
Informacja dla studentów! 

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o 
dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego 
programu „Aktywny samorząd” - Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na pozio-
mie wyższym).

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami ubiegania się o pomoc w ramach pro-
gramu, wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w SOW - Systemie Obsługi 
Wsparcia: https://sow.pfron.org.pl/ 

Oddział Małopolski PFRON zaprasza do złożenia wniosku! Bez wychodzenia z domu, bez kole-
jek  i bez barier.

SOW – System Obsługi Wsparcia

W bieżącym roku PFRON znacząco ułatwił osobom z niepełnosprawnościami ubieganie się o
pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie składa się
przez  Internet  w  Systemie  Obsługi  Wsparcia  (SOW):  https://sow.pfron.org.pl/  Bez  straty
czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. 

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie: 
- uzyskanie informacji, 
- wypełnienie wniosku, 
- podpisanie i złożenie wniosku, 
- dokonanie uzupełnień, 
- zapoznanie się ze wzorem umowy, 
- rozliczenie dofinansowania. 

Koronawirus - zaświadczenia z uczelni

Nawiązując  do   sygnalizowanych  w  związku  z  rozprzestrzenianiem  się  koronawirusa
trudnościami  w  uzyskaniu  zaświadczenia  z  uczelni  (o  zaliczeniu  semestru  albo
kontynuowaniu nauki), potrzebnego do rozliczenia udzielonego dofinansowania lub złożenia
nowego  wniosku  o  dofinansowanie  informujemy,  że   realizatorzy  programu  mają
kompetencje do przywrócenia terminu związanego z realizacją programu, w tym na złożenie
wniosku  lub  dostarczenie  dokumentów  potrzebnych  do  rozliczenia  przyznanego
dofinansowania. 

Ponadto,  w  przypadku  konieczności  dołączenia  skanu  zaświadczenia  z  uczelni  o
kontynuowaniu  nauki  do  wniosku  o  dofinansowanie  (w  sytuacji,  gdy  uczelnia  nie  jest
dostępna  z  uwagi  na  podjęte  działania  w  związku  z  koronawirusem)  dopuszczalne  jest

https://sow.pfron.org.pl/


   
dołączenie skanu informacji z uczelni  o aktualnym braku możliwości uzyskania wymaganego
zaświadczenia  (np.  uzyskanej  za  pośrednictwem  USOS  lub  witryny  uczelni).  Skan  takiej
informacji zastępuje w SOW wymagany załącznik do czasu odzyskania możliwości uzyskania
odpowiedniego, wymaganego dokumentu. 

Natomiast warunki przekazania dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia w ramach
Modułu II programu, określone są w umowie dofinansowania. PFRON przypomina - dodatek
na pokrycie  innych  kosztów  kształcenia  może  być  wypłacony  wtedy,  gdy  Wnioskodawca
wypełni  zobowiązania  umowne  w  tym  zakresie.  Konieczne  jest  przedłożenie  przez
Wnioskodawcę  informacji  o  zaliczeniu  semestru  objętego  dofinansowaniem.  Uznanie
zaliczenia  semestru  odbywa się  na  podstawie  udokumentowanej  informacji  o  frekwencji
(uczestnictwie  w  zajęciach)  lub  potwierdzającej,  że  uczeń/student  pobierał  naukę  w
semestrze  objętym  dofinansowaniem  np.  poprzez  wpis  na  kolejny  semestr,  w  tym
warunkowy,  informację  o  dopuszczeniu  do  sesji  egzaminacyjnej,  potwierdzenie  zdania
egzaminu  w  trakcie  sesji  egzaminacyjnej,  np.  w  formie  oceny  itp.  Źródłem  informacji  o
zaliczeniu semestru może być np. indeks, wydruk z USOS, zaświadczenie uczelni, itp. 

PFRON przypomina również, iż zgodnie z nowymi zasadami programu Aktywny Samorząd w
2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla
Wnioskodawców - w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów
kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po
raz pierwszy.

Więcej informacji o wysokości dofinansowania i zasadach przekazania środków w 2020 roku
znajduje się na stronie PFRON:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-
samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

Oddział  Małopolski  PFRON zachęca do korzystania  z  możliwości  składania  wniosków bez
wychodzenia z domu a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777.
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