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Program Student II Pegaz 2003 Komputer dla Homera

Terminy 
składania 
wniosku

Od 10 IX do 10 X lub
od 1 do 28 II

Od 4 V do 5 VI 2009 r.
(w przypadku obszaru D 
– do 30 XI 2009 r.) 

Od 4 V do 5 VI 2009 r.

Miejsce 
składania 
wniosków

Wniosek o dofinansowanie 
składa się w Oddziałach 
PFRON właściwych teryto-
rialnie dla siedziby szkoły, 
w której rozpoczynamy lub 
kontynuujemy naukę

Wniosek o dofinansowa-
nie składa się w Oddzia-
łach PFRON właściwych 
dla miejsca stałego 
zameldowania

Wniosek o dofinansowanie składa się 
w Oddziałach PFRON właściwych dla 
miejsca stałego zameldowania

Przedmiot 
dofinanso-
wania

Dofinansowanie kosztów 
nauki, a w szczególności:

opłaty za studia (czesne), �
koszty zakwaterowania, �
koszty dojazdów �
koszty związane z dostę- �
pem do Internetu
koszty uczestnictwa w za- �
jęciach mających na celu 
podniesienie sprawności 
fizycznej lub psychicznej,
koszty zakupu przedmio- �
tów ułatwiających naukę
koszty wyjazdów organi- �
zowanych w ramach zajęć 
szkolnych
stypendium specjalne za  �
szczególne osiągnięcia 
w nauce

obszar A �  – zakup i mon-
taż oprzyrządowania do 
samochodu;
obszar B �  – zakup sprzę-
tu komputerowego;
obszar C �  – zakup wózka 
inwalidzkiego o napę-
dzie elektrycznym;
obszar D �  – utrzymanie 
sprawności technicznej 
posiadanego wózka in-
walidzkiego o napędzie 
elektrycznym;
obszar E �  – pokrycie 
kosztów uzyskania pra-
wa jazdy kategorii B

podstawowy sprzęt komputerowy  �
i oprogramowanie,
specjalistyczny sprzęt komputerowy,  �
elektroniczny i oprogramowanie,
specjalistyczne elektroniczne urządze- �
nia brajlowskie,
urządzenia lektorskie �
szkolenia w zakresie podstawowej  �
obsługi nabytego w ramach programu 
sprzętu i oprogramowania

Kryterium 
dochodo-
wości

O dofinansowanie mogą 
ubiegać się osoby których 
średni miesięczny dochód 
brutto przypadający na 
jednego członka rodziny nie 
przekracza

120% �  najniższego wyna-
grodzenia przypadające-
go na jednego członka 
rodziny pozostającego we 
wspólnym gospodarstwie 
domowym
150% najniższego wyna- �
grodzenia w przypadku 
osób samotnie gospodaru-
jących 

Wnioskodawca, które-
go miesięczny dochód 
brutto przypadający na 
jednego członka rodziny 
nie przekracza 1000 zł 
– może otrzymać dofi-
nansowanie w wysokości 
100% wnioskowanej 
kwoty.
Jeśli jego dochód prze-
kracza ten pułap należne 
dofinansowanie pomniej-
szane jest zgodnie z al-
gorytmem określonym 
w procedurach

Wnioskodawca, którego miesięczny 
dochód brutto przypadający na jednego 
członka rodziny nie przekracza 1000 zł – 
może otrzymać dofinansowanie w wyso-
kości 100% wnioskowanej kwoty.
Jeśli jego dochód przekracza ten pułap 
należne dofinansowanie pomniejszane 
jest zgodnie z algorytmem określonym 
w procedurach

Wkład 
własny

brak o � bszar A – brak
obszar B – nie mniej niż  �
10% ceny zakupu
obszar C – nie mniej niż  �
1% ceny zakupu
obszar D – brak �
obszar E – nie mniej niż  �
15% kosztów

nie mniej niż 10% ceny zakupu dla pod- �
stawowego sprzętu komputerowego 
i oprogramowania
nie mniej niż 2% ceny zakupu dla spe- �
cjalistycznego sprzętu komputerowego, 
elektronicznego i oprogramowania
nie mniej niż 2% ceny zakupu dla spe- �
cjalistycznych elektronicznych urządzeń 
brajlowskich
nie mniej niż 7% ceny zakupu w przy- �
padku zakupu urządzeń lektorskich

Programy PFRON

Wyżej opisane programy mogą ulec zmia-
nie. Więcej informacji można uzyskać w 
Oddziałach Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych lub na 
stronie www.pfron.org.pl


