na 

poziomie wyższym: 
• opłata za naukę (czesne), 
• dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu), 
• dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego -              

w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są 

uczestnikami studiów doktoranckich. 
  
Maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotyczących każdego 

półrocza 2021 roku wynosi: 
1) dla opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach 

jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na 

jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesionych kosztów, przy czym 

dofinansowanie powyżej 4.000 zł jest możliwe gdy wysokość przeciętnego 

miesięcznego dochodu nie przekracza 764 zł netto na osobę 
2) dla dodatku na uiszczenie opłaty za  przeprowadzenie przewodu 

doktorskiego – 4.000 zł, 
3) dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia: 

• do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej 

lub kolegium 
• do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców 

dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o: 
• 700 zł - w sytuacjach, które określi Realizator, z czego: 
• - 500 zł w przypadku gdy osoba posiada znaczny stopień 

niepełnosprawności, 
• - 200 zł w przypadku gdy średnia za poprzedni semestr wynosi min. 4,5 
• 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania 

nauki poza miejscem  zamieszkania, 
• 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada ważną Kartę Dużej 

Rodziny, 
• 300 zł - w przypadku gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na 

dwóch kierunkach, 
• 200 zł – w przypadku , gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym 

trybie 
• 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2019 

lub 2020 r. w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych 
• 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka 

migowego 
• 500 zł w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał 

lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią) 
• 800 zł – w przypadku gdy wnioskodawca posiada podpis 

elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek w 

formie elektronicznej przez System Obsługi Wsparcia (SOW)  Uwaga! 

możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego 

zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe). 
Dodatek nie przysługuje z powodu niezadowalających wyników w nauce 

lub gdy wnioskodawca zmieniając kierunek/szkołę/uczelnię ponownie 

rozpoczyna naukę od poziomu objętego uprzednio dofinansowaniem 
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i 

motywacyjny i jego wysokość jest uzależniona od  postępów w nauce i 

wynosi: 
1) do 50 % wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku - na I roku nauki w 

ramach wszystkich form edukacji, a w przypadku form trwających 

jeden rok - do 75 % wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku, 
2) do 75 % wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku na II roku nauki 
3) do 100 % wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku - w kolejnych latach 

(od III roku) danej formy edukacji. 
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów 

doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na 

każdym etapie nauki. 
UWAGA! 
Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po 

przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez 

wnioskodawcę semestru objętego dofinansowaniem lub po złożeniu 

zaświadczenia ze szkoły, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia objęte 

programem nauki. 
Przekazanie dofinansowania za naukę (czesne) następuje w dwóch 

transzach: 
1) pierwsza transza - 100 % przyznanego dofinansowania do kosztów 

czesnego po zawarciu umowy 



2) druga transza - dodatek na pokrycie kosztów kształcenia po 

przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez 

wnioskodawcę semestru objętego dofinansowaniem lub po złożeniu 

zaświadczenia ze szkoły, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia objęte 

programem nauki. 
Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem z przyczyn 

innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na 

zajęcia objęte planem nauki zobowiązany jest do zwrotu kwoty 

dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze. 
W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w ramach 

dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), 

kwota dofinansowania opłaty za naukę może być zwiększona 

o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych 

kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2000 zł jest 

możliwe w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu 

wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. 
Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie 

maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form 

kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia 

udzielonego w ramach programów PFRON: 
• Student 
• Student II 

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są 

uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na 

uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. 

Udział własny wnioskodawcy 

15% - w przypadku wnioskodawców zatrudnionych, pobierających naukę na 

jednym kierunku danej formy kształcenia 
65 % - w przypadku wnioskodawców zatrudnionych, pobierających naukę na 

więcej niż jednym kierunku danej formy kształcenia 
Z wniesienia udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, którego 

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

Adresat programu 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
• nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium przewód 

doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi 

   
  

 


