
Wniosek dotyczący dof inansowania w ramach p i lo tażowego programu „Aktywny samorząd” 
–  MODUŁ I I  

 

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU  
 

 

 
Nazwa załącznika 

 

1.  
Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  (lub orzeczenia 
równoważnego) 

2.  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Realizatora programu  
i PFRON (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do formularza wniosku) - 
wypełnione przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności 
prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu 

3.  

Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający 
rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku 
nr 2 do 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 2 do 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. 

4.  

W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – zaświadczenie wystawione przez 
pracodawcę, zawierające informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy 
dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki - (jeżeli tak to w jakiej wysokości) - załącznik 
nr 3. 

5.  Oświadczenie Wnioskodawcy - załącznik nr 3a. 

6.  Oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości dochodów - załącznik nr 3b. 

7.  Kserokopia Karty Dużej Rodziny (oryginał do wglądu) 

8.  

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  

9.  
W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika – kserokopia 
pełnomocnictwa notarialnego – oryginał do wglądu 

 

 


