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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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