
 
 

AS – Aktywny Samorząd 2020 rok 

 

MODUŁ  II  -  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie    
wyższym 

 

Adresaci:  

1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności  
2) nauka w szkole wyższej – publiczna lub niepubliczna uczelnia, w tym szkoła 

doktorska działająca zg. z ustawą  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub 
uczelnia zagraniczna, a także szkoła wyższa i wyższe seminarium duchowne 
(tj. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia 
magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie (III st.) prowadzone przez 
szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym 
(wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za 
pośrednictwem Internetu) lub szkole doktorskiej lub szkole policealnej 
(publiczna lub niepubliczna szkoła działająca zg. z ustawą Prawo oświatowe) 
lub kolegium (tj. kolegium działające zgodnie z ustawą z dnia                                           
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) lub przewód doktorski otwarty poza 
studiami doktoranckimi 
 
 

Dofinansowanie lub refundacja  (ref. może dotyczyć kosztów opłaty za naukę 
(czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od 
daty ich poniesienia) 

 opłata za naukę (czesne)  
 dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu) – kwota 

przeznaczona na wydatki wnioskodawcy związane z pobieraniem nauki 
 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 okresie objętym refundacją kosztów  

 
 
 
 



 
 
Wykluczenia: 

- posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu  
- przerwa w nauce   (przerwa w kontynuowaniu nauki, w trakcie której osoba 

niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, zdrowotny) 
- 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  

 

Kwota dofinansowania: 

 kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących 
półrocza/semestru objętego dofinans. (tj. okresu, na który może zostać 
przyznana pomoc finansowa na pokrycie kosztów nauki w szkole, obejmujący 
zajęcia dydaktyczne, sesję egzaminacyjną, 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 poniesienia kosztów, przy czym 
dofinansowanie powyżej kwoty 4.000,00 zł jest możliwe wyłącznie                           
w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu 
wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto ) na osobę, 

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania 
kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny 
miesięczny dochód przekracza kwotę – 764,00 zł lub zwiększenia kwoty 
dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu 
doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze 
PFRON, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora 
programu lub Oddziału PFRON. 

2)   dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego 
– do 4.000,00 zł, 

3)   dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia: 
a.  do 1.000,00 zł  - szkoła policealna lub kolegium 
b.  do 1.500,00 zł  - pozostałe  
 
 

 W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch 
i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota 
dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona                                  
o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych 
kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000,00 zł 
jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego 
miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł 
(netto ) na osobę.   

 
 



 
 
 Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony,  nie więcej 

niż o:  
– 700,00 zł - gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier 

w poruszaniu się -  np. korzysta z usług asystenta osoby 
niepełnosprawnej                  

– 500,00 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu 
pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, 

– 300,00 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) 
Kartę Dużej Rodziny, 

– 300,00 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie 
na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki, 

– 200,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyśpieszonym 
trybie, 

– 300,00 zł – w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana 
w 2019 roku lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych 
zdarzeń losowych, 

– 300,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza 
języka migowego. 

– 800,00 zł -  w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis 
elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek                        
o dofinasowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie 
przygotowanym przez PFRON – tylko dla wnioskodawców, którzy 
skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest 
jednorazowe) 
 

Wysokość dodatku ma charakter progresywny i motywacyjny i jest uzależniona 
od postępów w nauce  
 

 
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy 
wnioskodawca w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej) zmieniając kierunek 
lub szkołę/uczelnię, ponownie pobiera naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętym 
uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu  
 
 W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie 

są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek 
na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego 

 
 
Dopuszczalność udzielania pomocy: 
 
1) 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:  

   a) „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, 
   b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,   
z uwzględnieniem pkt 2 i pkt 6, 
2) wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON 

w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą 
uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form 
kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie                                        
z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit (20 sem.) nie został 
przekroczony,    

3) decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia 
wcześniej już dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub 
akademickiego (bez pomyślnego zakończenia danego etapu nauki lub 
szkoły/uczelni tj. bez pozytywnego zaliczenia semestru/półrocza/roku szkolnego 
lub akademickiego objętego dofinansowaniem) - należy do kompetencji realizatora 
programu, z zastrzeżeniem pkt 4 przy czym spowolnienie toku studiów/nauki nie 
jest traktowane jako powtarzanie semestru,   

4) wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3 jest dozwolona                          
w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 
1 -  z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania 
nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym i tylko jeżeli 
powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez 
wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, 
likwidacja/zamknięcie kierunku), 

5) na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na 
ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze 
względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego 
dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, 
podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty 
dofinansowania kosztów nauki nie ma zastosowania; 

6) limit, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie 
kosztów nauki w ramach szkół doktorskich,  studiów III stopnia, a także osób 
zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III 
stopnia); 

7) decyzja w sprawie wyrażenia zgody na udział w programie wnioskodawcy, który 
przekroczył limit, o którym mowa w pkt 1 może być podjęta przez Pełnomocników 
Zarządu w Oddziale PFRON. 
 

 
 
 



 
 
udział własny w zakresie kosztów czesnego: 

a. 15 % wartości czesnego  
b. 65 % wartości czesnego  

 
 
Zwroty: 

1. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit                         
(po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty 
dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu 
ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy                     
w module II, z uwzględnieniem - na pisemny wniosek realizatora programu, 
decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki                           
w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie 
zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy 
kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze 
PFRON. 

2. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych 
niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte 
planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie 
realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, 
zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym 
semestrze/półroczu. 

 
spowolnienie toku studiów  – należy przez to rozumieć indywidualną 
organizację studiów/nauki lub indywidualny tok studiów/nauki, przyjęty na 
podstawie decyzji uczelni, umożliwiający wydłużenie okresu trwania 
studiów/nauki (np. jeden semestr w ciągu roku akademickiego). O ile decyzja 
o spowolnieniu toku studiów/nauki nie jest decyzją o powtarzaniu roku, 
wnioskodawca może korzystać z pomocy w module II na zasadach ogólnych;   
 
studia w przyspieszonym trybie – należy przez to rozumieć indywidualną 
organizację studiów lub indywidualny tok studiów, przyjęty na podstawie decyzji 
uczelni, umożliwiający skrócenie okresu trwania studiów, przy czym program 
studiów w przyspieszonym trybie (np. trzy semestry w ciągu roku 
akademickiego) musi być zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia 
dla danego kierunku studiów i zgodny z obowiązującym planem ogólnym 
studiów.  

 
 


