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OBSZAR A - Zadanie 3 
POMOC W UZYSKANIU PRAWA JAZDY  

 
 
Termin przyjmowania wniosków:  01.04. – 31.08.2019 r.  
 
 WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

 wiek aktywności zawodowej, 

 dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego. 

 

WARUNKI WYKLUCZAJĄCE UCZESTNICTWO W PROGRAMIE: 

 wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu, 

 

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW, w tym: 

 dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł, 

 dla kosztów kursu i egzaminu pozostałych kategorii – 3.500 zł, 

 dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania 

wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł, 

 dla kosztów usług tłumacza języka migowego – 500 zł. 

 

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed złożeniem wniosku. 

Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, 

warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją. 

 

UDZIAŁ WŁASNY: 25% ceny brutto zakupu/usługi. 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym 

udzielono pomocy. 

 

ZAKRES POJĘĆ: 

 
DYSFUNKCJA NARZĄDU SŁUCHU W STOPNIU WYMAGAJĄCYM KORZYSTANIA Z USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA 
MIGOWEGO – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem 
metodami wspomagającymi/alternatywnymi, a dla prawidłowej komunikacji w trakcie kursu i egzaminu na prawo jazdy, 
zgodnie z oświadczeniem/ zapotrzebowaniem wnioskodawcy, niezbędne jest wsparcie w formie usługi tłumacza 
migowego. 
 

PRAWO JAZDY – należy przez to rozumieć dokument wydany przez odpowiednie organy państwowe, potwierdzający 
uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem kategorii: A, A1, A2 i AM; 
warunkiem uzyskania prawa jazdy jest w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami m.in. uzyskanie orzeczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem określonej kategorii 
 

KOSZTY KURSU I EGZAMINÓW – należy przez to rozumieć koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej 
w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające. 
 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA – należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, 
w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, 
w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu 
zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć 
skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. 
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OSOBA POSZKODOWANA W WYNIKU DZIAŁANIA ŻYWIOŁU LUB INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH – należy przez 
to rozumieć: 

a) osobę zamieszkującą na terenie gminy umieszczonej w wykazie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów, wydanym na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, 
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1345), wobec której (lub wobec członka jej gospodarstwa domowego) podjęta została decyzja 
o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób 
lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym 
wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), a także,  

b) osobę, którą dotknęło inne zdarzenie losowe, skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym 
(np. pożar, kradzież, zalanie), udokumentowane/potwierdzone przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy 
społecznej, straż pożarną, Policję). 

 

PRZECIĘTNY MIESIĘCZNY DOCHÓD WNIOSKODAWCY - należy przez to rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną 
osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, 
w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten 
oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha 
przeliczeniowego w 2017 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. - 
M.P. 2018, poz. 911), według wzoru: [(3.399 zł x liczba hektarów)/12]/ liczba osób w gospodarstwie domowym 
wnioskodawcy. 
 

WIEK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku 
emerytalnego. 
 

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA – należy przez to rozumieć: 
a) zatrudnienie, lub 
b) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub  
c) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu, 
okresy aktywności zawodowej 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 aktywności; 

 

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 2017 r. poz. 2336, 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. 

 

WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA – należy przez to rozumieć:  
a) w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym – wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin 

płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione ani umorzone,  
b) w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających z decyzji administracyjnych wydawanych na 

podstawie przepisów k.p.a. – zobowiązania:  

 wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem dnia, w którym decyzja 
stała się ostateczna – w przypadku decyzji, w których nie wskazano terminu płatności,  

 wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem terminu płatności 
oznaczonego w decyzji – w przypadku decyzji z oznaczonym terminem płatności,  

 wynikające z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.  


