
                                                          

 

PILOTAŻOWY PROGRAM PFRON ,,AKTYWNY SAMORZĄD” 

MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ 

Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo 

beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

Cel szczegółowy: przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej                     

lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się 

OBSZAR C, ZADANIE 1 – Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

Adresat pomocy:  

• znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie                           
o niepełnosprawności, 

• zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania 
zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie, 

• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 
• dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego                       

o napędzie ręcznym. 

Maksymalna kwota dofinansownia: 10.000,00 zł  

 

Wysokość udziału własnego: 10% ceny brutto zakupu/usługi 

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec 

realizatora programu 

 

Częstotliwość udzielania pomocy: ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat,                                

licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy 

 

Definicje pojęć: 

Wiek aktywności zawodowej – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku 

emerytalnego. 

 

Dysfunkcje uniemożliwiających samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego                              

o napędzie ręcznym (w przypadku Obszaru C Zadanie 1) – należy przez to rozumieć sytuację, kiedy 

stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne 

poruszanie się i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego; brak takiej możliwości 

powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową                                

w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej 

etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony 

zaświadczeniem lekarskim; oceniając zasadność dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o 

napędzie elektrycznym należy brać pod uwagę, czy:  

https://www.pfron.org.pl/


a) korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji 

(czy nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu), 

b) korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,  

c) istnieją przeciwwskazania do korzystania z wózka o napędzie elektrycznym (np. utraty przytomności, 

epilepsja),  

d) zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby 

niepełnosprawnej. 

Wózek inwalidzkim o napędzie elektrycznym – należy przez to rozumieć wózek inwalidzki wyposażony 

w napęd elektryczny i akumulatory, przeznaczony do przemieszczania się głównie wewnątrz, ale także 

na zewnątrz pomieszczeń, wraz z wyposażeniem, także dodatkowym; wózek poprawia lub utrzymuje 

wydolność osoby niepełnosprawnej ruchowo w zakresie mobilności użytecznej w czynnościach 

codziennych i samoobsłudze, a także uczestniczenia społecznego (w szczególności uczestniczenia                      

w edukacji, wykonywania pracy zarobkowej); 

Nauka (w przypadku Obszaru C Zadanie 1) – należy przez to rozumieć naukę w ramach każdej z form 

edukacji przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148), a także w szkole wyższej lub w ramach przewodu doktorskiego otwartego poza studiami 

doktoranckimi. 

Zatrudnienie – należy przez to rozumieć:  

a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże 

nie krótszy niż 3 miesiące, 

 b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, 

jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten 

nie może być krótszy niż 3 miesiące,  

c) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299, z późn. zm.),  

d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców                         

(Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.), 

 e) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy 

(okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się), 

 f) staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia                                                        

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.),  

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie                              

w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia. 

 

Wnioski przyjmowane są w PCPR w Pszczynie, przy ulicy Dworcowej 23 w termienie                                      

do dnia 31 sierpnia 2019r. 

 


