
Załącznik nr 7- INFORMACJA do formularza wniosku Moduł II  
- w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 
 
 

 

Wnioskodawco zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczenia wniosków  
o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” podstawą decyzji o przyznaniu osobie niepełnosprawnej 
dofinansowania jest wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, które potwierdzają możliwość uczestnictwa w programie. 

Wobec powyższego za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem 
wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON, w tym również  muszą być dołączone  
następujące załączniki: 

1. Kserokopia / skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego; 
 

2. Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, 
podzielonego przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczonego za kwartał poprzedzający miesiąc 
złożenia wniosku – (sporządzone wg wzoru określonego  w Załącznik nr 1 do formularza wniosku); 
 

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (sporządzone wg wzoru określonego 
 w Załączniku nr 2 do formularza wniosku) - wypełnione przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność  
do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu; 

 
4. Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie  

lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do formularza wniosku) a w przypadku 
osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający 
wszczęcie przewodu doktorskiego. Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na 
kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły 
lub kierunku nauki. Wzór określony w Załączniku nr 3 do formularza wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód 
doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają 
wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole; 

 
5. Klauzula informacyjna (sporządzona wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do formularza wniosku); 

 
6. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba, która ponosi dodatkowe koszty wynikające z barier w poruszaniu się lub barier 

w komunikowaniu się – Zaświadczenie lekarskie (sporządzone wg wzoru określonego w Załączniku nr 5  
do formularza wniosku); 
 

7. W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony 
przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku 
studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu; 

 
8. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni: 

a) wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy 
dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości), 

b) potwierdzenie opłacenia udziału własnego w części nie objętej dofinansowaniem PFRON; 
 

9. Kserokopia / skan dokumentu stanowiącego pełnomocnictwo lub opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku 
dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje pełnomocnik lub opiekun prawny. 
 

10. Kserokopia / skan karty dużej rodziny (jeżeli dotyczy); 
 

11. Zaświadczenie / oświadczenie o potrzebie korzystania z usług tłumacza języka migowego wystawione przez jednostkę / 
osobę świadczącą usługę; 
 

12. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działań żywiołu lub innych 
zdarzeń losowych – Kserokopia/skan dokumentów np.: zaświadczenie i/lub decyzja potwierdzających straty materialne  
w gospodarstwie domowym przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, Policję); 

 
13. Oryginały Faktury VAT / Rachunku (gdy wystawienie faktury VAT nie jest możliwe) tj. dokumenty potwierdzające 

dokonanie opłaty za naukę (czesne) – w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o refundację poniesionych kosztów. 
Uwaga! Wymagane jest aby ww. dokumenty finansowe zawierały szczegółową informację dotyczącą formy, kierunku, 
semestru, roku akademickiego nauki jakiego dotyczy opłata oraz wkładu własnego wnioskodawcy; 

 
 


