
Aktywny samorząd 2022r. – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW do wniosku o dofinansowanie - Moduł II:  

1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,  

2. Załącznik nr 1 - Oświadczenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

3. Zaświadczenie z uczelni/szkoły potwierdzające rozpoczęcie lub kontynuację nauki (załącznik nr 2), 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 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. 

5. Zaświadczenie z zakładu pracy - Załącznik nr 3 - dotyczy zatrudnionych wnioskodawców,  

6. Zapłacona i podpisana przez Wnioskodawcę faktura VAT dotycząca opłaty za naukę (czesne) 

wystawiona na Wnioskodawcę (lub inne dowody księgowe, a także potwierdzenie poniesienia kosztu 

w formie zaświadczenia wydanego przez szkołę/uczelnie, gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) - 

dotyczy refundacji, 

7. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że osoba niepełnosprawna porusza się wyłącznie na 

wózku inwalidzkim lub o kulach – jeśli dotyczy zwiększenia dodatku o 700 zł. – gdy Wnioskodawca 

ponosi dodatkowe koszty wynikające z barier w poruszaniu się. 

8. Karta Dużej Rodziny – jeśli dotyczy zwiększenia dodatku do 300 zł.  

9. Dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terenie gminy dotkniętej działaniem żywiołu (ujętej 

w wykazie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów) – dotyczy zwiększenia dodatku do 

300 zł. 

10 . Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego (z ośrodka pomocy społecznej) w związku z wystąpieniem 

zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej wystawionej na wnioskodawcę lub członka jego 

gospodarstwa domowego – dotyczy zwiększenia dodatku do 300 zł.  

11. Dokument wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostka pomocy społecznej, Staż Pożarna, 

Policja) potwierdzający straty materialne w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, poniesione w 

wyniku zdarzenia losowego (np. pożar, kradzież, zalanie) - skan, 



12. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające korzystanie z usług tłumacza języka migowego – 

dotyczy zwiększenia dodatku do 300 zł.  

13.  Zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie Wnioskodawcy, że nauka aktualnie obydwa się lub 

odbywała się w poprzednim semestrze w formie zdalnej (w związku z pandemią) – dotyczy 

zwiększenia dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do 500,00 zł. 

14. W przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika – skan pełnomocnictwa 

notarialnego, 

15. W przypadku składania wniosku w formie papierowej - Załącznik 1a - oświadczenie o dochodach. 

• fakultatywnie: informacja o zaliczeniu semestru (ze szkoły/uczelni). 

Informacja dodatkowa: 

- KRYTERIA REALIZATORA DOTYCZĄCE ZWIĘKSZENIE DODATKU NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA 

do wysokości 700 zł.: 

–  z tytułu ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających z barier w poruszaniu się (dotyczy 

dysfunkcji kończyn dolnych – konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim lub o kulach, 

potwierdzona zaświadczeniem lekarskim) lub barier w komunikowaniu się (dotyczy dysfunkcji słuchu, 

mowy, wzroku potwierdzonych w orzeczeniu o niepełnosprawności). 

Dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

 1.skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW, 

 2.kopii orzeczenia - w przypadku składania wniosku tradycyjnie, 

 3. oryginały oświadczeń i zaświadczeń oraz faktura - w przypadku składania wniosku tradycyjnie (w 

wersji papierowej).  

 

 Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu. 


