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Informacja  
o maksymalnych kwotach ubiegania się o dofinansowanie w ramach Modułu II 

 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 

 

Wnioskodawca w ramach programu „Aktywny samorząd” w module II – pomoc w uzyskaniu 

wykształcenia na poziomie wyższym może ubiegać się o dofinansowania poniesionych kosztów 

nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem. W ramach kosztów nauki 

przewidziano poniższe formy wsparcia, o które  Wnioskodawca może się ubiegać: 

 

1. Opłaty za naukę (czesne)1 

 równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy 
kształcenia na poziomie wyższym (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. 

 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. 

 Zmniejszenia kwoty: 

Wyliczona kwota dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne), ulega zmniejszeniu 

o 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca po pomyślnym ukończeniu nauki objętej 

dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach danej formy edukacji na poziomie wyższym, 

ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji 

na poziomie wyższym chyba, że wnioskodawca: 

1) ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie 

wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON, albo 

2) jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji 

na poziomie wyższym, 

wówczas zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki (czesne) – nie obowiązuje. 

 Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w zakresie kosztów czesnego: 

 a) w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy 

korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na 

poziomie wyższym (na jednym kierunku), 

15% wartości 
czesnego 

b) w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy 

jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma 

kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – 

warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie 

wyższym (drugiego i kolejnych kierunków) 

65% wartości 
czesnego 

                                                           
1 opłacie za naukę (czesne) – należy przez to rozumieć opłatę pobieraną za naukę w szkole policealnej lub wyższej w okresie 
objętym umową dofinansowania; opłata za naukę (czesne) nie obejmuje innych opłat z tytułu usług edukacyjnych 
(przykładowo: opłaty związanej z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za zajęcia 
nieobjęte planem studiów, za studia realizowane w języku obcym) ani innych opłat przewidzianych przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego (przykładowo za wydanie: legitymacji studenckiej i jej duplikatu, dyplomu ukończenia studiów, 
jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, itp.), które to koszty mogą być pokrywane 
przez beneficjenta pomocy ze środków dofinansowania przyznanego w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia; 



Pilotażowy program „Aktywny samorząd” – Informacja  
 

str. 2 
(2016.02.29) 

c) w przypadku nie zatrudnionych beneficjentów programu, którzy 

jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna form 

a kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – 

warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie 

wyższym (drugiego i kolejnych kierunków) 

50% wartości 
czesnego 

 Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca: 

• który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, albo 

• którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza 

kwoty 583 zł (netto) na osobę. 

 

2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego  

 Do kwoty 4.000 zł 

 

3. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia 

 – nie mniej niż 700 zł, maksymalnie 1.000 zł 

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

 1) 700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu (przykładowo, gdy: 

wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu 

barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub 

asystenta osoby niepełnosprawnej itp.), 

2) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza 

miejscem zamieszkania, 

3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny, 

4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub 

więcej) kierunkach studiów/nauki. 

 Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca: 

 1) z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio 

objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,  

2) zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu 

(semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON. 
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Istotny zakres pojęć w ramach pilotażowego programu  
„Aktywny samorząd” – Moduł II 

 

opłacie za naukę (czesne) – należy przez to rozumieć opłatę pobieraną za naukę w szkole policealnej lub 

wyższej w okresie objętym umową dofinansowania; opłata za naukę (czesne) nie obejmuje innych opłat 

z tytułu usług edukacyjnych (przykładowo: opłaty związanej z powtarzaniem określonych zajęć z powodu 

niezadowalających wyników w nauce, za zajęcia nieobjęte planem studiów, za studia realizowane w języku 

obcym) ani innych opłat przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego (przykładowo 

za wydanie: legitymacji studenckiej i jej duplikatu, dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz 

dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, itp.), które to koszty mogą być pokrywane 

przez beneficjenta pomocy ze środków dofinansowania przyznanego w formie dodatku na pokrycie 

kosztów kształcenia; 

dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - należy przez to rozumieć nie wymagającą rozliczania kwotę 

przeznaczoną na wydatki wnioskodawcy związane z pobieraniem nauki; 

gospodarstwie domowym wnioskodawcy – należy przez to rozumieć, w zależności od stanu faktycznego: 

a) wspólne gospodarstwo – gdy wnioskodawca ma wspólny budżet domowy z innymi osobami, 

wchodzącymi w skład jego rodziny,  

lub 

b) samodzielne gospodarstwo – gdy wnioskodawca mieszka i utrzymuje się samodzielnie 

i może udokumentować, że z własnych dochodów ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu; 

Karcie Dużej Rodziny – należy przez to rozumieć dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej, 

zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863, z późn. zm.) lub inny 

dokument, na podstawie którego wnioskodawca objęty jest działaniami/ulgami adresowanymi do rodzin 

wielodzietnych, ujętymi w ramy programów, które pod różnymi nazwami funkcjonują w Polsce, bądź 

wprowadzonymi jako samodzielny instrument nieobudowany programem 

kolegium – należy przez to rozumieć kolegium utworzone zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156) 

miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) 

miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia 

codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych 

i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym 

mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym 

miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania 

nauce w szkole wyższej – należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na 
poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, 

studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym 

(dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za 

pośrednictwem Internetu) 

półroczu/semestrze – należy przez to rozumieć okres, na który może zostać przyznana pomoc finansowa 

na pokrycie kosztów nauki w szkole, obejmujący zajęcia dydaktyczne, sesję egzaminacyjną oraz 

obowiązkowe praktyki 

przeciętnym miesięcznym dochodzie wnioskodawcy - należy przez to rozumieć dochód w przeliczeniu 

na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 

2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), obliczony za 

kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; 

w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu 

z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (Obwieszczenie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 r. - M.P. 2015 poz. 861), według wzoru:  

[(2.506 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy 



Pilotażowy program „Aktywny samorząd” – Informacja  
 

str. 4 
(2016.02.29) 

przerwie w nauce (w przypadku modułu II) – należy przez to rozumieć przerwę w kontynuowaniu 

nauki, w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop 

zdrowotny 

szkole policealnej – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę policealną, utworzoną 

zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156) 

szkole wyższej – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę wyższą utworzoną zgodnie z 

ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 

z późn. zm.) lub uczelnię zagraniczną,  a także szkołę wyższą i wyższe seminarium duchowne prowadzone 

przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe 

wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć:  

a) w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym – wszystkie bezsporne 

zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani 

przedawnione ani umorzone,  

b) w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających z decyzji administracyjnych 

wydawanych na podstawie przepisów k.p.a. – zobowiązania:  

− wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem 

dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – w przypadku decyzji, w których nie wskazano 

terminu płatności,  

− wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem 

terminu płatności oznaczonego w decyzji – w przypadku decyzji z oznaczonym terminem 

płatności,  

− wynikające z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej 

wykonalności 

zatrudnieniu – należy przez to rozumieć: 

a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, 

jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,  

b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o 

pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas 

określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące, 

c) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 704, z późn. zm.),  

d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.), 

e) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 

miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się), 

f) staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z 

późn. zm.), 

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie 

nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia 

 
 


