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Skarszewy, dnia 6 sierpnia 2008 roku 
 
 

Urząd Miejski w Skarszewach uprzejmie informuje o zakwalifikowaniu się Gminy Skarszewy 
do programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNE  zamieszkujące gminy wiejsko-miejskie z miastami do 5 tys. 
mieszkańców” organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
W nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2008 roku Urząd Miejski w Skarszewach 
(pokój nr 6) będzie przyjmował wnioski o DOFINANSOWANIE KOSZTÓW NAUKI       
w ramach programu. 
 

Na co przeznaczone jest dofinansowanie? 

 

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, moŜe 
obejmować następujące koszty: 

1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umoŜliwiaj ących naukę, 

2) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej 
lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy), 

3) związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament), 

Uwaga! w ramach programu wykluczona została moŜliwość zakupu 
komputerów!  

3) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów 
językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem 
zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać równieŜ koszty dojazdu, 
zakwaterowania, wyŜywienia), 

4) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych. 

Tylko w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa 
moŜe obejmować dodatkowo następujące koszty: 

1) opłaty za naukę (czesne), 

2) zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego 
zamieszkania), 

3) dojazdów do szkoły. 
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Kto moŜe uzyskać dofinansowanie? 

 

Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu moŜe otrzymać uczeń 
niepełnosprawny, który: 

1) posiada waŜne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności,  

2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole 
ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),  

3) posiada stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego w 
gminie miejsko-wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie 
miejsko-wiejskiej. 

Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieŜy do lat 18 
uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów 
nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny. 

 

Kto nie moŜe uzyskać dofinansowania kosztów nauki? 

 

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie moŜe ubiegać się osoba, 
która: 

1) w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn 
leŜących po jej stronie, 

2) posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON (tj. zobowiązanie, którego 
termin zapłaty upłynął ), 

3) posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniŜszego 
wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we 
wspólnym gospodarstwie domowym. 

Zgodnie z postanowieniami programu „UCZEN NA WSI”, przez „najniŜsze 
wynagrodzenie” naleŜy rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), 
tj. minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, 
ustalane na podstawie odrębnych przepisów. W 2008 roku jest to kwota 936,00 zł, 
czyli 120% wynosi 1 123,20 zł. 
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Jakie dokumenty naleŜy złoŜyć wraz z wnioskiem? 

 

Wymagane załączniki do wniosku zostały określone w pkt 4 formularza wniosku i są 
to: 

1) kserokopia waŜnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności ucznia,  

2) oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego 
członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór 
stanowi załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie, 

3) zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole 
podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, 

4) kserokopia aktu urodzenia ucznia – dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się 
o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,  

5) kserokopia dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – 
dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia. 

 

 
Dodatkowe informacje (oraz formularze wniosku) moŜna uzyskać na stronie 
www.pfron.org.pl (zakładka programy PFRON/Uczeń na wsi) w Polskim Stowarzyszeniu 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Skarszewach oraz w Urzędzie Miejskim            
w Skarszewach (Wydział Polityki Gospodarczej i Integracji Europejskiej) u Pana Andrzeja 
Cylwik w pokoju nr 6 (tel. 588 22 01 w.39).  

 


