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 Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym obejmuje: 
1. Opłatę za naukę (czesne), 
2. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu), 

3. Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty 

przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich. 
WARUNKI FORMALNE, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

 nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. 
MAX. KWOTA DOFINANSOWANIA  

1. W ramach Modułu II maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotyczących  
      każdego półrocza 2020 roku wynosi w przypadku: 

1) Opłaty za naukę (czesne) – 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 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego 

miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.  
4000 zł – dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. 
2) Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do 1500 zł. w tym: 

a)  1000 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium, 
b)  1500 zł – dla pozostałych wnioskodawców 
3) Dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000 zł. 

2. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony nie więcej niż o:  
1) 700 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu  
barier w poruszaniu się – w szczególności 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, 
5) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie, 

    6) 300 zł - w  przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osobą poszkodowaną w 2018 lub w 2019 roku w wyniku 
działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, 
     7) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego, 
     8) 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP 
i złożony wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez 
PFRON przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy korzystają z tego zwiększenia po raz 
pierwszy (wsparcie jest jednorazowe) 
 

WARUNEK WYKLUCZAJĄCY UCZESTNICTWO W PROGRAMIE - Przerwa w nauce. 
  

WKŁAD WŁASNY 
 a) 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają  

z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), 
 b) 65% wartości czesnego – 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).  
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