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Powiatowy „student” 
niePełnosPrawny
drogi studencie! Pomoc w  uzy-
skaniu wykształcenia na pozio-
mie wyższym jest teraz możliwa 
poprzez skorzystanie z oferty prze-
znaczonej dla Ciebie w programie 
„aktywny samorząd”. w ramach 
Modułu ii w/w programu możesz 
starać się o dofinansowanie lub 
refundację kosztów, które pono-
sisz studiując.

Po ciężkich i długotrwałych – trwa-
jących wiele miesięcy, ustaleniach, 
mających na celu eliminację nieja-
sności związanych z  wdrażeniem 
wprowadzonej przez Radę Nadzorczą 
PFRON w dniu 17 stycznia br. zmiany 
w zapisach pilotażowego programu 
„Aktywny samorząd”, wreszcie docze-
kaliśmy się w miarę jasnego komuni-
katu w tej sprawie. Studenci uczelni 
wyższych będą mogli skorzystać 
z oferty zawartej w Module II pro-
gramu „Aktywny Samorząd” i starać 
się o dofinansowanie bądź refunda-
cję kosztów związanych ze studio-
waniem. Program obecnie obejmuje 
m.in. formy wsparcia przewidziane 
w realizowanym dotychczas przez 
PFRON programie „Student II”.

Z m i a n y  w p r o w a d z o n e 
w w/w zakresie są skutkiem poro-
zumienia Pełnomocnika Rządu do 
Spraw Osób Niepełnosprawnych 
oraz Prezesa Zarządu Związków 
Powiatów Polskich. Mają one na 
celu wzmocnienie i usprawnienie 
współpracy z samorządami powia-
towymi oraz wsparcie tych samo-
rządów w  podejmowanych przez 
nie działaniach na rzecz integracji 
osób niepełnosprawnych, zarówno 
w społeczności lokalnej, jak i w naj-
szerszym zakresie. Program „Aktywny 
samorząd” jest ważnym krokiem idą-
cym w kierunku powstania wydaj-
nego modelu polityki społecznej 
wobec osób niepełnosprawnych.

Kto reaLiZuJe, CeLe 
 i adresaCi ProGraMu 

Celem głównym programu „Aktywny 
samorząd” jest umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym całkowitego wyeli-
minowania lub chociażby zmniejsze-
nia istniejących barier ograniczających 
ich uczestnictwo w życiu społecznym 

i zawodowym, jak również w ich dostę-
pie do edukacji.
Program składa się z III modułów:

 ▪ Moduł I – likwidacja barier utrud-
niających aktywizację społeczną 
i zawodową;

 ▪ Moduł II – pomoc w  uzyskaniu 
wykształcenia na poziomie wyższym;

 ▪ Moduł III – szkolenia kadr samo-
rządów oraz organizacji pozarzą-
dowych z  zakresu problematyki 
niepełnosprawności.

Pomoc oferowana w  ramach 
Modułu I koncentruje się min. na:

 ▪ likwidacji barier transportowych: 
w postaci dofinansowania zakupu 
i  montażu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu, kosztów 

związanych z  uzyskaniem prawa 
jazdy kategorii B; 

 ▪ likwidacji barier w  dostępie 
do uczestniczenia w  społeczeń-
stwie informacyjnym, poprzez 
dofinansowanie zakupu sprzętu 
elektronicznego, jego elementów, 
oprogramowania oraz kosztów 
szkoleń w zakresie obsługi nabytego 
w ramach programu sprzętu elektro-
nicznego i oprogramowania;

 ▪ likwidacji barier w poruszaniu się, 
poprzez dofinansowanie zakupu oraz 
utrzymania sprawności technicznej 
wózka inwalidzkiego o napędzie elek-
trycznym, dofinansowanie zakupu 
oraz utrzymania sprawności tech-
nicznej protezy kończyny, w której 

W ramach Modułu II programu „Aktywny Samorząd” można 
starać się o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania 

wykształcenia na poziomie wyższym oraz otrzymać pomoc w każdym 
półroczu 2013r., w następującym zakresie: 

Opłaty za naukę w wysokości po 3000 zł
Dofinansowanie lub refundacja w w/w zakresie może być zwiększona, 

gdy z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wynika, że zostało ono 
wydane z więcej niż z jednej przyczyny niepełnosprawności: 

 ▪ w przypadku dwóch symboli niepełnosprawności widniejących na 
orzeczeniu wysokość dofinansowania lub refundacji może być zwięk-
szona do 30 %,

 ▪ w przypadku trzech symboli niepełnosprawności widniejących na 
orzeczeniu wysokość dofinansowania lub refundacji, może być zwięk-
szona do 40%, 

Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 800 zł,
w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 
500 zł.

Dodatkowo w/w dodatek może być zwiększony:

w przypadku osiągania dobrych wyników w nauce:
 ▪ do 25 % – dla średniej ocen w przedziale: 3,50 - 3,75,
 ▪ do 30 % – dla średniej ocen w przedziale: 3,76 - 4,00,
 ▪ do 35 % – dla średniej ocen w przedziale: 4,01 - 4,50,
 ▪ do 40% – dla średniej ocen powyżej 4,50,
 ▪

a także w przypadku osoby:
 ▪ niewidomej – do 20%,
 ▪ głuchej – do 25%,
 ▪ głuchoniewidomej – do 30%,
 ▪ której miejscem zamieszkania jest obszar wiejski – do 10%.

Powyższe dane podano w oparciu o informację publikowaną na stro-
nie internetowej MOPS w Krakowie www.mops.krakow.pl
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zastosowano nowoczesne rozwiąza-
nia techniczne.

Z uwagi na fakt, że Was, Drodzy 
Studenci oraz Kandydaci na studia, 
interesować będzie głównie Moduł 
II programu, dlatego w niniejszym 
artykule pragnę zwrócić szczególną 
uwagę na najważniejsze zadania reali-
zowane w ramach tego modułu.

O  pomoc wnioskować mogą 
osoby niepełnosprawne posiadające 
znaczny lub umiarkowany stopień nie-
pełnosprawności, będące studentami 
uczelni wyższych, uczniami szkół poli-
cealnych, jak również mające otwarty 
przewód doktorski poza studiami 
doktoranckimi. 

Realizatorem programu w Module 
II jest samorząd powiatowy. Zadaniem 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (w skrócie 
PFRON) jest finansowanie programu 

i  nadzór nad przebiegiem jego 
realizacji. Zatem niezwykle istotną 
informacją jest to, że realizatorem 
programu „Aktywny Samorząd” nie 
jest PFRON, tylko Powiatowe Centra 
Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki 
Pomocy Społecznej oraz Miejskie 
Ośrodki Pomocy Rodzinie właściwe 
miejscu zamieszkania wnioskodawcy. 
Dla osoby niepełnosprawnej, miesz-
kającej na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków, podmiotem realizującym 
pilotażowy programu „Aktywny samo-
rząd” jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krakowie – ul. Józefińskiej 
14, pok. 010, tel. 12 616-54-27.

terMiny sKładania 
wniosKÓw

Wnioski w ramach modułu II (dofi-
nansowanie do studiów) programu 

Aktywny Samorząd” należy złożyć 
w terminie od 2 do 30 września 2013 
r. w semestrze zimowym w roku aka-
demickim 2013/2014.

Pilotażowy program „Aktywny 
samorząd” przewiduje możliwość 
refundacji kosztów finansowanych 
w Module II programu, poniesionych 
w okresie do 6-ciu miesięcy przed zło-
żeniem wniosku.

wątPLiwośCi, ProBLeMy 
 i uwaGi ZGłasZane 

PrZeZ osoBy PraCuJąCe 
w środowisKu on oraZ 

studentÓw on

Studenci zgłaszali, że nurtuje ich 
kwestia związana samą realizacją 
programu. W głównej mierze zwra-
cali uwagę na przewlekłą procedurę 
wdrażania programu w życie. Bardzo 

Przekazanie do powiatów realizacji dotychczasowego programu „Student” jest elementem 
konsekwentnie realizowanej od kilku lat przez PFRON strategii przekazywania w ręce samo-
rządów rozdziału środków i bezpośredniej obsługi osób niepełnosprawnych z tym związanej. 
PFRON miałby się ograniczać do odgrywania roli funduszu zbierającego „kary” od pracodawców, 
którzy nie zatrudnianą wystarczającej liczby osób niepełnosprawnych, obsługi dofinansowań 
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz do realizacji programów centralnych. 
Pozostałe zadania mają być realizowane przez samorządy wojewódzkie i/lub powiatowe.

Idea, by pieniądze były dzielone „bliżej” osoby niepełnosprawnej, sama w sobie jest może 
słuszna. Czy jednak sprawdzi się ona w przypadku „Studenta?. Czas pokaże…

Zastanawia mnie tylko, dlaczego nie przekazano tego zadania Urzędom Marszałkowskim, tak, jak o tym mówiono 
w ubiegłym roku. Zapewne byłoby to logistycznie prostsze. Oddziałów PFRON, przyjmujących wnioski, było 16 – 
tyle samo, co Urzędów Marszałkowskich. Algorytm podziału środków „sprawdzony w boju” i udoskonalany przez 
wiele lat, byłby praktycznie do wykorzystania w tym przypadku. Zatem i termin składania wniosków w przerwie 
międzysemestralnej pewnie byłby realny, aczkolwiek zdecydowano się na przekazanie zadania do 380 powiatów, 
z których nie w każdym znajduje się uczelnia wyższa. Otwarte jest także pytanie: co ma zrobić student mieszkający 
na terenie powiatu, który nie będzie realizował programu „Aktywny samorząd”, gdyż udział samorządów w tym 
programie jest dobrowolny, a nie obligatoryjny?

Od początku roku od studentów i samorządowców odbierałem sygnały zaniepokojenia tą zmianą. Studenci oba-
wiali się, czy dostaną dofinansowanie na kolejny semestr, a samorządowcy, czy poradzą sobie z obsługą tego 
programu (w Krakowie wcześniej składało wnioski ponad tysiąc studentów). Studenci, zwłaszcza Ci, którzy płacą 
za studia, przyzwyczajeni do składania wniosków w lutym, w sytuacji przedłużających się ustaleń we wdrażaniu 
nowych procedur, mieli kłopot z dotarciem do informacji, czy jak zapłacą czesne, to zostanie im to zrefundowane? 
Samorządowcy, zwłaszcza Ci z Krakowa, zastanawiali się, czy wystarczy im pieniędzy, jeśli znaczna część osób złoży 
wnioski w miejscu studiowania (tak, jak było to dotychczas), a nie w swojej rodzinnej miejscowości.

Przyjmowanie wniosków ruszyło pełną parą. Pozostaje teraz trzymać kciuki, by studenci „ogarnęli” nową proce-
durę, a urzędnicy wypłacili pieniądze jeszcze przed wakacjami. Niemniej jednak, trzeba pamiętać, że „darowanemu 
koniowi nie zagląda się w zęby” i cieszyć się, że z środków PFRON studenci nadal będą mogli być wspierani w uzy-
skaniu wyższego wykształcenia.

W tym roku PFRON, w skali krajowej, zaplanował na ten cel kwotę ponad 60 mln. zł, natomiast MNiSW, na stwa-
rzanie warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, przekaże uczelniom niespełna 42 mln zł. Ta dyspro-
porcja pokazuje, że środki MNiSW dla studentów niepełnosprawnych na systemowe rozwiązanie i stałe wsparcie, 
w trakcie roku akademickiego, są zdecydowanie za małe. Z punktu widzenia osoby odpowiedzialnej na uczelni za 
wsparcie studentów niepełnosprawnych wolałbym, by PFRON na bezpośrednie wsparcie dla studentów przekazał 
kilka milionów mniej, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczył na finansowanie specjalistycznych usług niezbęd-
nych do studiowania np. tłumaczy języka migowego (tak jak w poprzednich latach) i/lub na działania aktywizujące 
studentów w wejściu na rynek pracy. Te oszczędności nie musiałyby się odbyć kosztem studentów, bo Ci, zamiast 
iść na kolejne studia i brać dofinansowanie z PFRON, poszliby do pracy…

andrzej wójtowicz (Kierownik Bon aGH)
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strona PreZydenta rP w PJM!

Zgodnie z treścią komunikatu PFRON, miejsce zamieszkania 
beneficjenta projektu należy rozumieć w następujący sposób:

Miejsce zamieszkania (zgodnie z normą kodeksu cywilnego – art. 25 
KC), to miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego 
pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w któ-
rym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych 
i majątkowych interesów). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszka-
nia. Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miejsca zameldowania. 
Meldunek jest czynnością administracyjną.

W celu określenia miejsca zamieszkania, konieczne jest ustalenie 
dwóch elementów. Pierwszy z nich ustala się, stwierdzając w jakiej miej-
scowości dana osoba przebywa, drugi zaś, określa się poprzez stwier-
dzenie, czy przebywa tam z zamiarem stałego pobytu. Oba te elementy 
muszą wystąpić jednocześnie. Przy czym wskazuje się, iż fizyczna nie-
obecność w danej miejscowości (np. ze względu na studia, odbywanie 
służby wojskowej itp.) przez określony czas bez jednoczesnego zamiaru 
zmiany miejsca zamieszkania, nie powoduje utraty dotychczasowego 
miejsca pobytu.

Decentralizacja decyzji o przyznaniu pomocy w ramach Modułu II do 
samorządu powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszka-
nia studenta ma taki walor, iż Realizatorzy programu będą odpowiedzialni 
za znacznie niższą liczbę wniosków, aniżeli w przypadku Oddziałów 
PFRON. Co dla studentów oznacza szansę na m.in. szybsze zawarcie 
umowy dofinansowania. Złożenie wniosku w dużej aglomeracji może 
wiązać się z możliwością zmniejszenia kwoty dofinansowania, z uwagi na 
dużą liczbę wniosków objętych dofinansowaniem. Nadto, w przypadku 
miast nie ma możliwości zwiększenie kwoty dofinansowania dodatku na 
pokrycie kosztów kształcenia z tytułu miejsca zamieszkania położonego 
na terenie obszarów wiejskich.

Data publikacji : 16.04.2013 

Więcej informacji na temat programu „Aktywny Samorząd” można 
uzyskać na stronach PFRON-u: www.pfron.org.pl

długo musieli czekać na jakiekolwiek 
komunikaty, związane ze zmianami 
dotychczas prowadzonego przez 
PFRON programu Student II. Ciągłe 
śledzenie stron internetowych, brak 
możliwości uzyskania rzetelnej infor-
macji na temat procedur ubiegania się 
o dofinansowanie i refundacje kosz-
tów związanych ze studiowaniem było 
dla studentów bardzo odczuwalnym 
utrudnieniem.

Obecnie największe wątpliwości 
budzi wśród studentów kwestia miej-
sca, tj. placówki, w której mają składać 
wnioski o dofinansowania, bądź refun-
dację kosztów przez siebie poniesio-
nych, a związanych bezpośrednio ze 
studiowaniem na uczelni wyższej, uza-
leżniona od miejsca ich zamieszkania.

Trzeba przyznać, że wszystkie 
dokonujące się zmiany niosą ze sobą 
szereg wątpliwości i niejasności, lecz 
miejmy nadzieje, że z każdym kolej-
nym dniem funkcjonowania pro-
gramu, ścieżki zostaną coraz bardziej 
przetarte zarówno dla beneficjentów 
programu jak i dla organów odpo-
wiedzialnych, które mają od tego 
roku realizować wytyczne programu.

Zachęcamy zatem wszystkich 
uprawnionych do korzystania z przy-
wilejów, jakie niesie ze sobą program 
„Aktywny Samorząd”, i mimo istnie-
jących do tej pory niejasności, nie-
zrażania się oraz nierezygnowania 
z korzystania z tej formy pomocy – 
naprawdę warto!

Karolina Jachimczyk (aGH)

Coraz więcej dostępności dla osób 
g/ Głuchych. od początku kwietnia na 
stronie www.prezydent.pl regularnie 
pojawiają się filmy z tłumaczeniami 
migowymi oraz informacje o najważ-
niejszych wydarzeniach w Polskim 
Języku Migowym (PJM). 

Informacje tłumaczy Tomasz Smakowski, 
a realizowane są one przez dostepni.eu. 
Materiały z  tłumaczeniem migowym 
oznaczone są ikoną ucha. Zamieszczane 
są w dziale aktualności oraz w nowej 
zakładce: dla niesłyszących, do której 
odsyła bezpośredni link z górnego menu.

Aby obejrzeć komunikat lub film 
w PJM należy kliknąć w ikonę ucha przy 
artykule. Zachęcamy zatem do odwiedza-
nia strony Prezydenta RP. 

anna Butkiewicz (aGH)

Strona Prezydenta www.prezydent.pl/dla-nieslyszacych/aktualnosci
Film w PJM – www.youtube.com/watch?v=CV7IbyxhrgE

Źródło: www.onsi.pl

Jeden z filmików przetłumaczony na Polski Język Migowy
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