
 
 

AS – Aktywny Samorząd    2020 rok 

 

MODUŁ  I 
 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej 

 

ZADANIE 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (bez A, A1, A2, AM) 
  

Dofinansowanie lub refundacja – może dotyczyć kosztów poniesionych 
do 180 dni przed dniem złożenia wniosku i kosztów poniesionych po 
zawarciu umowy dofinansowania 

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  

 

Adresaci:  

1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności  
2) wiek aktywności zawodowej (pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku 

emerytalnego) 
3) dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług 

tłumacza języka migowego (potwierdzona w orzeczeniu o 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)   
 

Dofinansowanie lub refundacja do: 

1) kursu i egzaminów na prawo jazdy  
2) oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania: 

- zakwaterowania, wyżywienia w okresie  trwania kursu 
- dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu) 

 3) usług tłumacza migowego 



 
 

 
 

Wykluczenia: 

- posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu  

- z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy, którzy po otrzymaniu 
dofinans. ze śr. PFRON naruszyli warunki umowy i nie doprowadzili do usunięcia 
uchybień do dnia złożenia wniosku  

 

Częstotliwość udzielania pomocy: 

- pomoc może  być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po 
roku, w którym udzielono pomocy  

– samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania                             
z pominięciem tego okresu z powodu: 
 pogorszenia stanu zdrowia lub zmian w stanie fizycznym,  
 zdarzeń losowych (utracenie lub zniszczenie uniemożliwiające użytkowanie               

i naprawę) – potwierdzone  
  może dotyczyć także osób uczących się, nie wcześniej niż po uzyskaniu 

promocji do 6 klasy szkoły podstawowej  

 

 

Maksymalna kwota dofinansowania   -   4.800,00 zł, w tym:  

a) dla kosztów kursu i egzaminów kat. B – 2 100,00 zł 
b) dla kosztów kursu i egzaminów poz. kat. - 3 500,00 zł 
c) dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu 

poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane 
z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania 
kursu) – 800,00 zł 

d) dla kosztów usług tłumacza migowego – 500,00 zł 
 
 

Udział własny wnioskodawcy   -   25% ceny brutto zakupu/usługi 

 


