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Informujemy, że powiat staszowski podobnie jak w latach ubiegłych jest realizatorem pilotażowego 

programu „Aktywny Samorząd”, w ramach którego uczniowie szkół wyższych  i policealnych mogą się 

ubiegać o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach Modułu II w/w programu.  

Wysokość dofinansowania poniesionych kosztów nauki w ramach Modułu II, dotyczących  

semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, 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 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 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.  

2) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,  

3) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, w przypadku osób, które mają 

wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich – do 4.000 zł 

Wnioskodawca jest zobowiązany do poniesienia wkładu własnego w opłacie czesnego  

w wysokości: 

1) 50% wartości czesnego- w przypadku, pobierania nauki na kilku kierunkach,   

2) 15% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy  

w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), 

3) 65% wartości czesnego – dla 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), 

Z obowiązku wniesienia udziału własnego (15%, 65%) zwolniony jest wnioskodawca, którego 

wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę. 



Dodatek  na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony: 

1)  do kwoty 700 zł w przypadku gdy wnioskodawca: 

a/ ponosi dodatkowe koszty nauki z  tytułu pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej,   

b/ ponosi dodatkowe koszty nauki z  tytułu pomocy tłumacza migowego,    

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

miejscem zamieszkania, 

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

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

kierunkach studiów/nauki. 

Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny  

i motywacyjny. Wysokość dodatku zależy od postępów wnioskodawcy w nauce i wynosi:   

1) do 25% 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 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej 

kwoty dodatku;  

2) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na 

kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;  

3) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na 

kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;  

4) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w 

kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci 

studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na 

każdym etapie nauki. 

Formami wsparcia adresowanymi do osób niepełnosprawnych w ramach Modułu I w/w programu 

w 2017 roku są: 

 Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

 Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 

 Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, 

 Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 

elektronicznego i oprogramowania, 

 Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o 

napędzie elektrycznym, 

 Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

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

 Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w 

której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), 



 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 

tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod 

inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu 

przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego), 

Program „Aktywny Samorząd” kierowany jest do osób niepełnosprawnych o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

Ostateczny termin na składanie wniosków w ramach w/w programu upływa z dniem: 

- dla Modułu I – 30 sierpnia 2017r. 

- dla Modułu II – 30 marca 2017r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017) 

       10 października 2017r. ( wnioski składane na rok akademicki 2017/2018) 

\ 

Więcej informacji odnośnie programu uczniowie mogą znaleźć na stronie Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (www.pfron.org.pl) oraz na stronie Starostwa Powiatowego 

(www.staszowski.eu) w zakładce „Aktywny Samorząd”. 

Wszelkich informacji odnośnie programu udziela również Wydział Spraw Obywatelskich  

i Zarządzania Kryzysowego, pokój B-13 (tel. 15-864-68-12). 
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