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Moduł I Obszar A – Zadanie 2  

POMOC W UZYSKANIU PRAWA JAZDY 

Termin przyjmowania wniosków   od 03.06.2019 r. do 31.08.2019 r.  
Miejsce składania wniosków : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach                    

ul. św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice (pok. nr 16 lub sekretariat). Dotyczy wnioskodawców 

zamieszkujących na terenie Powiatu Polkowickiego. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA :  

• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności; 

• wiek aktywności zawodowej; 

• dysfunkcja narządu ruchu. 

WARUNKI WYKLUCZAJĄCE UCZESTNICTWO W PROGRAMIE: 

• wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu. 

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW maksymalnie , w tym:  

• dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł; 

• dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł; 

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

zamieszkania wnioskodawcy ( koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem w 

okresie trwania kursu, dojazdu tj. przyjazd na kurs i powrót z kursu) – 800 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 WNIOSKODAWCY: co najmniej 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 RUCHU – należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą 

podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( także 

orzeczenia o niepełnosprawności), w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu 

ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności ale jest 

konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń ( np. o charakterze neurologicznym – symbol 

orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych – symbol orzeczenia: 12-C), wnioski 

mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że 

wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż 

następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.  

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 przeciwskazań 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 zawiązane oraz jazdy doszkalające.  



 
 

WIEK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby, które 

nie osiągnęły wieku emerytalnego. 

 

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. 

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. 


