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Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w roku 2019 podobnie jak w latach ubiegłych, Powiat Staszowski jest 

realizatorem programu „Aktywny Samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 

uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program jest finansowany ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

  

Cele szczegółowe programu:  

1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych 

poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego; 

2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez 

likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych; 

3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie; 

4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji. 

Formy wsparcia adresowane do osób niepełnosprawnych w roku 2019 w ramach programu „Aktywny Samorząd” 

 

Lp Obszar - nazwa Adresat programu 

 

Przedmiot 

dofinansowania  

 

Maksymalna kwota 

dofinansowania z  PFRON 

Udział własny 

wnioskodawcy 

MODUŁ I    - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową                                                                      
Obszar  A – likwidacja bariery transportowej 
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ZADANIE 1 - 
pomoc w zakupie  

i montażu 

oprzyrządowania do 

posiadanego 

samochodu dla osób 

z dysfunkcją narządu 

ruchu  

-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 

zakupu i montaż 

oprzyrządowania do 

posiadanego samochodu 
 10.000 zł 

15% ceny brutto 

zakupu/usługi 
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ZADANIE 2-  
pomoc w uzyskaniu 

prawa jazdy dla osób  

z dysfunkcją narządu 

ruchu 

- znaczny lub 

umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, 

- wiek aktywności 

zawodowej, 

- dysfunkcja narządu 

ruchu. 

koszty uzyskania prawa 

jazdy, w szczególności:  

- kursu i egzaminów na 

prawo jazdy, 

oraz w przypadku kursu 

poza miejscowością 

zamieszkania: 

- zakwaterowania, 

- wyżywienia w okresie 

trwania kursu, 

- dojazdu (przyjazd na 

kurs i powrót z kursu) 

4.800 zł, w tym: 

 
1) dla kosztów kursu i 

egzaminów kategorii B – 

2.100 zł, 

2) dla kosztów kursu i 

egzaminów pozostałych 

kategorii – 3.500 zł, 

3) 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, 

4) dla kosztów usług 

tłumacza migowego  

– 500 zł (w przypadku 

dysfunkcji narządu słuchu)  

 

 

25% ceny brutto 

zakupu/usługi 
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ZADANIE 3- 
pomoc w uzyskaniu 

prawa jazdy dla osób 

z dysfunkcją narządu 

słuchu, w stopniu 

wymagającym 

korzystania z usług 

tłumacza języka 

migowego   

- znaczny lub 

umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, 

- wiek aktywności 

zawodowej, 

- dysfunkcja narządu 

słuchu, w stopniu 

wymagającym 

korzystania z usług 

tłumacza języka 

migowego 

koszty uzyskania prawa 

jazdy, w szczególności:  

- kursu i egzaminów na 

prawo jazdy, 

oraz w przypadku kursu 

poza miejscowością 

zamieszkania: 

- zakwaterowania, 

- wyżywienia w okresie 

trwania kursu, 

- dojazdu (przyjazd na 

kurs i powrót z kursu), 

- koszty usług tłumacza 

migowego 

25% ceny brutto 

zakupu/usługi 
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ZADANIE 4-  
pomoc w zakupie i 

montażu 

oprzyrządowania 

do posiadanego 

samochodu dla osób 

z dysfunkcją narządu 

słuchu 

 

 

 

 

 

 

 znaczny lub 

umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, 

- wiek aktywności 

zawodowej lub 

zatrudnienie, 

-dysfunkcja narządu 

słuchu 

 

 

 

 

 

Zakup i montaż 

oprzyrządowania do 

posiadanego samochodu 

 

 

 

 

 

 

4.000 zł 

 

 

 

 

 

15% ceny brutto 

zakupu/usługi 

 

 

 

 

 

Obszar B –likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym 

5 

ZADANIE 1 -

pomoc w zakupie 

sprzętu 

elektronicznego lub 

jego elementów oraz 

oprogramowania dla 

osób z dysfunkcją 

obu kończyn 

górnych lub narządu 

wzroku 

- 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 

zakupu sprzętu 

elektronicznego lub jego 

elementów oraz 

oprogramowania, 

1) dla osoby niewidomej – 

24.000 zł, z czego na 

urządzenia brajlowskie 

15.000 zł, 

2) dla pozostałych osób z 

dysfunkcją narządu wzroku 

– 9.000 zł, 

3) dla osoby z dysfunkcją 

obu kończyn górnych – 

5.000 zł 

10% ceny brutto 

zakupu/usługi 
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ZADANIE 2 -

dofinansowanie 

szkoleń w zakresie 

obsługi nabytego w 

ramach programu 

sprzętu 

elektronicznego  

pomoc udzielona w 

ramach Obszaru B 

 

 

 

 

– koszty szkoleń w 

zakresie obsługi nabytego 

w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i 

oprogramowania 

1) dla osoby 

głuchoniewidomej– 4.000 zł, 

2) dla osoby z dysfunkcją 

narządu słuchu – 3.000 zł, 

3)dla pozostałych adresatów 

obszaru – 2.000 zł,  

z możliwością zwiększenia 

nie wymagany  
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i oprogramowania kwoty dofinansowania w 

indywidualnych 

przypadkach, maksymalnie o 

100%, wyłącznie w 

przypadku, gdy poziom 

dysfunkcji narządu wzroku 

lub słuchu wymaga 

zwiększenia liczby godzin 

szkolenia 
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ZADANIE 3 -
pomoc w zakupie 

sprzętu 

elektronicznego lub 

jego elementów oraz 

oprogramowania dla 

osób z dysfunkcją 

narządu wzroku 

 

- umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, 

- dysfunkcja narządu 

wzroku, 

- wiek aktywności 

zawodowej lub 

zatrudnienie 

 

zakupu sprzętu 

elektronicznego lub jego 

elementów oraz 

oprogramowania, 

6.000 zł 
30% ceny brutto 

zakupu/usługi 
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ZADANIE 4 
pomoc w zakupie 

sprzętu 

elektronicznego lub 

jego elementów oraz 

oprogramowania dla 

osób, z dysfunkcją 

narządu słuchu i 

trudnościami  

w komunikowaniu 

się za pomocą mowy 

- znaczny lub 

umiarkowany stopień 

niepełnosprawności lub 

w przypadku osób do 16 

roku życia - orzeczenie o 

niepełnosprawności, 

- dysfunkcja narządu 

słuchu, 

- trudności w 

komunikowaniu się za 

pomocą mowy, 

- wiek do lat 18 lub wiek 

aktywności zawodowej 

lub zatrudnienie 

zakupu sprzętu 

elektronicznego lub jego 

elementów oraz 

oprogramowania 

 

 

2.500 zł 

 

 

10% ceny brutto 

zakupu/usługi 
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ZADANIE 5 

pomoc w utrzymaniu 

sprawności 

technicznej 

posiadanego sprzętu 

elektronicznego, 

zakupionego w 

ramach programu 

- pomoc udzielona w 

Zadaniu: 1, 3 lub 4, 

- znaczny stopień 

niepełnosprawności lub 

w przypadku osób do 16 

roku życia - orzeczenie o 

niepełnosprawności 

 

 

koszty utrzymania 

sprawności technicznej 

posiadanego sprzętu 

elektronicznego 

 

 

 

1.500 zł 

 

 

 

 

10% ceny brutto 

zakupu/usługi 

 

 
 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 
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ZADANIE 1 
pomoc w zakupie 

wózka inwalidzkiego 

o napędzie 

elektrycznym  

- znaczny stopień 

niepełnosprawności lub 

w przypadku osób do 16 

roku życia - orzeczenie o 

niepełnosprawności,  

- zatrudnienie lub nauka 

lub potwierdzone opinią 

eksperta PFRON 

rokowania uzyskania 

zdolności do pracy albo 

do podjęcia nauki w 

wyniku wsparcia 

udzielonego w 

programie, 

- wiek do lat 18 lub wiek 

aktywności zawodowej 

lub zatrudnienie,     

- dysfunkcje 

uniemożliwiające 

samodzielne poruszanie 

się za pomocą wózka 

inwalidzkiego o napędzie 

ręcznym, 

-wózek inwalidzki o 

napędzie elektrycznym  

oraz  refundacja 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 

10.000,00 zł 
10% ceny brutto 

zakupu/usługi 
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ZADANIE 2  
pomoc w utrzymaniu 

sprawności 

technicznej 

posiadanego skutera 

lub  wózka 

inwalidzkiego o 

napędzie 

elektrycznym 

- znaczny stopień 

niepełnosprawności lub 

w przypadku osób do 16 

roku życia - orzeczenie o 

niepełnosprawności, 

 

koszty utrzymania 

sprawności technicznej 

posiadanego skutera lub 

wózka inwalidzkiego o 

napędzie elektrycznym 

 

3.500 zł 

 

 

 

nie wymagany  
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ZADANIE 3 - 
pomoc w zakupie 

protezy kończyny, 

w której 

zastosowano 

nowoczesne 

rozwiązania 

techniczne, tj. 

protezy co najmniej 

na III poziomie 

jakości 

 

 

 

 

 

- 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 

 

 

 

 

 

1) zakup protezy 

kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, 

2) koszty dojazdu adresata 

programu na spotkanie z 

ekspertem PFRON lub 

kosztów dojazdu eksperta 

PFRON na spotkanie z 

adresatem programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dla protezy na III 

poziomie jakości, przy 

amputacji: 
1) w zakresie ręki–9.000 zł, 

2) przedramienia–20.000 zł, 

3) ramienia lub 

wyłuszczeniu w stawie 

barkowym – 26.000 zł, 

4) na poziomie podudzia – 

14.000 zł, 

5) na wysokości uda (także 

przez staw kolanowy) – 

20.000 zł, 

6) uda lub wyłuszczeniu w 

stawie biodrowym– 

25.000 zł, 

z możliwością zwiększenia 

kwoty dofinansowania w 

wyjątkowych przypadkach i 

10% ceny brutto 

zakupu/usługi 
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wyłącznie wtedy, gdy 

celowość zwiększenia 

jakości protezy do poziomu 

IV (dla zdolności do pracy 

wnioskodawcy), zostanie 

zarekomendowana przez 

eksperta PFRON, oraz  

refundacja 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 

13 

ZADANIE 4 - 

pomoc w 

utrzymaniu 

sprawności 

technicznej 

posiadanej protezy 

kończyny, w której 

zastosowano 

nowoczesne 

rozwiązania 

techniczne (co 

najmniej na III 

poziomie jakości) 

 

- 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, 

- koszty utrzymania 

sprawności technicznej 

posiadanej protezy 

kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, 

- koszty dojazdu adresata 

programu na spotkanie z 

ekspertem PFRON lub 

kosztów dojazdu eksperta 

PFRON na spotkanie z 

adresatem programu, 

 

do 30% kwot, o których 

mowa w zad. 3, 

oraz  refundacja 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, 

10% ceny brutto 

zakupu/usługi 
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ZADANIE 5 - 
pomoc w zakupie 

skutera 

inwalidzkiego o 

napędzie 

elektrycznym lub 

oprzyrządowania 

elektrycznego do 

wózka ręcznego, 

dla osób  z 

dysfunkcją narządu 

ruchu powodującą 

problemy w 

samodzielnym 

przemieszczaniu się 

i posiadających 

zgodę lekarza 

specjalisty na 

użytkowanie 

przedmiotu 

dofinansowania 

- 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 wózka ręcznego z 

oprzyrządowaniem 

elektrycznym; 

zakupu skutera 

inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym lub 

oprzyrządowania 

elektrycznego do wózka 

ręcznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000 zł 35% ceny brutto 

zakupu/usługi 
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obszar D– pomoc  

w utrzymaniu 

aktywności 

zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej 

- znaczny lub 

umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, 

- aktywność zawodowa, 

- pełnienie roli 

przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna 

prawnego dziecka. 

koszty opieki nad osobą 

zależną (opłata za pobyt 

dziecka w żłobku lub 

przedszkolu albo inny 

koszt zapewnienia opieki 

nad dzieckiem). 

 

 

 

200 zł miesięcznie – 

tytułem kosztów opieki nad 

jedną (każdą) osobą 

zależną. 

15% ceny brutto 

zakupu/usługi 
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MODUŁ II  
pomoc  

w uzyskaniu 

wykształcenia na 

poziomie wyższym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- znaczny lub umiarkowany 

stopień 

niepełnosprawności,  

- nauka w szkole wyższej 

lub szkole policealnej lub 

kolegium lub przewód 

doktorski otwarty poza 

studiami doktoranckimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

w przypadku osób, które 

mają wszczęty przewód 

doktorski, a nie są 

uczestnikami studiów 

doktoranckich. 

Wnioskodawca 

ubiegający się o 

refundację kosztów 

poniesionych przed 

dniem zawarcia umowy 

dofinansowania, warunki 

uczestnictwa w programie 

musi  spełniać także 

w terminie poniesienia 

kosztu objętego 

refundacją lub w okresie 

objętym refundacją 

kosztów 

  

kwota dofinansowania 

kosztów dotyczących 

każdego półrocza wynosi : 

1) dla opłaty za naukę 

(czesne) – równowartość 

kosztów czesnego w ramach 

jednej, aktualnie realizowanej 

formy kształcenia na 

poziomie wyższym, przy 

czym dofinansowanie 

powyżej 3.000zł jest możliwe 

wyłącznie w przypadku, gdy 

wysokość przeciętnego 

miesięcznego dochodu 

wnioskodawcy nie przekracza 

kwoty 764 zł netto na osobę. 

Kwota dofinansowania może 

być zwiększona o 

równowartość połowy 

kosztów czesnego na 

kolejnym kierunku nauki przy 

czym dofinansowanie 

powyżej 1.500zł jest możliwe 

wyłącznie gdy wysokość 

przeciętnego miesięcznego 

dochodu wnioskodawcy nie 

przekracza kwoty 764 zł netto 

na osobę. 

2) dla dodatku na uiszczenie 

opłaty za przeprowadzenie 

przewodu doktorskiego – do 

4.000 zł, 

3) dla dodatku na pokrycie 

kosztów kształcenia – do  

15% wartości 

czesnego w 

przypadku osób 

zatrudnionych, 

którzy studiują na 

jednym kierunku, 

 

65% wartości 

czesnego w 

przypadku 

zatrudnionych, 

którzy studiują na 

więcej niż jednym 

kierunku.  

 

Z obowiązku 

poniesienia wkładu 

własnego 

zwolniony jest 

Wnioskodawca, 

którego przeciętny 

miesięczny dochód 

w gospodarstwie 

domowym nie 

przekracza kwoty 

764 zł netto na 

osobę 
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1.000 zł, z możliwością 

zwiększenia nie więcej niż o: 

1) 700 zł - w przypadkach, 

które określi realizator 

programu; 

2) 500 zł - w przypadku, gdy 

wnioskodawca ponosi koszty 

z tytułu pobierania nauki poza 

miejscem zamieszkania; 

3) 300 zł – w przypadku, 

gdy wnioskodawca posiada 

aktualną (ważną) Kartę Dużej 

Rodziny; 

4) 300 zł – w przypadku, 

gdy wnioskodawca pobiera 

naukę jednocześnie na dwóch 

(lub więcej) kierunkach 

studiów/nauki; 

5) 200 zł – w przypadku, 

gdy wnioskodawca studiuje w 

przyspieszonym trybie; 

6) 300 zł – w  przypadku, 

gdy wnioskodawcą jest osoba 

poszkodowana w 2018 lub w 

2019 roku w wyniku działania 

żywiołu lub innych zdarzeń 

losowych; 

7) 300 zł – w przypadku, 

gdy wnioskodawca korzysta z 

usług tłumacza języka 

migowego. 

8) 800 zł – w przypadku, gdy 

wnioskodawca posiada podpis 

elektroniczny/Profil Zaufany 

na platformie ePUAP i złoży 
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wniosek o dofinansowanie w 

formie elektronicznej  

w dedykowanym systemie 

przygotowanym przez 

PFRON. 

 

 

 

 

Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć:  

1. w przypadku modułu I:  

a. Obszar A: Zadanie 1 i 4, Obszar B: Zadanie 1, 3 i 4 oraz Obszar C: Zadanie 1, 3 i 5 – wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu 

umowy dofinansowania, 

b. w pozostałych przypadkach – także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożeniem wniosku; 

2. w przypadku modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, 

niezależnie od daty ich poniesienia. 

 

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:  

1. Obszar A i Obszar C – Zadania: 1 i 3 oraz 5 - ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym udzielono pomocy; 

2. Obszar C – Zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5 – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na 

przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną; 

3. Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym udzielono pomocy. 

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów, o których mowa w ust. 5, wobec 

wnioskodawców, którzy wskutek:  

1) pogorszenia stanu zdrowia lub zmian w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze 

środków PFRON przedmiotu dofinansowania; 

2) zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym 

użytkowanie i naprawę. 

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię  

w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio 

dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu. 
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Pomoc w  formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego 

wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi: 

1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w 

ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla 

wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku; 

2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku 

edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym; 

3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – 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 mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym 

etapie nauki. 

 

 

Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 semestrów/półroczy różnych form 

kształcenia na poziomie wyższym- warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON: 

a) STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych, 

b) STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych 

c) Program „Aktywny Samorząd” 

 

Wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy niż wskazana wyżej mogą 

uzyskać dofinansowanie - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie 

z programem/planem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit 20 semestrów/półroczy nie został przekroczony. 

Limit 20 semestrów/półroczy, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia,  

a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia). 

Zakres pojęć: 

 

Przez pojęcie „osoba w wieku aktywności zawodowej” należy rozumieć pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego.  

 

Przez pojęcie  „aktywność zawodowa” należy rozumieć:               

1) zatrudnienie, lub 
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2) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub  

3) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu. 

Okresy aktywności zawodowej w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy 

czym czas przerwy nie wlicza się w okres aktywności. 

Przez pojęcie  „zatrudnienie” należy rozumieć: 

1) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,  

2) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów 

szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące, 

3) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 2336, z późn. zm.),  

4) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646,  

z późn. zm.), 

5) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów 

następujących po sobie, sumują się), 

6) staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.). 

Okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy 

czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia. 

Przez pojęcie „dysfunkcja narządu ruchu” (w przypadku obszaru A) - należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę 

orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (także orzeczenia o niepełnosprawności), w przypadku osób 

niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest 

konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń 

rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, 

że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących 

podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu. 

 

Przez pojęcie „dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się” (w przypadku Obszaru C 

Zadanie 5) – należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu 

wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie się na zewnątrz; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji 

charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie kończyn dolnych; stan ten może wynikać ze schorzeń o 
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różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarza 

specjalisty, który oceniając zasadność wyposażenia osoby niepełnosprawnej w przedmiot dofinansowania potwierdzi, iż:  

1) osoba niepełnosprawna nie ma możliwości samodzielnego poruszania się i przemieszczania się,  

2) zakres i rodzaj ograniczeń ruchowych osoby ubiegającej się o pomoc, stanowią poważne utrudnienia w samodzielnym 

funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej, 

3) korzystanie z przedmiotu dofinansowania jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (nie spowoduje wstrzymania lub 

pogorszenia tego procesu),  

4) korzystanie z przedmiotu dofinansowania nie wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,  

5) nie ma przeciwwskazań medycznych do korzystania z przedmiotu dofinansowania. 

 

Przez pojęcie „dysfunkcja narządu słuchu” (w przypadku Obszaru A Zadanie 4 oraz Obszaru B Zadanie 4) – należy przez 

to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db), stan ten 

musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę. 

 

Przez pojęcie „dysfunkcja narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego” 

 (w przypadku Obszaru A Zadanie 3) – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem 

metodami wspomagającymi/alternatywnymi, a dla prawidłowej komunikacji w trakcie kursu i egzaminu na prawo jazdy, zgodnie 

z oświadczeniem/ zapotrzebowaniem wnioskodawcy, niezbędne jest wsparcie w formie usługi tłumacza migowego. 

 

Przez pojęcie „dysfunkcja narządu wzroku” (w przypadku Obszaru B Zadanie 1) – należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku 

stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku: 

1) gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca 

przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy 

wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni,  

2) osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia – gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez 

lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym 

równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni, 

przy czym osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione w pkt 1 i pkt 2, są traktowane jak osoby 

niewidome. 

 

Przez pojęcie „dysfunkcji narządu wzroku” (w przypadku Obszaru B Zadanie 3) – należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku 

stanowiącą powód wydania orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z 
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innego powodu – także dysfunkcję powodującą obniżenie ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym poniżej 0,1 (lub 0,1) i/lub 

zwężenie pola widzenia do 30 stopni, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza okulistę. 

 

 

 

 

 

 

 

Przez pojęcie „dysfunkcja obu kończyn górnych” (w przypadku Obszaru B Zadanie 1) – należy przez to rozumieć stan potwierdzony 

zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także 

dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie 

utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia 

mózgowe, choroby neuromięśniowe); 

 

Przez pojęcie „osoba głuchoniewidoma” – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną, która na skutek równoczesnego 

uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, stan ten musi być 

potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim; 

 

Przez pojęcie „Karta Dużej Rodziny” – należy przez to rozumieć dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej, zgodnie z 

ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) lub inny dokument, na podstawie 

którego wnioskodawca objęty jest działaniami/ulgami adresowanymi do rodzin wielodzietnych, ujętymi w ramy programów, które pod 

różnymi nazwami funkcjonują w Polsce, bądź wprowadzonymi jako samodzielny instrument nieobudowany programem; 

 

Przez pojęcie „przeciętny miesięczny dochód wnioskodawcy” - należy przez to rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w 

gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł 

sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w 

indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

z dnia 21 września 2018 r. - M.P. 2018, poz. 911), według wzoru: [(3.399 zł x liczba hektarów)/12]/ liczba osób w gospodarstwie 

domowym wnioskodawcy; 

 

Przez pojęcie „osoba poszkodowana w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych” – należy przez to rozumieć: 
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1) osobę zamieszkującą na terenie gminy umieszczonej w wykazie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, wydanym 

na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 

budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1345), wobec której (lub wobec 

członka jej gospodarstwa domowego) podjęta została decyzja o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia 

noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach 

mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), a także,  

2) osobę, którą dotknęło inne zdarzenie losowe, skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, 

zalanie), udokumentowane/potwierdzone przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, Policję); 

Przez pojęcie „skuter o napędzie elektrycznym” – należy rozumieć czterokołowy lub trzykołowy skuter/pojazd o napędzie 

elektrycznym, także składany/kompaktowy, pełniący funkcję wózka inwalidzkiego przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej 

ruchowo do poruszania się; skuter wyposażony jest m.in. w oddzielną, nastawną kolumnę kierownicy;  

 

Przez pojęcie „sprzęt elektroniczny lub jego element lub oprogramowanie” (w przypadku Obszaru B Zadanie 1 i 3) – należy  

rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, 

umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); 

głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji - potrzeby 

związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta. 

 

Przez pojęcie „sprzęt elektroniczny lub jego element lub oprogramowanie” (w przypadku Obszaru B Zadanie 4) – należy rozumieć 

elektroniczne sprzęty i urządzenia lub ich elementy, a także dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków 

dysfunkcji narządu słuchu, w tym przede wszystkim sprzęty i urządzenia mobilne (np. laptop, tablet, smartfon); głównym kryterium 

uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną 

potencjalnego beneficjenta, w tym potrzeba komunikowania się; 

 

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zamieszkałej na terenie Powiatu Staszowskiego, 

zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu, wypełniony 

zgodnie z obowiązującymi w 2019r. w Powiecie Staszowskim zasadami dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd. 

 

Termin naboru wniosków: 

1) Moduł I – do dnia 31 sierpnia 2019 roku,  

2) Moduł II: 
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a) od dnia 01 marca 2019r. do dnia 30 marca 2019r. (dla wniosków dotyczących semestru letniego roku 

szkolnego/akademickiego 2018/2019) 

b) od dnia 01 września 2019r. do dnia 10 października 2019r. (dla wniosków dotyczących semestru jesienno-zimowego roku 

szkolnego/akademickiego 2019/2020) 

Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku. 
Druki wniosków będą dostępne w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, pokój B-13  

(tel. 15-866-50-12). Można je będzie także pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Staszowie: www.staszowski.eu, 

zakładka: Aktywny Samorząd oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Staszowie, zakładka: Osoby 

niepełnosprawne – Aktywny Samorząd 2019. 

 

Więcej informacji o programie jest dostępnych na stronie www.pfron.org.pl oraz www.staszowski.eu (zakładka Aktywny Samorząd). 

http://www.staszowski.eu/
http://www.pfron.org.pl/
http://www.staszowski.eu/

