
 

Obszar Nazwa 
Maksymalna wysokość 
dofinansowania 

Udział własny 
osoby 

niepełnosprawnej 

Adresaci 
Pomocy (stopień 
niepełnosprawności) 

Adresaci Pomocy 
(rodzaj dysfunkcji) 

  

  
A 
Likwidacja bariery 
transportowej 

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

70.000 zł  
(na zakup siedziska/fotelika 8.000,00 zł) 

15% 
Znaczny lub umiarkowany (wiek aktywności 
zawodowej lub zatrudnienie), dzieci – orzeczenie                    
o niepełnosprawności 

Dysfunkcja narządu ruchu  

Zadanie 2: pomoc w 
uzyskaniu prawa jazdy 
 

 4.730  zł 
w tym: 
kurs+egzamin kat.B              2.310 zł 
Kurs+egzamin pozostałe kat.   3.850 zł 
pozostałe koszty: zakwaterowanie +wyżywienie + dojazd 880 zł 

25% 
Znaczny lub umiarkowany, 
wiek aktywności zawodowej  

Dysfunkcja narządu 
ruchu  

Zadanie 3: 
Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 

5.280  zł 
w tym: 
kurs+egzamin kat.B                    2.310 zł 
Kurs+egzamin pozostałe kat.       3.850 zł 
pozostałe koszty:  
zakwaterowanie +wyżywienie + dojazd           880 zł  

tłumacz jęz. migowego                                  550 zł 

25% 
Znaczny lub umiarkowany, wiek aktywności 
zawodowej 

Dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym 
korzystania z usług tłumacza języka migowego 

Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu 

oprzyrządowania do samochodu 
4.400 zł 15% 

Znaczny lub umiarkowany, wiek aktywności 

zawodowej lub zatrudnienie 
Dysfunkcja narządu słuchu 

  
  
B 
Likwidacja barier w 
dostępie do 
uczestniczenia w 
społeczeństwie 
informacyjnym 

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego 
lub jego elementów oraz oprogramowania 

Osoby niewidome     10 000 zł  oraz   16.500 zł na urządzenia 

brajlowskie (26.500 zł),                                                          
Pozostali adresaci programu               10 000 zł,                           

10% 

Znaczny, w przypadku dzieci orzeczenie                        

o niepełnosprawności (wiek do lat 18 lub wiek 
aktywności zawodowej lub zatrudnienie)  

Dysfunkcja obu kończyn górnych lub wzroku 

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

dla osoby głuchoniewidomej   4.400 zł,  
dysfunkcja narządu słuchu     3.300 zł 
dla pozostałych adresatów      2.200 zł 

nie wymagany 
Znaczny, umiarkowany -  w przypadku dzieci 
orzeczenie o niepełnosprawności (wiek do lat 18 
lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie) 

Pomoc udzielona w ramach obszaru B 

Zadanie3: 
Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 
elementów jego oprogramowania 

10.000 zł 10% 
Umiarkowany stopnień niepełnosprawności, wiek 
aktywności zawodowej lub zatrudnienie 

Dysfunkcja narządu wzroku 

Zadanie 4: 
Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 
elementów jego oprogramowania 

6.000 zł 10% 

Znaczny lub umiarkowany stopnień 
niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r. 
życia – orzeczenie o niepełnosprawności,(wiek do 
lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub 
zatrudnienie) 

Dysfunkcja narządu słuchu, trudności                                 
w komunikowaniu się za pomocą  mowy 

Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego sprzętu 

1.650 zł 10% 
Znaczny stopień niepełnosprawności lub                        
w przypadku osób do 16 r. życia – orzeczenie                        
o niepełnosprawności 

Pomoc udzielona w zadaniu: 1,3 lub 4 

C 
Likwidacja barier w 
poruszaniu się 

Zadanie 1: 
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym 

17.600 zł 
z możliwością zwiększenia kwoty do kwoty rekomendowanej 
przez eksperta PFRON, nie więcej niż 27.500 zł 

10 % 
Znaczny stopień niepełnosprawności lub                        
w przypadku osób do 16 r. życia – orzeczenie                    
o niepełnosprawności 

Dysfunkcja uniemożliwiająca się samodzielne 
poruszanie za pomocą wózka inwalidzkiego                         
o napędzie ręcznym 

Zadanie 2: 
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego skutera/ wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym 

3 850 zł, z czego na zakupu jednego akumulatora nie więcej niż 
1.100 zł 

nie wymagany 
Znaczny lub orzeczenie o niepełnosprawności lub     
w przypadku osób do 16 r. życia – orzeczenie                 
o  niepełnosprawności 

  

Zadanie 3: 
pomoc w zakupie protezy kończyny w której 
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. 
protezy na III poziomie jakości 

Po amputacji: 
w zakresie ręki                                                    13 200 zł, 

przedramienia                                                     28 600 zł, 
ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym          33 000 zł, 
na poziomie podudzia                                          19 800 zł,  
na wysokości uda (także przez staw kolanowy)      27 500 zł, 
Uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym                33 000 zł. 

10% 
Stopień niepełnosprawności, wiek aktywności 
zawodowej lub zatrudnienie, 

potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność 
procesu chorobowego i rokowania uzyskania 
zdolności pracy w wyniku wsparcia udzielonego                  
w programie 

Zadanie 4: 
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej 
protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości) 

do 30 % kwot o których mowa w zadaniu 3 10% jak wyżej jak wyżej 

Zadanie 5: 
Pomoc  w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka 
ręcznego 

8.250 zł 25% 

Znaczny stopień niepełnosprawności lub                         
w przypadku osób do 16 r. życia – orzeczenie                     
o niepełnosprawności (wiek do lat 18 lub wiek 
aktywności zawodowej lub zatrudnienie) 

Dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy                 
w samodzielnym przemieszczeniu się, zgodn lekarza 
specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie 
elektrycznym lub wózka ręcznego z 
oprzyrządowaniem 

 D 
pomoc w utrzymaniu 
aktywności 
zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej 

 dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby 
niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu lub inną 
tego typu opieką 

Miesięcznie             330 zł 
rocznie                3.960 zł 

15% 
Znaczny lub umiarkowany, aktywność zawodowa, 
pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka 

każdy rodzaj dysfunkcji 

MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym: 

Dofinansowanie lub 
refundacja kosztów 
uzyskania wykształcenia 
na poziomie wyższym 

  
  
1. Opłata za naukę (czesne) lub za przeprowadzenie 
przewodu doktorskiego 
2. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia 

 

1.Do kwoty poniesionych kosztów, nie więcej niż 4 400 zł (powyżej 
kwoty dof. możliwe przy spełnieniu kryterium doch. 764 zł/os) 

 

  
2. Dodatek do 1.100,00 zł dla pobierających naukę w szkole 
policealnej lub kolegium; 1.650 zł dla pozostałych wnioskodawców 
Kwota może być zwiększona nie więcej niż o: 
 
- 880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis 
elektroniczny/Profil zaufany na platformie EPUAP i złoży wniosek 
elektr. W systemie po raz pierwszy 
 - 770 zł – w przypadkach określonych przez Realizatora,  
-  550 zł – w przypadku pobierania nauki poza m-cem zamieszk, 
-  550 zł – w przypadku pobierania nauki w formie zdalnej w tym w 
systemie hybrydowym 
- 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej 
Rodziny 
- 330 zł – w przypadku pobierania jednocześnie nauki na 2 kierunkach 
- 330 zł – w przypadku gdy wnioskod. jest osoba poszkodowaną                     
w 2022/2023 w wyniku działania żywiołu  
-330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza 
jęz. Migowego 
- 220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje                                          
w przyspieszonym trybie 

Zgodnie z tabelą 2 

  
znaczny lub umiarkowany, nauka w szkole wyższej lub 
w szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski 
otwarty poza studiami doktoranckimi 

każdy rodzaj dysfunkcji 


