
Załączniki wymagane do wniosku: 

1. Skan/kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

2. Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy (sporządzone wg 

wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) 

3. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do 

wniosku) 

4. Zaświadczenie ze szkoły/uczelni - wystawione przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni 

(sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do wniosku), a w przypadku osób mających 

wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich - dokument 

potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego. 

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach 

kształcenia lub kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej 

szkoły/uczelni lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku nr 3 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/uczelni. 

5. Oświadczenia Wnioskodawcy (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do wniosku) 

6. 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. 

7. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni - wystawiony przez pracodawcę dokument, 

zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na 

pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości) oraz informację o rodzaju zatrudnienia - 

umowy oraz okresie na jaki została zawarta. 

Załączniki dodatkowe: 

1. Kserokopia Karty Dużej Rodziny (jeśli dotyczy) 

2. W przypadku, gdy Wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie wystawiony przez właściwą 

jednostkę organizacyjną uczelni dokument potwierdzający studiowanie w przyspieszonym trybie (jeśli 

dotyczy) 

3. W przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z tytułu barier w poruszaniu się - 

Oświadczenie Wnioskodawcy określające w jakim zakresie korzysta z pomocy asystenta oraz 

oświadczenie osoby pełniącej ww. funkcję określające wykonywane zadania (jeśli dotyczy) 

4. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w wyniku działania żywiołu lub innych 

zdarzeń losowych - zdarzenie powinno być udokumentowane/potwierdzone przez właściwą jednostkę 

(np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję itp.) 


