
 

„AKTYWNY SAMORZĄD” 
2019r. 

Moduł I – likwidacja barier 
utrudniających aktywizację społeczną 

i zawodową  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w Powiecie Wielickim realizowany 
jest pilotażowy program „Aktywny samorząd” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą otrzymać 
dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy, dostosowania posiadanego samochodu, zakupu sprzętu 
elektronicznego i szkolenia w zakresie jego obsługi, zakupu skutera elektrycznego lub 
oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, naprawy skutera lub wózka elektrycznego, 
zakupu i naprawy protezy kończyny na III poziomie jakości, pobytu dziecka w przedszkolu, nauki 
w szkole policealnej lub wyższej.  

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd PFRON dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe 
obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku, w roku 2019 
realizowane będą następujące zadania: 

Moduł I 

likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 
 
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu: 

● dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata 
programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, 
które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub 
przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego; do 
mobilnych przedmiotów można zaliczyć przykładowo: specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy, 
podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy 
do mocowania wózka inwalidzkiego itp. 
● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia 
orzeczenie o niepełnosprawności, 
● dysfunkcja narządu ruchu stanowiąca powód wydania orzeczenie (lub będąca konsekwencją ujętych 
w orzeczeniu schorzeń np. N - neurologicznych lub C – całościowych potwierdzona zaświadczeniem od 
lekarza specjalisty),  
● wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 
● dofinansowanie do 10 000 zł, 
● udział własny 15%, 
● karencja 3 lata. 
 
 



 
 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy: 
 

● prawo jazdy - dokument wydany przez odpowiednie organy państwowe, potwierdzający uprawnienia 
jego posiadacza do prowadzenia pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem kategorii: A, A1, A2 i AM; 
warunkiem uzyskania prawa jazdy jest w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami m.in. 
uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem określonej kategorii 
● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
●  wiek aktywności zawodowej, 
● dysfunkcja narządu ruchu stanowiąca powód wydania orzeczenie (lub będąca konsekwencją ujętych 
w orzeczeniu schorzeń np. N - neurologicznych lub C – całościowych potwierdzona zaświadczeniem od 
lekarza specjalisty,  
● dofinansowanie lub refundacja (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku): 

-kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B  - 2100 zł 
- kursu i egzaminów pozostałych kategorii  - 3500 zł 

● dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy, w przypadku kursu odbywającego się poza 
miejscowością zamieszkania (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie 
trwania kursu) - 800 zł 

● udział własny 25% 
● karencja 3 lata. 
 

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy: 

● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
●  wiek aktywności zawodowej, 
● dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego 
stanowiąca powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w 
efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem metodami wspomagającymi, 
alternatywnymi,   
● dofinansowanie lub refundacja (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku): 

-kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B  - 2100 zł 
- kursu i egzaminów pozostałych kategorii  - 3500 zł 
-dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy, w przypadku kursu odbywającego się 
poza miejscowością zamieszkania (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem 
i dojazdem w okresie trwania kursu) - 800 zł 
- dofinansowanie kosztów tłumacza języka migowego – 500 zł 

● udział własny 25% 
● karencja 3 lata. 

 
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu: 

● dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności wnioskodawcy 
wyposażenie/technologie, sprzęty i urządzenia, montowane fabrycznie lub dodatkowo w samochodzie, 
a także inne np. mobilne sprzęty i urządzenia (a także technologie i oprogramowanie), które umożliwiają 
użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją słuchu, w tym wspomagające 
poprawną komunikację z osobą niesłyszącą (komunikator, tablet ze specjalnym oprogramowaniem), 
sygnalizatory i aplikacje, z wyłączeniem aparatów słuchowych 
● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 



● dysfunkcja narządu słuchu stanowiąca powód wydania orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności (lub ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db) potwierdzony odpowiednim 
dokumentem lub zaświadczeniem od lekarza specjalisty),  
● wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 
● dofinansowanie do 4 000 zł, 
● udział własny 15%, 
● karencja 3 lata. 

 
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym: 
 
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania: 

 

● 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, 
● znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, 
● dysfunkcja obu kończyn górnych (wrodzony brak lub amputacja obu kończyn górnych co najmniej 

w obrębie przedramienia lub znacznie obniżona sprawność ruchowa w zakresie obu kończyn górnych 
w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego wynikająca 
ze schorzeń o różnej etiologii (porażenie mózgowe, choroby neuromięśniowe) 

lub narządu wzroku (stanowiąca powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności 
lub w przypadku gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – potwierdzone zaświadczeniem od 
lekarza okulisty że osoba niepełnosprawna ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub 
poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni / u dzieci do 16r.ż. - ostrość wzroku (w 
korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni – 
potwierdzona zaświadczeniem od lekarza okulisty) 

● wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,  
● dofinansowanie:  

- dla osoby niewidomej 24 000 zł. w tym na urządzenie brajlowskie 15 000zł. 
- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9 000 zł.  
- dla osoby z dysfunkcją obu kończy górnych – 5 000 zł.  

● udział własny 10 %.   
● karencja 5 lat.  
 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 
elektronicznego i oprogramowania, 

 

● pomoc udzielona w ramach obszaru B, 
● dofinansowane dla osoby głuchoniewidomej – 4 000 zł.  
● dofinansowane dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3000 zł. 
● dla pozostałych osób – 2 000 zł.  
● karencja 5 lat. 

Z możliwością zwiększenia dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie 
w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.  
 
 



 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania: 

● 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, 
● umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
● dysfunkcja narządu wzroku stanowiąca powód wydania orzeczenia o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności lub w przypadku gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – potwierdzone 
zaświadczeniem od lekarza okulisty że osoba niepełnosprawna ma obniżenie ostrości wzroku 
(w korekcji) w oku lepszym poniżej 0,01 (lub 0,1) i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni, 

● wiek aktywności zawodowej lub zawodowej,   
● dofinansowanie 6 000 zł.  
● udział własny 30 %.   
● karencja 5 lat.  

 
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania: 

● 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,  
● znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia 
orzeczenie o niepełnosprawności.  
● dysfunkcja narządu słuchu stanowiąca powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności lub potwierdzony odpowiednim dokumentem lub zaświadczeniem od 
lekarza specjalisty ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db), 
● trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,  
●  wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,  
● dofinansowanie 2 500 zł.  
● udział własny 10 %.   
● karencja 5 lat.  
 

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego: 

● koszt zakupu dodatkowych elementów, służących rozbudowie posiadanego sprzętu lub dodatkowego 
wyposażenia lub oprogramowania (w celu osiągnięcia minimalnych wymogów technicznych lub 
dokonania koniecznych aktualizacji, niezbędnych do zachowania funkcjonalności sprzętu lub 
oprogramowania), a także koszt niezbędnych napraw, przeglądów czy konserwacji, 
● znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie 
o niepełnosprawności, 
● pomoc udzielona w zadaniu 1 i 4,  
● dofinansowanie 1 500 zł.  
● udział własny 10%  
● karencja – po zakończeniu okresu gwarancji.  



 
 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 
 
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym, 

 

● znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, 
● dofinansowanie lub refundacja (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku) – 3 500 zł.  
● karencja – po zakończeniu okresu gwarancji.  

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 
i Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której 
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne: 

 

● stopień niepełnosprawności,  
● wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 
● potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego 
● potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania w uzyskaniu zdolności do pracy w wyniku wsparcia 

udzielonego w programie, 
● dofinansowanie w zadaniu 3, w zależności od poziomu amputacji: 
- w zakresie ręki - 9 000 zł.  
- przedramienia – 20 000 zł. 
- ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26 000 zł. 
- na poziomie podudzia – 14 000 zł. 
- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20 000 zł. 
- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25 000 zł. 
● w zadaniu 4 – 30% ww. kwot,   
● udział własny 10%, 
●  karencja 3 lata w zadaniu nr 3 - dotyczy pomocy w zakupie protezy 
● karencja w zadaniu nr 4 - po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej 

dofinansowaną.  

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania 
elektrycznego do wózka ręcznego:  

● 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.  
● przystawne elementy/osprzęt (napęd elektryczny wraz z wyposażeniem, także dodatkowym) możliwe 
do zamontowania w standardowym wózku inwalidzkim (ręcznym), gwarantujące maksymalne 
odciążenie przy jeździe, pchaniu lub hamowaniu wózka, także na nierównych nawierzchniach, 
zwiększające mobilność osoby niepełnosprawnej i umożliwiające samodzielne przemieszczanie się 
znaczny stopień niepełnosprawności lub 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, 
● dofinansowanie 5 000 zł.  



● udział własny 35%, 
● karencja 3 lata.  
 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej: 
 

● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności  
● aktywność zawodowa (zatrudnienie lub rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub 

rejestracja w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu),  
● pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka, 
● dofinansowanie lub refundacja kosztów (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku)  pobytu dziecka 

w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach 
klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego), 

● wysokość dofinansowania - 200 zł. miesięcznie (nie więcej niż 2400 zł. w ciągu roku) na jedną 
(każdą) osobę zależną, 

● udział własny 15%. 
 

W roku 2019 w ramach modułu I, zgodnie z dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe 
obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku, preferowane są 
wnioski osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione oraz osoby niepełnosprawne poszkodowane 
w 2018r. lub w 2019r. w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.  

 

 

Terminy składania wniosków: 

Moduł I – od 27 maja do 31 sierpnia 2019r. 

 

Druki wniosków na moduł I i moduł II dostępne są na naszej stronie internetowej.    

Szczegółowe informacje o programie „Aktywny samorząd” znajdują się na stronie internetowej  

www.pfron.org.pl 

 


