
      

UWAGA ABSOLWENCI ! 
 

       PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2022 r.-  MODUŁ II 
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU    
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje wszystkich absolwentów szkół posiadających orzeczoną  
niepełnosprawność, zamieszkujących w Dąbrowie Górniczej o możliwości ubiegania się o dofinansowanie/ 
refundację kosztów nauki na poziomie wyższym. 
 
W ramach Modułu II w roku 2022 termin naboru wniosków upływa z dniem 10 października 2022 roku dla 
wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2022/2023. 

 
Wnioski o dofinansowanie można składać w siedzibie MOPS lub w formie 
elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON – SOW  
w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany  
na platformie e-PUAP.  
 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II: 

− znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

− nauka w szkole wyższej – publiczna lub niepubliczna uczelnia, w tym szkoła doktorska działająca zg.  
z ustawą  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub uczelnia zagraniczna, a także szkoła wyższa i wyższe 
seminarium duchowne (tj. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, 
studia podyplomowe lub doktoranckie (III st.) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym 
(dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za 
pośrednictwem Internetu) lub szkole doktorskiej lub szkole policealnej (publiczna lub niepubliczna szkoła 
działająca zg. z ustawą Prawo oświatowe) lub kolegium (tj. kolegium działające zgodnie z ustawą z dnia  
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. 
 

Informacje o programie „Aktywny samorząd” można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl  lub 
www.mops.com.pl oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Dąbrowa Górnicza, Aleja Józefa 
Piłsudskiego 2, bądź pod numerami telefonów: 571-332-331, 571-332-332, 571-332-333.  
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