
Załącznik nr  2 

I. Oświadczam, iż:   (właściwe zaznaczyć) 

1) w ramach niniejszego wniosku ubiegam się o dofinansowanie ze środków PFRON wyłącznie za  pośrednictwem samorządu 

łukowskiego  

 tak    

 nie  

2) moje dof inansowanie  ze środków PFRON w  ramach wszystk ich form edukacj i  na poziomie wyższym :   

  przekracza 20 semestrów,  

  nie przekracza 20 semestrów ,   

3)  w przypadku ubiegania się o dofinansowanie: 

- jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (jeden kierunek)  

□  posiadam środki finansowe na pokrycie udziału własnego w wysokości 15% (kosztów czesnego) w przypadku 

aktywności zawodowej, tj. zatrudnienia i osiągania przeciętnego dochodu w gosp. domowym powyżej 764 zł netto na 

osobę, 

- więcej niż jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) 

□ posiadam środki finansowe na pokrycie udziału własnego w wysokości 65% (kosztów czesnego) w przypadku 

aktywności zawodowej, tj. zatrudnienia i osiągania przeciętnego dochodu w gosp. domowym powyżej 764 zł na osobę,  

4) powtarzam z powodu niezadowalających wyników w nauce  semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze      

środków PFRON:  

□  TAK (z przyczyny ……………………….),    □  NIE,    □  NIE DOTYCZY, 

5) wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie 

pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze 

środków PFRON (brak dodatku):     

□  TAK,    □ NIE,    □ NIE DOTYCZY,  

6)  jednocześnie pobieram naukę na dwóch (lub więcej) kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym:     

□ TAK,    □ NIE, 

7) zapoznałam(em) się z zasadami udzielania pomocy w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, które 

przyjmuję do wiadomości i stosowania oraz przyjęłam(em) do wiadomości, że aktualne kierunki działań i tekst programu 

jest dostępny pod adresem: www.pfron.org.pl, a także: www.pcpr.lukow.pl, 

8)  przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż złożenie niniejszego wniosku o dofinansowanie nie gwarantuje uzyskania 

pomocy w ramach realizacji programu oraz, że warunkiem zawarcia umowy dofinansowania jest spełnianie warunków 

uczestnictwa określonych w programie także w dniu podpisania umowy,           

9) w ciągu ostatnich 3 lat byłem(am) stroną umowy dofinansowania ze środków PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących    

po mojej     stronie:  TAK  ,   NIE,  

10)przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż w przypadku przyznanego dofinansowania przelanie środków finansowych może 

nastąpić na rachunek bankowy Wnioskodawcy, na podstawie przedstawionej przez Wnioskodawcę faktury VAT (na 

warunkach określonych w umowie), 

11) zobowiązuję się informować Realizatora programu o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we    

wniosku w ciągu 14 dni od zaistniałej zmiany. 

Ponadto                                                            /imię i nazwisko Wnioskodawcy/   …………………………                                                                                                               

II. Oświadczam, iż: 

a) Otrzymany, w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, 

dodatek na pokrycie kosztów kształcenia zostanie przeznaczony na koszty nauki w obecnym semestrze tj.        

rok nauki …………    semestr ………… 

b) Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia dotyczy: 

− zakwaterowania – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania, 

− dojazdów, 

− dostępu do Internetu, 

− uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, 

− zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, 

− wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych. 

Prawdziwość powyższych oświadczeń potwierdzam własnoręcznym podpisem: 

                                            /imię i nazwisko Wnioskodawcy/ ………….……………………..… 

 

  

 

 

http://www.pfron.org.pl/

