
 

 

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta 

 

Celem programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” - Mieszkanie dla absolwenta, jest 

wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez 

zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności 

Beneficjenta. Środki na realizację programu pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

Dofinansowanie, które może uzyskać Beneficjent w programie obejmuje wynajem mieszkania 

w okresie poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia przez okres 36 miesięcy. Osoba  

z niepełnosprawnością może uzyskać dofinansowanie do wszystkich ponoszonych kosztów 

wymienionych w umowie najmu mieszkania lub domu, spełniającego indywidualne kryteria 

dostępności. Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania oraz 

tego, czy Beneficjent porusza się na wózku inwalidzkim. 

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki: 

1) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób  

z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane  

na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób  

z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności; 

2) posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów 

szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku; 

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

4) złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania  

aktywności zawodowej; 

5) złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu. 

Dofinansowanie dotyczy wynajmu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 

spełniającego indywidulane kryterium dostępności dla beneficjenta i wynosi: 

1) od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej 

wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; 

2) od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej 

wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; 

3) od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej 

wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. 



Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego 

lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidulane kryterium dostępności dla Beneficjenta 

 zależy od: 

1) lokalizacji przedmiotu dofinansowania; 

2)aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 

powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach 

terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” 

 na dany kwartał; 

3) sposobu poruszania się Beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy 

pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób). 

Wysokość maksymalnej, miesięcznej kwoty dofinansowania I kwartale 2023 roku  

na wynajem mieszkania w Powiecie Wąbrzeskim wynosi dla Beneficjenta poruszającego się  

przy pomocy wózka inwalidzkiego 1.919,00 zł i dla pozostałych Beneficjentów 1.414,00 zł. 

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej i przez teletransmisję 

danych. Adresat składa wniosek w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Konto do składania wniosków 

można założyć na portalu Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem: https://sow.pfron.org.pl. 

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do dnia 31 grudnia 2023 r.  

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są tutaj https://www.pfron.org.pl/o-

funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/. 
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