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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE DODATKU NA POKRYCIE 

KOSZTÓW KSZTAŁCENIA: 
1) Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z tytułu barier w poruszaniu się. Należy 

udokumentować oświadczeniem Wnioskodawcy określającym w jakim zakresie korzysta z 

pomocy asystenta oraz oświadczeniem osoby pełniącej ww. funkcję określającym 

wykonywane zadania (wyłącznie, gdy pomoc ta nie jest finansowania z innych źródeł). 

Możliwe zwiększenie dodatku nie więcej niż o 770zł. 

a)TAK 

b)NIE 

2) Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem 

zamieszkania (np. koszty dojazdów w przypadku, gdy miejscowość, w której Wnioskodawca 

pobiera naukę jest inna niż miejscowość, w której mieszka; koszty zakwaterowania   i 

utrzymania lokalu poza miejscem zamieszkania (akademik, mieszkanie, Internat/bursa) 

Możliwe zwiększenie dodatku nie więcej niż o 550zł. 

a) TAK 

b) NIE 

3) Wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny. Możliwe zwiększenie 

dodatku nie więcej niż o 330zł.  

a) TAK 

b) NIE 

Jeżeli zaznaczono TAK, należy dostarczyć kserokopię/skan dokumentu do wniosku. 

4) Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki 

(przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na 

drugim kierunku).Możliwe zwiększenie dodatku nie więcej niż o 330zł.  

a) TAK 

b) NIE 

Jeżeli zaznaczono TAK, należy dołączyć zaświadczenia z każdej uczelni/szkoły. Wzór 

zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do wniosku. 

5) Wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie- należy przez to rozumieć indywidualną 

organizację studiów lub indywidualny tok studiów, przyjęty na podstawie decyzji uczelni, 

umożliwiający skrócenie okresu trwania studiów, przy czym program studiów w 
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przyspieszonym trybie (np. 3 semestry w ciągu roku akademickiego) musi być zgodny z 

obowiązującymi standardami kształcenia dla danego kierunku studiów i zgodny z 

obowiązującym planem ogólnym studiów. Możliwe zwiększenie dodatku nie więcej niż o 

220zł.  

a) TAK 

b) NIE 

Jeżeli zaznaczono TAK, należy dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające 

studiowanie w przyspieszonym trybie /może być ujęte w zał. nr 3 Zaświadczenie z uczelni/ 

6) Wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania 

żywiołu lub innych zdarzeń losowych. Możliwe zwiększenie dodatku nie więcej niż o 330zł.  

a) TAK 

b) NIE 

Jeżeli zaznaczono TAK, zdarzenie powinno być udokumentowane/potwierdzone przez 

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

7) Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego. Możliwe zwiększenie 

dodatku nie więcej niż o 330zł.  

a) TAK 

b) NIE 

8) Oświadczam, że pierwszy raz ubiegam się o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów 

kształcenia z tytułu posiadania podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie 

ePUAP i składania wniosku w systemie SOW. Możliwe zwiększenie dodatku nie więcej niż o 

880 zł. 

a) TAK 

b) NIE 

C) NIE DOTYCZY 

9) Wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie 

zdalnej, w tym w systemie hybrydowym. Możliwe zwiększenie dodatku nie więcej niż o 550 

zł. 
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9a) Wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał naukę w formie zdalnej: 

a) TAK  

b) NIE  

C) ,,HYBRYDOWO” 

D) NIE DOTYCZY. 

9b) Wnioskodawca aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej: 

a) TAK  

b) NIE  

C) ,,HYBRYDOWO”. 

 

Data:  .........................                     Podpis: ........................................ 

 


