
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II 

- znaczy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności   

- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty 

poza studiami doktoranckimi. 

- w przypadku osób które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów 

doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie 

przewodu doktorskiego. 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:    

1. wymagane zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,  

2. przerwa w nauce. 

W ramach modułu II maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotyczących 

każdego półrocza roku wynosi: 

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

realizowanej formy kształcenia na jednym kierunku  - niezależnie od daty poniesienia 

kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3 000 zł. jest możliwe wyłącznie w 

przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza 

kwoty 583 zł netto na osobę. 

2. W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej 

form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za 

naukę  (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na 

kolejnym /kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł. 

jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu 

wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.   

3. dla opłaty za naukę (czesne) wnioskodawców zatrudnionych  - 85% kosztów czesnego w 

ramach jednej formy kształcenia , drugi kierunek – 35% kosztów czesnego 

4. dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.000 zł., 

5. dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega  rozliczeniu ) nie mniej niż      

700 zł, maksymalnie 1000 zł. 

6. udział własny wnioskodawców zatrudnionych wynosi – jeden kierunek  - 15%, drugi 65% 

(opłacony udział własny powinien być uwzględniony na fakturze lub potwierdzony 

dokonaniem przelewu przed przekazaniem środków przez PCPR) 

Dofinansowaniu mogą podlegać wyłącznie te koszty (te części kosztów), które nie zostały 

sfinansowane z innych źródeł tj. ze środków pochodzących z budżetu państwa, z budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, ze środków własnych szkół i  uczelni oraz funduszy 

strukturalnych i innych.   


