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MODUŁ II  

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

 
Samorządy powiatowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy realizują w 2022 
roku pilotażowy program „Aktywny samorząd”. 

Realizatorem programu w Szczecinie jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin tel. 91-46-46-150, 91-46-46-151. 
O dofinansowanie ze środków PFRON kosztów nauki na poziomie wyższym można ubiegać się w 
MODULE II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu 
„Aktywny samorząd”, którego Realizatorem są samorządy powiatowe.  
Wnioski można składać od 1 marca 2022 roku on-line w Systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl). 

 Aktualnie obowiązują dwa terminy zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie kosztów 
nauki na poziomie wyższym: 

▪ do dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022), 

▪ do dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023). 

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w zakresie kosztów czesnego: 

a) 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z 
pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), 

b) 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy 
jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie 
wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia 
na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),  

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego w module II zwolniony jest 
wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 
zł (netto) na osobę. 

 

Wykluczone z uczestnictwa w Programie są osoby niepełnosprawne: 

▪ posiadające wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,  

▪ mające przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny). 

 

Adresaci programu w Module II 

1. Osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 

2. Osoby pobierające naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub mają otwarty 
przewód doktorski poza studiami doktoranckimi. 

 

https://sow.pfron.org.pl/
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W ramach Modułu II maksymalna kwota dofinansowania wynosi w przypadku: 

1. Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia: 

a) do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium, 

b) do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców, 

2. Dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.000 zł. 

3. 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; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego 
miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. 

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

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o: 

▪ 700 zł – w sytuacjach, które określi realizator programu, 

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

 zamieszkania, 

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

▪ 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach 

studiów/nauki, 

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

▪ 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2021 lub w 2022 roku w 

wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, 

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

▪ 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na 

platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym 

systemie przygotowanym przez PFRON (wsparcie jest jednorazowe), 

▪ 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie 

pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią). 

                         Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia w ramach modułu II nie podlega rozliczeniu. 

Pomoc w module II 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. 

 



 3 

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, 
przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. 
 

Obowiązują także następujące warunki 
dopuszczalności pomocy w module II: 

1. Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 
(dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten 
dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:  

a) STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych,  
b) STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych,  
c) pilotażowy program „Aktywny samorząd”.  

Do ww. limitu 20 semestrów, wchodzą semestry/półrocza objęte dofinansowaniem ze środków 
PFRON w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, do form tych zaliczamy: 

a) naukę w szkole policealnej (publicznej lub niepublicznej, działającą zgodnie z ustawą z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

b) naukę w kolegium –należy przez to rozumieć kolegium działające zgodnie z ustawą z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,  

c) naukę w szkole wyższej - należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną uczelnię 
działającą zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub 
uczelnię zagraniczną w tym: studia I stopnia, studia II stopnia, jednolite studia magisterskie, 
studia podyplomowe lub doktoranckie (III stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w 
systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub 
eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) lub szkoły doktorskie. 

d) przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.  

2. Wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby 
semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych 
form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem 
studiów. 

3. Decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej 
dofinansowanego już semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do 
kompetencji Realizatora programu. 

 

UWAGA ! 

1. Dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy 
w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).  

2. Decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu (samorząd 
powiatowy), który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.  

3. Kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez 
Wnioskodawcę.  

4. Dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) oraz opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego 
ma charakter obligatoryjny.  

5. Decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do 
kompetencji Realizatora – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo 
obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot 
wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację 
programu.  
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6. 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. 
 

Opłata za naukę (czesne) – należy przez to rozumieć opłatę pobieraną za naukę  w szkole policealnej lub 
wyższej w okresie objętym umową dofinansowania; opłata za naukę (czesne) nie obejmuje innych opłat 
z tytułu usług edukacyjnych (przykładowo: opłaty wpisowej, opłat związanych z kosztami wynikającymi z 
wyrównaniem różnic programowych, opłaty związanej z powtarzaniem określonych zajęć z powodu  
niezadowalających wyników w nauce, za zajęcia nieobjęte planem studiów, za inne niż filologia studia 
realizowane w języku obcym) ani innych opłat przewidzianych przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego (przykładowo za wydanie: legitymacji studenckiej i jej duplikatu, dyplomu ukończenia 
studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, itp.), które 
to koszty mogą być pokrywane przez beneficjenta pomocy ze środków dofinansowania przyznanego 
w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia. 
 
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – należy przez to rozumieć nie wymagającą rozliczania kwotę 
przeznaczoną na wydatki wnioskodawcy związane z pobieraniem nauki. 
  

Miejsce zamieszkania – należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) 
miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia 
codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych 
i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym 
mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w 
danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. 

 
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 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. 
 
Przeciętny miesięczny dochód wnioskodawcy w module II – 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, 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 2020 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 22 września 2021 r., według wzoru: [(3.819 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w 
gospodarstwie domowym wnioskodawcy. 

 

Profilu Zaufanym – należy przez to rozumieć sposób uwierzytelniania wnioskodawcy/użytkownika 
dostępny na ePUAP. 

Kierunki działań programu oraz warunki brzegowe 

obowiązujące Realizatorów programu w danym roku 

dostępne są na stronie internetowej PFRON: 

www.pfron.org.pl oraz na stronie https://portal-sow.pfron.org.pl 
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