
„AKTYWNY SAMORZĄD” 
Program realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Szczegółowe informacje oraz miejsce składania wniosków: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu 

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4a, 05-600 Grójec, (48) 366-35-76, www.pcpr.grojec.pl 
 

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

              MODUŁ I                01.03.2023-31.08.2023 

MODUŁ II       (dot. roku akademickiego 2022/2023)       01.03.2023-31.03.2023 

          MODUŁ II       (dot. roku akademickiego 2023/2024)       01.09.2023-10.10.2023 

 
 

 

Obszar 

A 

Zadanie Nazwa zadania Kryteria uczestnictwa 
Udział 

własny 
Maksymalna kwota pomocy 

A1 

Pomoc w zakupie i montażu 

oprzyrządowania do 

posiadanego samochodu 

➢ znaczny, umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (osoby 

do 16 r. ż), 

➢ wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 
➢ dysfunkcja narządu ruchu. 

15% 

➢ 70 000,00 zł przy czym: 8 000,00 zł  
(zakup niestacjonarnego/mobilnego fotela/ fotelika do przewozu 

osoby niepełnosprawnej). 

A2 

A3 

Pomoc w uzyskaniu prawa 

jazdy 

➢ znaczny, umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
➢ wiek aktywności zawodowej, 

➢ dysfunkcja narządu ruchu (A2) lub dysfunkcja narządu słuchu (A3), w stopniu wymagającym 

korzystania z usług tłumacza języka migowego. 

25% 

➢ 5 280,00 zł w tym:   

− 2 310,00 zł – kurs i egzamin kat. B, 

− 3 850,00 zł – kurs i egzamin pozostałych kat., 

− 880,00 zł – pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy (wyżywienie, 

dojazd, zakwaterowanie), 

− 550,00 zł – koszty usług tłumacza migowego. 

A4 

Pomoc w zakupie i montażu 

oprzyrządowania  

do posiadanego samochodu 

➢ znaczny, umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

➢ wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 
➢ dysfunkcja narządu słuchu. 

15% ➢ 4 400,00 zł 

Obszar 

B 

B1 

Pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego 

elementów oraz 

oprogramowania 

➢ znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 r. ż), 

➢ wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 

➢ dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku. 

10% 

➢ dla osoby niewidomej – 10 000,00 zł oraz 16 500,00 zł na urządzenia 

brajlowskie (łącznie 26 500,00 zł),  

➢ dla pozostałych adresatów – 10 000,00 zł. 

B2 

Dofinansowanie szkoleń  

w zakresie obsługi nabytego  

w ramach programu sprzętu 

elektronicznego  

i oprogramowania 

Pomoc udzielona w ramach Obszaru B - 

➢ 4 400,00 zł – osoba głuchoniewidoma, 

➢ 3 300,00 zł – dysfunkcja narządu słuchu, 

➢ 2 200,00 zł – pozostali adresaci programu. 

B3 

Pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego 

elementów oraz 

oprogramowania 

➢ umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
➢ wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 

➢ dysfunkcja narządu wzroku. 

10% ➢ 10 000,00 zł 

B4 

Pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego 

elementów oraz 

oprogramowania 

➢ znaczny, umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności 

(osoby do 16 r. ż), 
➢ wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 

➢ dysfunkcja narządu słuchu, trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy. 

10% ➢ 6 000,00 zł 

B5 

Pomoc w utrzymaniu 

sprawności technicznej 

posiadanego sprzętu 

elektronicznego 

➢ znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 r. ż), 
➢ pomoc udzielona w Zadaniu 1, 3, 4. 

10% ➢ 1 650,00 zł 

Obszar 

C 

C1 

Pomoc w zakupie wózka 

inwalidzkiego  

o napędzie elektrycznym 

➢ znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 r. ż), 

➢ wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 

➢ dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego  

o napędzie ręcznym, 
➢ zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią Eksperta PFRON rokowania do uzyskania 

zdolności do pracy lub nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie. 

10% 

➢ 17 600,00 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 

kwoty rekomendowanej przez Eksperta PFRON, jednak nie więcej 

niż 27 500,00 zł, 

➢ nie więcej niż 220,00 zł dla refundacji kosztów dojazdu 

beneficjenta na spotkanie z Ekspertem PFRON. 

C2 

Pomoc w utrzymaniu 

sprawności technicznej 

posiadanego skutera lub wózka 

inwalidzkiego  

o napędzie elektrycznym 

➢  znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 r. ż), - 
➢ 3 850,00 zł z czego:  
➢ nie więcej niż 1 100,00 zł na zakup jednego akumulatora. 

C3 

 

Pomoc w zakupie 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 do uzyskania zdolności do pracy w wyniku 

wsparcia udzielonego w programie. 

10% 

➢ 13 200,00 zł – amputacja w zakresie ręki, 

➢ 28 600,00 zł – amputacja przedramienia, 

➢ 33 000,00 zł – amputacja ramienia lub wyłuszczenie w stawie 
barkowym, 

➢ 19 800,00 zł – amputacja na poziomie stopy lub podudzia, 

➢ 27 500,00 zł – amputacja na wysokości uda (także przez staw 
kolanowy), 

➢ 33 000,00 zł – amputacja uda lub wyłuszczenie w stawie biodrowym, 

➢ nie więcej niż 220,00 zł dla refundacji kosztów dojazdu 
beneficjenta na spotkanie z Ekspertem PFRON. 

C4 

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 do uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia 
udzielonego w programie 

10% 

do 30% kwot, o których mowa w zadaniu C3, tj. 

− zakresie ręki – 3 960,00 zł, 

− przedramienia – 8 580,00 zł, 

− ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9 900,00 zł,  

− na poziomie stopy lub podudzia – 5 940,00 zł,  

− na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8 250,00 zł, 

− uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9 900,00 zł, 

➢ nie więcej niż 220,00 zł dla refundacji kosztów dojazdu 

beneficjenta na spotkanie z Ekspertem PFRON. 

C5 

Pomoc w zakupie skutera 

inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego  

do wózka ręcznego 

➢ znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 r.ż), 
➢ 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 inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 
wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym. 

25% ➢ 8 250,00 zł  

Obszar D 

Pomoc w utrzymaniu 

aktywności zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki dla osoby 

zależnej 

➢ znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
➢ aktywność zawodowa, 

➢ pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka. 

15% 
➢ 330,00 zł miesięcznie tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) 

osobą zależną. 

Nazwa zadania  Kryteria uczestnictwa  
Udział 

własny 
Maksymalna kwota pomocy  Zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia  

Moduł II 
 

Pomoc  

w uzyskaniu 

wykształcenia  

na poziomie wyższym 

➢ znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności, 

➢ nauka w szkole wyższej  

lub szkole policealnej lub 
kolegium lub przewód 

doktorski otwarty poza 
studiami doktoranckim. 

15% 

 

65% 

➢ opłata za czesne, w tym przewód doktorski  – 4 400,00 zł, 

➢ dodatek na pokrycie kosztów kształcenia: 

➢ 1 100,00 zł – pobieranie nauki w szkole policealnej lub kolegium, 
➢ 1 650,00 zł – pozostali wnioskodawcy. 

 

➢ 770,00 zł – kryteria realizatora, 
➢ 550,00 zł – ponoszenie kosztów z tytułu pobierania nauki poza 

miejscem zamieszkania, 

➢ 330,00 zł – posiadanie aktualnej Karty Dużej Rodziny, 

➢ 330,00 zł – pobieranie nauki jednocześnie na dwóch kierunkach,  

➢ 220,00 zł – studiowanie w przyspieszonym trybie, 

➢ 330,00 zł – poszkodowanie w 2022 lub 2023 roku w wyniku 
działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,  

➢ 330,00 zł – korzystanie z usług tłumacza języka migowego, 

➢ 880,00 zł – posiadanie podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego  
na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie 

elektronicznej poprzez SOW – wsparcie jednorazowe,  

➢ 550,00 zł – pobieranie w poprzednim lub obecnym semestrze nauki  
w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym. 

http://www.pcpr.grojec.pl/

