
 

OBSZAR   A 
I. Obszar A, Zadanie 1  - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu ruchu) 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej Kwota 
maksymalnego 

dofinansowania w 
PLN 

Wkład własny 
Wnioskodawcy 

Sposób finansowania Inne/Uwagi 

• Znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności lub w przypadku osób do 
16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności; 

• wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej 
lub zatrudnienie; 

• dysfunkcja narządu ruchu – będąca podstawą 
wydania orzeczenia lub stwierdzona 
zaświadczeniem lekarza specjalisty (def. pkt 3 
Kierunki) 

10 000,00 z czego 
na zakup 
siedziska/fotelika 
do przewozu osoby 
niepełnosprawnej -   
6 000,00 

15 % ceny brutto 
zakupu/usługi 

Refundacja może dotyczyć 
wyłącznie kosztów 
poniesionych po zawarciu 
umowy dofinansowania. 
Ponowna pomoc może 
być udzielona po upływie 
3 lat , licząc od początku 
roku następującego po 
roku w którym udzielono 
dofinansowania 

Wyposażenie samochodu, 
urządzenia montowane fabrycznie 
lub dodatkowo, np. specjalny fotel 
pasażera, fotelik dziecięcy, 
podnośnik, najazd, rampa dla 
wózka inwalidzkiego, dodatkowe 
pasy do mocowania wózka (def. pkt 
26 Kierunki) 

 

II. Obszar A, Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu) 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej Kwota 
maksymalnego 

dofinansowania w 
PLN 

Wkład własny 
Wnioskodawcy 

Sposób 
finansowania 

Inne/Uwagi 

• Znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności; 

• wiek aktywności zawodowej; 

• dysfunkcja narządu ruchu – będąca podstawą 
wydania orzeczenia lub stwierdzona 
zaświadczeniem lekarza specjalisty (def. pkt 3 
Kierunki) 

 

• dla kosztów kursu i 
egzaminów kategorii 
B-2 100,00; 

• dla kosztów kursu i 
egzaminów 
pozostałych (za 
wyjątkiem kategorii 
A,A1,A2 i AM) – 
3 500,00 

• dla pozostałych 
kosztów 800,00  

25 % ceny brutto 
zakupu/usługi 

może być także  
refundacja kosztów 
poniesionych do 180 
dni przed dniem 
złożenia wniosku 
Ponowna pomoc może 
być udzielona po 
upływie 3 lat , licząc 
od początku roku 
następującego po roku 
w którym udzielono 
dofinansowania 

Koszty związane z uczestnictwem w 
kursie, przeprowadzeniem egzaminu, 
w tym także opłaty z nim związane 
oraz jazdy doszkalające (def.pkt 18 
Kierunki), w przypadku kursu poza 
miejscowością zamieszkania: koszty 
zakwaterowania, wyżywienia w 
okresie trwania kursu, dojazdu (pkt 9 
ppkt 1b Kierunków), warunkiem 
uzyskania prawa jazdy jest uzyskanie 
orzeczenia lekarskiego o braku 
przeciwskazań do kierowania 
pojazdem określonej kategorii (def. 
Pkt 35 Kierunki) 

 



 

 

III. Obszar A, Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu) 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej Kwota maksymalnego 
dofinansowania w PLN 

Wkład własny 
Wnioskodawcy 

Sposób 
finansowania 

Inne/Uwagi 

• Znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności; 

• wiek aktywności zawodowej; 

• dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu 
wymagającym korzystania z usług tłumacza 
migowego, stanowiąca powód wydania 
orzeczenia, wnioskodawca komunikuje się z 
otoczeniem metodami 
wspomagającymi/alternatywnymi, a dla 
prawidłowej komunikacji w trakcie kursu i 
egzaminu, zgodnie z oświadczeniem 
wnioskodawcy, niezbędne jest wsparcie 
tłumacza migowego, (def. pkt 7 Kierunki) 

• dla kosztów kursu i 
egzaminów kategorii B-2 
100,00; 

• dla kosztów kursu i 
egzaminów pozostałych 
(za wyjątkiem kategorii 
A,A1,A2 i AM) – 3 500,00 

• dla pozostałych 
kosztów 800,00  

• dla kosztów usług 
tłumacza migowego -
500,00   

25 % ceny brutto 
zakupu/usługi 

może być także  
refundacja kosztów 
poniesionych do 180 
dni przed dniem 
złożenia wniosku 
Ponowna pomoc może 
być udzielona po 
upływie 3 lat , licząc 
od początku roku 
następującego po roku 
w którym udzielono 
dofinansowania 

Koszty związane z uczestnictwem w kursie, 
przeprowadzeniem egzaminu, w tym także 
opłaty z nim związane oraz jazdy 
doszkalające (def.pkt 18 Kierunki), w 
przypadku kursu poza miejscowością 
zamieszkania: koszty zakwaterowania, 
wyżywienia w okresie trwania kursu, 
dojazdu (pkt 9 ppkt 1b Kierunków), 
warunkiem uzyskania prawa jazdy jest 
uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku 
przeciwskazań do kierowania pojazdem 
określonej kategorii (def. Pkt 35 Kierunki) 

 

IV. Obszar A, Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu słuchu) 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej Kwota maksymalnego 
dofinansowania w PLN 

Wkład własny 
Wnioskodawcy 

Sposób 
finansowania 

Inne/Uwagi 

• Znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności; 

• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie; 

• dysfunkcja narządu słuchu, stanowiąca powód 
wydania orzeczenia, a gdy orzeczenie wydane 
jest z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 
70 decybeli (db) w uchu lepszym, potwierdzony 
zaświadczeniem lekarskim lub innym 
dokumentem (def. pkt 6 Kierunki)  

4 000,00 
15 % ceny brutto 

zakupu/usługi 

Refundacja może 
dotyczyć wyłącznie 
kosztów poniesionych 
po zawarciu umowy 
dofinansowania. 
Ponowna pomoc może 
być udzielona po 
upływie 3 lat , licząc od 
początku roku 
następującego po roku 
w którym udzielono 
dofinansowania 

Wyposażenie/ technologie, sprzęty i 
urządzenia, montowane fabrycznie lub 
dodatkowo w samochodzie, a także inne 
np. mobilne sprzęty i urządzenia (a także 
technologie i oprogramowanie), które 
umożliwiają użytkowanie samochodu, 
wspomagające poprawną komunikację z 
osobą niesłyszącą (komunikator, tablet ze 
specjalnym oprogramowaniem), 
sygnalizatory i aplikacje z wyłączeniem 
aparatów słuchowych (def. pkt 27 
Kierunki) 

 


