
         

 
ZARZĄDZENIE NR 3/2016 

z dnia 22 marca 2016r 
 

Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie 

W sprawie realizacji Programu Aktywny Samorząd Moduł II w 2016r 
 
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w siedzibie 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie ul. Armii Krajowej 2: 
- do 15 kwietnia 2016r I tura 
- do 10 października 2016r II tura 
Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub 
umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobiera naukę w szkole wyższej. 
 
W bieżącym roku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ustalił następujące 
zasady dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym: 
 
W 2016r kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr wynosi: 
- dodatek na pokrycie kosztów kształcenia 900 zł przy umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności 
- dodatek na pokrycie kosztów kształcenia 1000 zł przy znacznym stopniu 
niepełnosprawności 
- opłata za naukę /czesne/ - wysokość kosztów czesnego w ramach jednego kierunku do 
kwoty 3000zł.; dofinansowanie powyżej kwoty 3000zł. jest możliwe, jeśli wysokość 
przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza 583zł netto na osobę. 
 

Jeśli osoba pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów wyższych, kwota 
dofinansowania do czesnego na drugim kierunku może wynieść do 50% kosztów 
czesnego ponoszonego na tym drugim kierunku. Dofinansowanie powyżej kwoty 1500zł 
jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 
583zł netto na osobę. 
Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300zł, jeśli osoba 
niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna 
lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym ( po 
zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia) 

 
Warunki zwiększenia dofinansowania: 

1. 700zł- w sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty z powodu 
barier w poruszaniu się w lub w komunikowaniu się. 
2. 500zl- w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania 
nauki poza miejscem zamieszkania w odległości powyżej 50km  
3. 300zł. w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania 
nauki poza miejscem zamieszkania w odległości poniżej 50km 
4. 300zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny 
5. 300zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na 
dwóch kierunkach studiów/nauki. 

 


