
-znaczny lub 
umiarkowany 

stopień  
niepełnosprawności 

lub w przypadku 
osób do 16 roku 

życia — orzeczenie o 
niepełnosprawności 
-wiek do lat 18 lub 
wiek aktywności 
zawodowej lub 

zatrudnienie 
-dysfunkcja narządu 

ruchu 

-znaczny lub 
umiarkowany 

stopień  
niepełnosprawności 

-wiek aktywności 
zawodowej 

-dysfunkcja narządu 
ruchu 

-znaczny lub 
umiarkowany 

stopień  
niepełnosprawności 

-wiek aktywności 
zawodowej 
-dysfunkcja 

narządu słuchu, w 
stopniu 

Wymagającym 
korzystania z usług 
tłumacza języka 

migowego 

Pomoc w zakupie 
i montażu 

oprzyrządowania 
do posiadanego 

samochodu 

-znaczny lub 
umiarkowany 

stopień  
niepełnosprawności 

-wiek aktywności 
zawodowej lub 
zatrudnienie 
-dysfunkcja 

narządu duchu 

Pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy 

Warunki wykluczające 

uczestnictwo w programie 

Częstotliwość  udzielania 

pomocy 

-pomoc udzielona 
w ramach obszaru 

B 

-umiarkowany 
stopień  

niepełnosprawności 
-dysfunkcja 

narządu wzroku 
-wiek aktywności 
zawodowej lub 

zatrudnienie 

PILOTAŻOWY PROGRAM PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2019 ROKU „AKTYWNY SAMORZĄD" 

MODUŁ  I —Likwidacja barier utrudniających aktywizację  społeczną  i zawodową  

Forma pomocy 

Adresat programu 

Al 

Pomoc w zakupie 
i montażu 

oprzyrządowania do 
posiadanego 
samochodu 

Wymagalne 
zobowiązania 

wobec PFRON lub 
wobec realizatora 

programu 
Ponowna pomoc 

może być  udzielona 
po upływie 3 lat, 
licząc od początku 

roku następującego 
po roku, w którym 
udzielono pomocy 

Wymagalne 
zobowiązania 

wobec PFRON lub 
wobec realizatora 

programu  

Wymagalne 
zobowiązania 

wobec PFRON lub 
wobec realizatora 

programu 

Ponowna pomoc 
może być  udzielona 

po upływie 3 lat, 
licząc od początku 

roku następującego 
po roku, w którym 
udzielono pomocy 

Wymagalne 
zobowiązania 

wobec PFRON lub 
wobec realizatora 

programu  

Bł  
Pomoc w zakupie 

sprzętu 
elektronicznego lub 

jego elementów oraz 
Oprogramowania 

-znaczny stopień  
niepełnosprawności 

lub w przypadku 

osób do 16 roku 
życia —orzeczenie o 
niepełnosprawności 
-wiek do lat 18 lub 
wiek aktywności 
zawodowej lub 
zatrudnienie 

-dysfunkcja obu 
kończyn górnych lub 

narządu wzroku 

Wymagalne 
zobowiązania wobec 

PFRON lub wobec 
realizatora 
programu 

Ponowna pomoc 
może być  udzielona 
po upływie 5 lat, 
licząc od początku 

roku następującego 
po roku, w którym 
udzielono pomocy 

82 

Dofinansowanie 
szkoleń  w zakresie 
obsługi nabytego w 
ramach programu 

sprzętu 
elektronicznego i 
Oprogramowania 

Wymagalne 
zobowiązania 

wobec PFRON lub 
wobec realizatora 

programu 

Ponowna pomoc 
może być  udzielona 
po upływie 5 lat, 
licząc od początku 

roku następującego 
po roku, w którym 
udzielono pomocy 

B4 

Pomoc w zakupie 
Sprzętu 

elektronicznego lub 
jego elementów 

Oraz 
oprogramowania 

-znaczny lub 
umiarkowany 

stopień  
niepełnosprawności 

lub w przypadku 
osób do 16 roku 

życia — orzeczenie o 
niepełnosprawności 

-dysfunkcja 
narządu słuchu 

-trudności w 
komunikowaniu się  

Za pomocą  mowy 
-wiek do lat 18 lub 
wiek aktywności 
zawodowej lub 
zatrudnienie 

Wymagalne 
zobowiązania 

wobec PFRON lub 
wobec realizatora 

programu  

Ponowna pomoc 
może być  udzielona 
po upływie 5 lat, 
licząc od początku 

roku następującego 
po roku, w którym 
udzielono pomocy 

Obszar/Zadanie 

Pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy 

A2 

Ponowna pomoc 
może być  udzielona 

po upływie 3 lat, 
licząc od początku 

roku następującego 
po roku, w którym 
udzielono pomocy 

A3 A4 

Ponowna pomoc 
może być  udzielona 
po upływie 3 lat, 
licząc od początku 

roku następującego 
po roku, w którym 
udzielono pomocy 

Wymagalne 
zobowiązania 

wobec PFRON lub 
wobec realizatora 

programu 

Ponowna pomoc 
może być  

udzielona po 
upływie 5 lat, 

licząc od początku 
roku 

następującego po 
roku, w którym 

udzielono pomocy 

133 

Pomoc w zakupie 
sprzętu 

elektronicznego lub 
jego elementów 

oraz 
oprogramowania 



Maksymalna kwota 

dofinansowania 

10.000,00zI —koszty kursuj 

egzaminów 

kategorii B 

2.100,00zt 

- koszty kursuj 

egzaminów 

pozostałych 

kategorii-3.500,00zł  
-pozostałe koszty 

uzyskania prawa 

jazdy w przypadku 

kursu poza 

miejscowością  
zamieszkania 

wnioskodawcy 

(koszty związane z 

zakwaterowaniem, 

wyżywieniem i 

dojazdem w okresie 

trwania kursu) 

800,00zt 

—koszty kursu i 

egzaminów 

kategorii B 

2.100,00zł  

- koszty kursuj 

egzaminów 

pozostałych 

kategorii-3.600,00A 

-pozostałe koszty 

uzyskania prawa 

jazdy w przypadku 

kursu poza 

miejscowością  
zamieszkania 

wnioskodawcy 

(koszty związane z 

zakwaterowaniem, 

wyżywieniem i 

dojazdem w okresie 

trwania kursu) 

800,00zt 

-koszty usług 

tłumacza 

migowego - 

S00,00zt 

4.000,00zt 24.000,00zt dla 

osoby niewidomej, z 

czego na urządzenia 

brajlowskie 

15.000,00zt 

-9.000,00zł  dla 

pozostptych osób z 

dysfunkcją  narządu 

wzroku 

-5.000,00z1 dla 

osoby z dysfunkcją  
obu kończyn 

górnych 

- 4.000,00z1 dla 

osoby 

gluchoniewidomej 

- 3.000,00zt dla 

osoby z dysfunkcją  
narządu słuchu 

- 2.000,00zI dla 

pozostałych 

adresatów obszaru 

Z możliwością  
zwiększenia kwoty 

dofinansowania w 

indywidualnych 

przypadkach, 

maksymalnie o 

100%, wyłącznie w 

przypadku, gdy 

poziom dysfunkcji 

narządu wzroku 

lub słuchu wymaga 

zwiększenia liczby 

godzin szkolenia 

6.000,00zt 2.500,00zt 

Wysokość  udziału własnego Co najmniej 15% Co najmniej 25% Co najmniej 25% Co najmniej 15% Co najmniej 10% Nie dotyczy Co najmniej 30% Co najmniej 10% 

Informacja dotycząca 

przedmiotu dofinansowani 

Oprzyrządowanie 

samochodu — należy 

przez to rozumieć  
dostosowane do 

indywidualnych 

potrzeb związanych 

z rodzajem 

niepełnosprawności 

adresata programu 

urządzenia 

(montowane 

fabrycznie lub 

dodatkowo) lub 

również  
wyposażenie 

samochodu, które 

umożliwia 

użytkowanie 

samochodu przez 

osobę  
niepełnosprawną  z 

dysfunkcją  ruchu 

Nie dotyczy Nie dotyczy Oprzyrządowanie 

samochodu — 

należy przez to 

rozumieć  
dostosowane do 

indywidualnych 

potrzeb związanych 

z rodzajem 

niepełnosprawności 

wnioskodawcy 

wyposażenie/ 

technologie, 

sprzęty i 

urządzenia, 

montowane 

fabrycznie lub 

dodatkowo w 
samochodzie, a 

także inne np. 

mobilne sprzęty i 

urządzenia (a także 

technologie i 

Sprzęt elektroniczny 

lub jego elementy 

lub oprogramowanie 

— należy przez to 

rozumieć  komputer 

(stacjonarny lub 

mobilny) oraz/lub 

współpracujące z 

nim urządzenia i 

dedykowane 

oprogramowanie 

umożliwiające 

ograniczanie 

skutków rodzaju i 

stopnia 
niepełnosprawności 

(z uwzględnieniem 

definicji urządzeń  
brajlowskich), 

Głównym kryterium 

uznania 

kwalifikowalnosci 

Nie dotyczy Sprzęt 

elektroniczny lub 

jego elementy lub 

oprogramowanie — 

należy przez to 

rozumieć  komputer 

(stacjonarny lub 

mobilny) oraz/lub 

współpracujące z 

nim urządzenia i 

dedykowane 

oprogramowanie 

umoż liwiające 

ograniczanie 

skutków rodzaju i 
stopnia 

niepelnosprawnośc 

i (z uwzględnieniem 

definicji urządzeń  
brajlowskich), 

Głównym kryterium 

uznania 

Sprzęt 

elektroniczny lub 

jego elementy lub 

oprogramowanie — 

należy przez to 

rozumieć  
elektroniczne 

sprzęty i urządzenia 

lub ich elementy, a 

także dedykowane 

oprogramowanie 

umoż liwiające 

ograniczanie 

skutków dysfunkcji 

narządu sł uchu, w 

tym przede 

wszystkim sprzęty i 

urządzenia 

mobilne (np. 

laptop, tablet, 
smartfon); 

głównym kryterium 



lub przewożenie 

samochodem osoby 
niepełnosprawnej 
oraz niezbędnego 
Sprzętu 

rehabilitacyjnego; 
do mobilnych 
przedmiotów 
można zaliczyć  
przykładowo: 
specjalny fotel 
pasażera, w tym 
fotelik dziecięcy, 
podnośnik lub 
najazd/podjazd/ 
rampę  podjazdową  
do wózka 
inwalidzkiego, 

dodatkowe pasy do 
mocowania wózka 
inwalidzkiego  

oprogramowanie), 
które umożliwiają  

użytkowanie 

samochodu przez 
osobę  

niepełnosprawną  z 
dysfunkcją  studiu, 

W tym 
wspomagające 

poprawną  
komunikację  z 

osobą  niesfyszącą  
(komunikator, 

tablet ze 
specjalnym 

oprogramowaniem) 
sygnalizatory i 

aplikacje, z 
Wyłączeniem 

aparatów 
słuchowych 

danego kosztu są  
indywidulane i 
specyficzne dla 
danego rodzaju 

dysfunkcji - 
potrzeby związane z 

rehabilitacją  
zawodową  i 
społeczną  

potencjalnego 

beneficjenta. 

W określeniu 
„komputer 

(stacjonarny lub 
mobilny)" zawierają  

się  nie tylko 
komputery 

stacjonarne typu 

desk-top, all-in-one 
czy przenośne typu 
laptop, notebook, 

netbook, ultrabook 
czy nawet PC-stick, 
ale wszelkie inne 

mobilne urządzenia 
komputerowe typu: 

Palmtop, tablet, 
smartphone itp.  

kwalifikowa ‚ności 
danego kosztu są  

indywidulane i 

specyficzne dla 

danego rodzaju 
dysfunkcji - 

potrzeby związane 
z rehabilitacją  
zawodową  i 
społeczną  

potencjalnego 
beneficjenta. 

uznania 
kwalifikowaln*i 
danego kosztu są  

indywidualne i 
specyficzne 

potrzeby związane 
z rehabilitacją  
zawodową  i 
społeczną  

potencjalnego 
beneficjenta, w tym 

potrzeba 
komunikowania sią. 

Poprzez zapis 
„oraz/lub 

współpracujące z 
nim urządzenia I 

dedykowane 
oprogramowanie" 
należy rozumieć  

wszelkiego rodzaju 
urządzenia, które 

mogą  
współpracować  ze 

Sprzętem 
elektronicznym/ 
komputerowym. 

Będą  to m.in.: 
wszelkiego rodzaju 

klawiatury, myszki i 
inne urządzenia 

wskazujące, ekrany 
dotykowe  



oraz 
oprogramowanie i 

urządzenia 

umożliwiające 

sterowanie sprzętem 
elektronicznym/ 

komputerami przy 
pomocy mowy, 

ruchu gałek ocznych, 
dotyku, gestów 
wykonywanych 

rękoma, głową  czy 
innymi częściami 

ciała itp.; 

- umożliwiające 
rejestrowanie 

dźwięku/mowy, 
obrazu, ich dalszą  

obróbkę  głównie w 
celu 

odpowiedniego 
przetworzenia 
adekwatnie do 
potrzeb osób z 

różnego rodzaju 

niepełnosprawności 

ami 
- urządzenia i 

oprogramowanie 

wykorzystywane w 
nawigacji 

przestrzennej 
- urządzenia 
brajlowskie; 

oraz inne, które 
służą  niwelowaniu 

skutków 
okreś lonego rodzaju 
niepełnosprawności. 
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istwowyri‚n.;fi 
F.,"/ RhabłmacJ i Osób 
ir Nicipelnospravinvrli 

Forma pomocy 

Adresat programu 

Warunki wykluczające 

uczestnictwo w programie 

Częstotliwość  udzielania 

pomocy 

B5 

Pomoc w utrzymaniu 
sprawności 
technicznej 

posiadanego sprzętu 
elektronicznego, 
zakupionego w 

ramach programu 

-pomoc udzielona w 
Zadaniu: 1, 3 lub 4 
- znaczny stopień  

niepełnosprawności 
lub w przypadku osób 

do 16 roku życia- 
orzeczenie o 

niepełnosprawności 

Wymagalne 
zobowiązania wobec 

PFRON lub wobec 
realizatora programu 

Ponowna pomoc może 
być  udzielona po 

zakończeniu okresu 
gwarancji na 

przedmiot/usługę  

C2 

Pomoc w utrzymaniu 
sprawności 

technicznej 
posiadanego skutera 

lub wózka 
inwalidzkiego o 

napędzie 
elektrycznym 

-znaczny stopień  
niepełnosprawności 

lub w przypadku osób 
do 16 roku życia — 

orzeczenie o 
niepełnosprawności 

Wymagalne 
zobowiązania wobec 

PFRON lub wobec 
realizatora programu 

Ponowna pomoc 
może być  udzielona 

po zakończeniu 
okresu gwarancji na 
przedmiot/usługę  

C3 

Pomoc w zakupie 
protezy kończyny, w 
której zastosowano 

nowoczesne 
rozwiązania techniczne 
tj. protezy co najmniej 
na III poziomie jakości 

- stopień  
niepełnosprawności 
-wiek aktywności 
zawodowej lub 
zatrudnienie 

-potwierdzona opinią  
eksperta PFRON 

stabilność  procesu 
chorobowego 

-potwierdzone opinią  
eksperta PFRON 

rokowania uzyskania 
zdolności do pracy w 

wyniku wsparcia 

udzielonego w 
programie 

Wymagalne 
zobowiązania wobec 

PFRON lub wobec 
realizatora programu 

Ponowna pomoc może 
być  udzielona po 

upływie 3 lat, licząc od 
początku roku 

następującego po roku, 

C4 

Pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej 

posiadanej protezy 
kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne 

(co najmniej na III 
poziomie jakości)  

- stopień  
niepełnosprawności 

-wiek aktywności 
zawodowej lub 
zatrudnienie 

-potwierdzona opinią  
eksperta PFRON 

stabilność  procesu 
chorobowego 

-potwierdzone opinią  
eksperta PFRON 

rokowania uzyskania 
zdolności do pracy w 

wyniku wsparcia 
udzielonego w programie 

Wymagalne zobowiązania 
wobec PFRON lub wobec 

realizatora programu 

Ponowna pomoc może 
być  udzielona po 

zakończeniu okresu 
gwarancji na 

C5 

Pomoc w zakupie 
skutera inwalidzkiego o 
napędzie elektrycznym 
lub oprzyrządowania 

elektrycznego do wózka 
ręcznego 

-znaczny stopień  
niepełnosprawności lub 
w przypadku osób do 

16 roku życia — 
orzeczenie o 

niepełnosprawności 
-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 
o napędzie 

elektrycznym lub 
wózka ręcznego z 

oprzyrządowaniem 
elektrycznym 

Wymagalne 
zobowiązania wobec 

PFRON lub wobec 
realizatora programu 

Ponowna pomoc może 
być  udzielona po 

upływie 3 lat, licząc od 
początku roku 

uoszar/ caaame 

D 
Pomoc w utrzymaniu aktywności 
zawodowej poprzez zapewnienie 
opieki dla osoby zależnej (dziecka 
przebywającego w żłobku lub w 
przedszkolu albo pod inną  tego 

typu opieką) 

-znaczny lub umiarkowany 
stopień  niepełnosprawności 

-aktywność  zawodowa 
-pełnienie roli przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna 
prawnego dziecka 

Wymagalne zobowiązania wobec 
PFRON lub wobec realizatora 

programu 

Nie dotyczy 



wcześniej 
dofinansowaną  

wcześniej 
dofinansowaną  

w którym udzielono 
pomocy 

przedmiot/usługę  
wcześniej dofinansowaną  

w którym udzielono 
pomocy 

Maksymalna kwota 

dofinansowania 

. 	. 

1.500,00zł  3.500,00d Dla protezy na III 

poziomie jakości, przy 
amputacji: 

-9.000,00d w zakresie 
ręki 

-20.000,00d 
przedramienia 

-26.000,00d ramienia 
lub wyłuszczeniu w 
stawie barkowym 
-14.000,00d na 

poziomie podudzia 
-20.000,00d na 

wysokości uda (także 

przez staw kolanowy) 
-25.000,00d uda lub 

wyłuszczeniu wstawie 
biodrowym 

Z możliwością  
zwiększenia kwoty 
dofinansowania w 

wyjątkowych 
przypadkach i wyłącznie 

wtedy, gdy celowość  
zwiększenia jakości 

protezy do poziomu IV 
(dla zdolności do pracy 

Wnioskodawcy) 
zostanie 

zarekomendowana 
przez eksperta PFRON 

- Refundacja kosztów 
dojazdu beneficjenta 

programu na spotkanie 
z ekspertem PFRON lub 

kosztów dojazdu 
eksperta PFRON na 

spotkanie z 
beneficjentem 
programu—w 
zależności od 

poniesionych kosztów, 
nie więcej niż  200,00d 

Do 30% kwoto których 

mowa w zadaniu C3 

- Refundacja kosztów 
dojazdu beneficjenta 

programu na spotkanie z 
ekspertem PFRON lub 

kosztów dojazdu eksperta 
PFRON na spotkanie z 

beneficjentem programu 
— w zależności od 

poniesionych kosztów, 
nie więcej niż  200,00d 

5.000,00z1 200,00d miesięcznie —tytułem 

kosztów opieki nad jedną  (każdą) 

osobą  zależną  



' 

i 	- 	 nielallegu LO najmniej 10% 

Należy przez to 
rozumieć  koszty 

związane z 
utrzymaniem 
sprawności 

technicznej sprzętu 
elektronicznego, 
zakupionego w 

ramach realizacji 
programu, w tym 

koszt zakupu 

dodatkowych 
elementów, służących 

rozbudowie 
posiadanego sprzętu 

lub dodatkowego 
wyposażenia lub 

oprogramowania (w 
celu osiągnięcia 

minimalnych 
wymogów 

technicznych lub 
dokonania 

koniecznych 

aktualizacji, 
niezbędnych do 

zachowania 
funkcjonalności 

sprzętu lub 
oprogramowania), a 

także koszt 
niezbędnych napraw, 

przeglądów czy 
konserwacji. 

Nie dotyczy 

Np. wymiana 
akumulatorów, części 

zamiennych; 
Koszty naprawy i 

remontu 

Co najmniej 15% 

Nie dotyczy 

Co najmniej 10% Co najmniej 10% 
Przykładowy przedmiot 

dofinansowania 

Co najmniej 35% 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

się; 
jest 

napędzie 

sktadany/kompaktowy, 
pełniący 

ruchowo 

Oprzyrządowanie 
elektryczne do wózka 

ręcznego—należy przez 
to rozumieć  przystawne 

elementy/osprzęt 
(napęd elektryczny 

wraz z wyposażeniem, 
także dodatkowym) 

moż liwe do 
zamontowania w 

standardowym wózku 
inwalidzkim (ręcznym), 

gwarantujące 
maksymalne odciążenie 

przy jeździe, pchaniu 
lub hamowaniu wózka, 
także na nierównych 

nawierzchniach, 
zwiększające mobilność  

osoby 
niepełnosprawnej i 

umoż liwiające 
samodzielnie 

przemieszczanie się. 

Skuter o napędzie 
elektrycznym — należy 

przez to rozumieć  
czterokołowy lub 

trzykołowy 
skuter/pojazd o 

elektrycznym, 
także 

funkcję  wózka 
inwalidzkiego 

Przeznaczonego dla 

osoby 
niepełnosprawnej 

do poruszania 
skuter wyposażony 
m.in. w oddzielną, 

nastawną  kolumnę  
kierowcy. 
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