
OD 1 MARCA 2023 R. RUSZA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU 
„AKTYWNY SAMORZĄD” 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje program 
„Aktywny samorząd”. Wnioski o dofinansowania będą przyjmowane od 1 marca 2023 
roku za pośrednictwem Systemu Obsługi Klienta (SOW). W bieżącym roku realizatorem 
programu w powiecie pińczowskim ponownie będzie PCPR Pińczów.  

Program „Aktywny samorząd” jest formą wsparcia osób z różną niepełnosprawnością przez 

PFRON, dotyczy wielu obszarów potrzeb tej grupy. 

Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy moduł dotyczy likwidacji: bariery 

transportowej, barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, barier w 

poruszaniu się oraz udzieleniu pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Drugi moduł skupia się na wsparciu osób z 

niepełnosprawnością, które chcą uzyskać wykształcenie na poziomie wyższym. 

PFRON przeznaczył mln zł na działaniach w ramach „Aktywnego samorządu” w 2023 roku 

219,68 mln zł (w 2022 roku wynosił 199,57 mln zł). 

W 2023 roku realizowane będą następujące formy 
wsparcia: 

 Obszar A – likwidacja bariery transportowej:  
o Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 

roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu); 

o Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze 

znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 

narządu ruchu); 

o Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze 

znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 

narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka 

migowego); 

o Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu). 

 Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 
informacyjnym:  

o Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o 

niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk); 

o Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 

programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania; 

o Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku); 



o Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem 

o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu 

i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy; 

o Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu 

elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 

16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

 Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:  
o Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

(adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia 

lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 

uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego 

o napędzie ręcznym); 

o Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera 

lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z 

orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności); 

o Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie 

jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności); 

o Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 

kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - 

co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem 

niepełnosprawności); 

o Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób 

z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą 

problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza 

specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania). 

 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną 

tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem 

prawnym dziecka). 

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie 

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW  już od 

dnia 1 marca 2023 r. 

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!! 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2023 r. 

Uwaga! 

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o pomoc w ramach Obszaru C Zadanie 1 (zakup wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym), która nie jest zatrudniona ani nie uczy się, 



zobowiązana jest dostarczyć wraz z wnioskiem zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne 

na wózek potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Informacje dla studentów, wnioskodawców w module II 

Moduł II dotyczy osób, które posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności 

i które chcą mieć wyższe wykształcenie. Moduł jest adresowany do osób, pobierających naukę 

w: 

 w szkole policealnej, 

 w kolegium, 

 w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia 

magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez 

szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / 

wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem 

Internetu), 

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi. 

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie 

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW  już od 

dnia 1 marca 2023 r. 

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!! 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada: 

 dnia 31 marca 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023), 

 dnia 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 

2023/2024). 

Jak złożyć wniosek? 

Wszystkie wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd” można składać przez System 

Obsługi Wsparcia (SOW) przez Internet. Wsparcie w wypełnieniu wniosku w SOW można 

otrzymać: 

 dzwoniąc na infolinię: 0 800 889 777 

 używając mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej, 

 od pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we 

wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON. 

 


