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Dodatkowe Informacje 
 

 W przypadku, gdy Wnioskodawca  
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 2.000 zł jest możliwe wyłącznie w 
przypadku, gdy wysokość  przeciętnego 
miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie 
przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. 

 

 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. 
 

 Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty 
za naukę (czesne) oraz dodatku 
na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie 
przewodu doktorskiego następuje po 
zawarciu umowy dofinansowania. 

 Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów 
kształcenia następuje po przekazaniu 
realizatorowi programu informacji 
o zaliczeniu przez wnioskodawcę 
semestru/półrocza objętego 
dofinansowaniem lub po złożeniu 
zaświadczenia ze szkoły/uczelni, 
że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, 
objęte planem/programem studiów/nauki. 

Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach 
Modułu II: 
 
 
1) Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków 

PFRON łącznie max. w ramach 20 (dwudziestu) 
semestrów/półroczy różnych form kształcenia 
na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy 
także wsparcia udzielonego w ramach programów 
PFRON: 
a) „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób 

niepełnosprawnych”, 
b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób 

niepełnosprawnych”. 
 

2) Wysokość dodatku dla każdego Wnioskodawcy 
jest uzależniona od jego postępów w nauce  
i wynosi:  

a) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy 
maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku 
pobierania nauki na pierwszym roku nauki w 
ramach wszystkich form edukacji 
na poziomie wyższym, w przypadku form 
kształcenia trwających jeden rok – do 75% 
wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej 
kwoty dodatku; 

b) do 75%  wyliczonej dla wnioskodawcy 
maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku 
pobierania nauki na kolejnym, drugim roku 
edukacji w ramach wszystkich form edukacji 
na poziomie wyższym;  

 
c) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy 

maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku 
pobierania nauki w kolejnych latach (od 
trzeciego roku) danej formy edukacji 
na poziomie wyższym,  

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci 
szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów 
doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie 
maksymalnej na każdym etapie nauki. 
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