
                                  

AKTYWNY SAMORZĄD 2016 

MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE 

WYŻSZYM 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie informuje, że w dniu 22 lutego 2016 roku 

Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku. 

Poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 

oraz ogólne warunki uzyskania pomocy w module II 

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska 

Polskiego 69; formularze wniosków  dostępne są na stronie www.pcprkolno.pl, natomiast 

szczegółowe informacje na temat programu uzyskać można na stronie www.pfron.org.pl, 

www.pcprkolno.pl,  w siedzibie Centrum i pod numerem 862781334. 

Termin Opis 

15.03.2016 
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach 

roku szkolnego/akademickiego 2015/2016  

30.03.2016 

wydłużony do 

15.04. 2016  

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie 

w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016) 

31.05.2016 
Termin zakończenia wypłaty dofinansowania 

w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2016 r. 

01.09.2016 
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie  

(2-gi cykl2016) 

10.10.2016 
Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach 

Modułu II programu (2-gi cykl2016) 

31.01.2017 

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji 

programu w 2016 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu 

do wniosków złożonych w 2016 r.) 

30.06.2017 

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację 

programu w 2016 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania 

zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny 

zostać rozliczone 

Adresaci pomocy - osoba niepełnosprawna, która: 

1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód 

doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. 

Kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku: 



1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – od 700 zł do 1.000 zł, 

2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł, 

3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie 

realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie 

od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli 

wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł 

(netto) na osobę. Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub 

więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i 

kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z 

tych kierunków nauki.  

Warunki zwiększenia dofinansowania - Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być 

zwiększony: 

1. w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy (przykładowo: gdy osoba 

niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu 

barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub 

asystenta osoby niepełnosprawnej itp.), 

2. w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza 

miejscem zamieszkania,\ 

3. w  przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny, 

4. w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub 

więcej) kierunkach studiów/nauki. 

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca: 

1. z powodu niezadowalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio 

objęte dofinansowaniem ze środków PFRON, 

2. zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu 

(semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON. 

Wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego): 

Liczba form kształcenia jednocześnie 

objętych dofinansowaniem w ramach 

programu 

Wnioskodawcy 

zatrudnieni: 

Wnioskodawcy, 

którzy nie są  

zatrudnieni: 

Jedna forma kształcenia na poziomie 

wyższym 

(na jednym kierunku) 

15% brak udziału własnego 

Więcej niż jedna forma kształcenia 

na poziomie wyższym (więcej niż jeden 

kierunek) 

65% * 50% * 

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków). 

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca, który 

zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, albo którego przeciętny miesięczny dochód w 

gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę. Kwota 

dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna 

po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę 

w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I 

stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia). 


