
UWAGA 

STUDENCI I UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY Z PROGRAMU                  

„Aktywny Samorząd” 

Terminy: 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2017 roku wypada: 

 dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 

2017/2018).  

Dla kogo dofinansowanie 

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która: 

1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,  

2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód 

doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.  

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które: 

1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,  

2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).  

Wysokość dofinansowania 

W 2017 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku: 

1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,  

2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 

zł,  

3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie 

realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - 

niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest 

możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie 

przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.  

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach 

studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach 

może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki.  

Warunki zwiększenia dofinansowania 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o: 

1. 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,  



2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania 

nauki poza miejscem zamieszkania,  

3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,  

4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na 

dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.  

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i 

motywacyjny 

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do 

wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego 

do wypłaty wynosi: 

1. do 25% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach 

wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia 

trwających jeden rok – do50%,  

2. do 50% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach 

wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;  

3. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy 

edukacji na poziomie wyższym;  

4. do100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) 

danej formy edukacji na poziomie wyższym,  

Lp Formy edukacji 

na poziomie 

wyższym 

Udział w maksymalnej kwocie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (% 

maksymalnej kwoty) 

Łącznie 

maksymalnie 

w ciągu 

trwania 

nauki w 

ramach 

danej formy 

kształcenia 

na poziomie 

wyższym 

W zależności od etapu pobierania nauki/postępów w nauce(kolejny rok studiów/ 

rok szkolny) 

1-rok 2-rok 3-rok 4-rok 5-rok 6-rok  
1 Szkoła policealna 

trwająca jeden 

rok 

50 0 0 0 0 0 50 

2 Kolegium 

trwające jeden 

rok 

50 0 0 0 0 0 50 

3 Studia 

podyplomowe 

trwające jeden 

rok 

50 0 0 0 0 0 50 

4 Szkoła policealna 

trwająca dłużej 

niż jeden rok 

25 50 75 0 0 0 150 

5 Kolegium 

trwające dłużej 

niż jeden rok 

25 50 75 0 0 0 150 

6 Studia 

podyplomowe 

trwające dłużej 

niż jedne rok 

25 50 75 0 0 0 150 

7 Studia I stopnia 25 50 75 100 0 0 250 

8 Studia II stopnia 100 100 100 0 0 0 300 

9 Studia jednolite 

magisterskie 
25 50 75 100 100 100 450 



10 Studia II stopnia 100 100 100 100 100 0 500 

11 Przewód 

doktorski otwarty 

poza studiami III 

stopnia 

0 0 0 0 0 0 0 

 

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) 

mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.  

MODUŁ II - wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego) 

jest określona w ust. 23 pkt 2 

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, 

którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 

zł (netto) na osobę. 

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy 

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy 

dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku (zgodnie z 

rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu) tj. : 

1. aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2016/2017,  

2. roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 w przypadku wniosków składanych do 10 

października 2017 r.  

 


