
                                                                                                                 Załącznik nr 3  do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu  „Aktywny samorząd” - Moduł II 

OŚWIADCZENIE  
dotyczące pomocy  f inansowej  otrzymanej przez wnioskodawcę ze środków Państwowego Funduszu Rehabil itacj i  Osób Niepełnosprawnych  

 w formie dofinansowania  kosztów nauki  
 
 

Oświadczam, że: 

1. otrzymałam/em pomoc finansową ze środków PFRON:   nie   tak, w poniższym zakresie: 
 

nazwa dofinansowanego 
kierunku nauki wraz  

ze specjalnością  
nazwa wydziału 

pełna nazwa uczelni / szkoły 
oraz w przypadku pobierania 

nauki poza siedzibą 
uczelni/szkoły – nazwa i adres 

jej filii/oddziału 

 
forma kształcenia 

otrzymana pomoc 
finansowa dotyczy: 

program, w ramach 
którego przyznano 
pomoc finansową               

ze środków PFRON 
 

nazwa Oddziału PFRON          
lub organu samorządu 

powiatowego, który przyznał 
dofinansowanie 

rok  
nauki 

semestr/półrocze 
nauki 

 
 

 pierwszy kierunek:  
 

……………………………
……………………..………
…………………………..…
…………………………..…
……………..………………
………………………….…
…………………………..…
………………………….. 

 
 

 

.……………….………
………………………..
…………………………
…..…………………….
…….……………..……
…..………....…………
…………..………......…
………………..………
……………………….… 

 
 

 

.……………….……………………
…………..…………………………
…..…………………….…….……
………..……..…..………....……..
………………..……….......……… 
……………….……………………
…………..…………………………
…..…………………….…….……
………..……..…..………....…….. 

 

  szkoła policealna 
  studia pierwszego stopnia 
  studia drugiego stopnia 

  jednolite studia magisterskie 
  studia podyplomowe 
  studia doktoranckie 

  przewód doktorski otwarty 
      poza studiami doktoranckimi 

  kolegium pracowników służb społecznych 
  kolegium nauczycielskie 

  nauczycielskie kolegium języków obcych 
  nauka na uczelni zagranicznej 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
1   2 
3   4 
5   6 
7   8 

 9   10 
 11  12 

 

Student –  

     kształcenie 
      ustawiczne osób  
       niepełnosprawnych 

   Student II  –  

     kształcenie 
      ustawiczne osób  
       niepełnosprawnych 

  Aktywny Samorząd  

–  Moduł II 

 
 

 

.……………….……………………
…………..…………………………
…..…………………….…….……
………..………..………....………
……………..………......…………
………..……………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 

 
 

 drugi kierunek:  
 

……………………………
……………………..………
…………………………..…
…………………………..…
……………..………………
………………………….…
…………………………..…
……………………….…… 

 
 

 

.……………….………
………………………..
…………………………
…..…………………….
…….……………..……
…..………....…………
…………..………......…
………………..………
……………………….… 

 
 

 

.……………….……………………
…………..…………………………
…..…………………….…….……
………..……..…..………....……..
………………..……….......……… 
……………….……………………
…………..…………………………
…..…………………….…….……
………..……..…..………....…….. 

 

  szkoła policealna 

  studia pierwszego stopnia 
  studia drugiego stopnia 
  jednolite studia magisterskie 

  studia podyplomowe 
  studia doktoranckie 
  przewód doktorski otwarty 

      poza studiami doktoranckimi 
  kolegium pracowników służb społecznych 
  kolegium nauczycielskie 
  nauczycielskie kolegium języków obcych 

  nauka na uczelni zagranicznej 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
1   2 
3   4 
5   6 
7   8 

 9   10 
 11  12 

 

Student –  

     kształcenie 
      ustawiczne osób  
       niepełnosprawnych 

   Student II  –  

     kształcenie 
      ustawiczne osób  
       niepełnosprawnych 

  Aktywny Samorząd 

–  Moduł II 

 
 

 

.……………….……………………
…………..…………………………
…..…………………….…….……
………..………..………....………
……………..………......…………
………..……………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 

 
 

 trzeci kierunek:  
 

……………………………
……………………..………
…………………………..…
…………………………..…
……………..………………
………………………….…
…………………………..…
…………………………… 

 
 

 

.……………….………
………………………..
…………………………
…..…………………….
…….……………..……
…..………....…………
…………..………......…
………………..………
……………………….… 

 
 

 

.……………….……………………
…………..…………………………
…..…………………….…….……
………..……..…..………....……..
………………..……….......……… 
……………….……………………
…………..…………………………
…..…………………….…….……
………..……..…..………....…….. 

 

  szkoła policealna 
  studia pierwszego stopnia 
  studia drugiego stopnia 
  jednolite studia magisterskie 

  studia podyplomowe 
  studia doktoranckie 
  przewód doktorski otwarty 

      poza studiami doktoranckimi 
  kolegium pracowników służb społecznych 
  kolegium nauczycielskie 
  nauczycielskie kolegium języków obcych 

  nauka na uczelni zagranicznej 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
1   2 
3   4 
5   6 
7   8 

 9   10 
 11  12 

 

Student –  

     kształcenie 
      ustawiczne osób  
       niepełnosprawnych 

   Student II  –  

     kształcenie 
      ustawiczne osób  
       niepełnosprawnych 

  Aktywny Samorząd 

–  Moduł II  

 
 

 

.……………….……………………
…………..…………………………
…..…………………….…….……
………..………..………....………
……………..………......…………
………..……………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 

                   
ilość semestrów/półroczy objętych dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach ww. programów RAZEM: 

  …………………. 
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2. powtarzałam/em / powtarzam semestr / półrocze / rok nauki, który został objęty pomocą finansową ze środków PFRON: 

   nie   tak  w poniższym zakresie: 

 

nazwa dofinansowanego 
kierunku nauki wraz  

ze specjalnością 
nazwa wydziału 

pełna nazwa uczelni / szkoły 
oraz w przypadku pobierania 

nauki poza siedzibą 
uczelni/szkoły – nazwa i adres 

jej filii/oddziału 

 
forma kształcenia 

powtarzany rok / 
semestr / półrocze 

nauki       
powtarzany rok / 

semestr/ 
półrocze nauki                             
był dwukrotnie 
dofinansowany             

ze środków 
PFRON     

niniejszym 
wnioskiem 

ubiegam się               
o ponowne 

dofinansowanie 
semestru / 

półrocza / roku 
nauki ze środków 

PFRON 

powód powtarzania  
roku / semestru nauki (np. urlop 

zdrowotny, urlop dziekański) rok  
nauki 

semestr/ 
półrocze 

nauki 

 
 

 pierwszy kierunek:  
 

……………………………
……………………..………
…………………………..…
…………………………..…
……………..………………
………………………….…
…………………………..…
……………………………
…………………….…….. 

 
 

 

.……………….………
………………………..
…………………………
…..…………………….
…….……………..……
…..………....…………
…………..………......…
………………..………
…………………………
………..…………….… 

 
 

 

.……………….…………………
……………..……………………
………..…………………….…….
……………..……..…..………....
……..………………..……….......
…………….…………………… 
……………….…………………
……………..……………………
………..…………………….…….
……………..…………………… 

 

  szkoła policealna 

  studia pierwszego stopnia 
  studia drugiego stopnia 
  jednolite studia magisterskie 

  studia podyplomowe 
  studia doktoranckie 
  przewód doktorski otwarty 

      poza studiami doktoranckimi 
  kolegium pracowników służb 
społecznych 

  kolegium nauczycielskie 
  nauczycielskie kolegium 
języków obcych 

  nauka na uczelni zagranicznej 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
1   2 
3   4 
5   6 
7   8 

 9   10 
 11  12 

 
 
tak 
nie 

 

 
 
tak 
nie 

 

 
 

 

.……………….…………………
……………..……………………
………..…………………….…….
……………..………..……………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
………………………………….. 

 
 

 drugi kierunek:  
 

……………………………
……………………..………
…………………………..…
…………………………..…
……………..………………
………………………….…
…………………………..…
……………………………
……………………….…… 

 
 

 

.……………….………
………………………..
…………………………
…..…………………….
…….……………..……
…..………....…………
…………..………......…
………………..………
…………………………
………..…………….… 

 
 

 

.……………….…………………
……………..……………………
………..…………………….…….
……………..……..…..………....
……..………………..……….......
…………….…………………… 
……………….…………………
……………..……………………
………..…………………….…….
……………..…………………… 

 

  szkoła policealna 
  studia pierwszego stopnia 

  studia drugiego stopnia 
  jednolite studia magisterskie 
  studia podyplomowe 

  studia doktoranckie 
  przewód doktorski otwarty 

      poza studiami doktoranckimi 
  kolegium pracowników służb  
społecznych 

  kolegium nauczycielskie 
  nauczycielskie kolegium 
języków obcych 

  nauka na uczelni zagranicznej 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
1   2 
3   4 
5   6 
7   8 

 9   10 
 11  12 

 
 
tak 
nie 

 

 
 
tak 
nie 

 

 
 

 

.……………….…………………
……………..……………………
………..…………………….…….
……………..………..……………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 

 
 

 trzeci kierunek:  
 

……………………………
……………………..………
…………………………..…
…………………………..…
……………..………………
………………………….…
…………………………..…
……………………………
…………………………… 

 
 

 

.……………….………
………………………..
…………………………
…..…………………….
…….……………..……
…..………....…………
…………..………......…
………………..………
…………………………
………..…………….… 

 
 

 

.……………….…………………
……………..……………………
………..…………………….…….
……………..……..…..………....
……..………………..……….......
…………….…………………… 
……………….…………………
……………..……………………
………..…………………….…….
……………..…………………… 

 

  szkoła policealna 
  studia pierwszego stopnia 
  studia drugiego stopnia 

  jednolite studia magisterskie 
  studia podyplomowe 
  studia doktoranckie 
  przewód doktorski otwarty 

      poza studiami doktoranckimi 
  kolegium pracowników służb 
społecznych 

  kolegium nauczycielskie 

  nauczycielskie kolegium 
języków obcych 

  nauka na uczelni zagranicznej 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
1   2 
3   4 
5   6 
7   8 

 9   10 
 11  12 

 
 
tak 
nie 

 

 
 
tak 
nie 

 

 
 

 

.……………….…………………
……………..……………………
………..…………………….…….
……………..………..……………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 
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3. przerwałam/em naukę (dotyczy sytuacji, gdy przerwano naukę i nie kontynuowano jej po przerwie, tj. zaniechano nauki przed ukończeniem edukacji 
w ramach danej formy kształcenia na tym samym kierunku), która została objęta pomocą ze środków PFRON: 

   nie   tak, na niżej wymienionym kierunku/kierunkach: 
 

nazwa dofinansowanego 
kierunku nauki wraz  

ze specjalnością 
nazwa wydziału  

pełna nazwa uczelni / szkoły 
oraz w przypadku pobierania 

nauki poza siedzibą 
uczelni/szkoły – nazwa i adres 

jej filii/oddziału 

 
forma kształcenia 

rok / semestr / półrocze 
nauki, w trakcie którego 

przerwano naukę       
powód przerwania  

roku / semestru nauki (np. likwidacja kierunku, 
znaczne pogorszenie stanu zdrowia, 

niezadowalające wyniki w nauce) 
rok  

nauki 

semestr / 
/półrocze/ 

nauki 
 
 

 pierwszy kierunek:  
 

……………………………
……………………..………
…………………………..…
…………………………..…
……………..………………
………………………….…
…………………………..…
………………………….. 

 
 

 

.……………….………
………………………..
…………………………
…..…………………….
…….……………..……
…..………....…………
…………..………......…
………………..………
……………………….… 

 
 

 

.……………….……………………
…………..…………………………
…..…………………….…….……
………..……..…..………....……..
………………..……….......……… 
……………….……………………
…………..…………………………
…..…………………….…….……
………..……..…..………....…….. 

 

  szkoła policealna 
  studia pierwszego stopnia 
  studia drugiego stopnia 

  jednolite studia magisterskie 
  studia podyplomowe 
  studia doktoranckie 

  przewód doktorski otwarty 
      poza studiami doktoranckimi 

  kolegium pracowników służb społecznych 
  kolegium nauczycielskie 

  nauczycielskie kolegium języków obcych 
  nauka na uczelni zagranicznej 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
1   2 
3   4 
5   6 
7   8 

 9   10 
 11  12 

 
 

 

.……………….………………………………..…
…………………………..…………………….…
….……………..………..…………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………….…. 

 
 

 drugi kierunek:  
 

……………………………
……………………..………
…………………………..…
…………………………..…
……………..………………
………………………….…
…………………………..…
……………………….…… 

 
 

 

.……………….………
………………………..
…………………………
…..…………………….
…….……………..……
…..………....…………
…………..………......…
………………..………
……………………….… 

 
 

 

.……………….……………………
…………..…………………………
…..…………………….…….……
………..……..…..………....……..
………………..……….......……… 
……………….……………………
…………..…………………………
…..…………………….…….……
………..……..…..………....…….. 

 

  szkoła policealna 
  studia pierwszego stopnia 
  studia drugiego stopnia 
  jednolite studia magisterskie 

  studia podyplomowe 
  studia doktoranckie 
  przewód doktorski otwarty 

      poza studiami doktoranckimi 
  kolegium pracowników służb społecznych 
  kolegium nauczycielskie 
  nauczycielskie kolegium języków obcych 

  nauka na uczelni zagranicznej 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
1   2 
3   4 
5   6 
7   8 

 9   10 
 11  12 

 
 

 

.……………….………………………………..…
…………………………..…………………….…
….……………..………..…………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………….…. 

 
 

 trzeci kierunek:  
 

……………………………
……………………..………
…………………………..…
…………………………..…
……………..………………
………………………….…
…………………………..…
…………………………… 

 
 

 

.……………….………
………………………..
…………………………
…..…………………….
…….……………..……
…..………....…………
…………..………......…
………………..………
……………………….… 

 
 

 

.……………….……………………
…………..…………………………
…..…………………….…….……
………..……..…..………....……..
………………..……….......……… 
……………….……………………
…………..…………………………
…..…………………….…….……
………..……..…..………....…….. 

 

  szkoła policealna 
  studia pierwszego stopnia 
  studia drugiego stopnia 

  jednolite studia magisterskie 
  studia podyplomowe 
  studia doktoranckie 
  przewód doktorski otwarty 

      poza studiami doktoranckimi 
  kolegium pracowników służb społecznych 
  kolegium nauczycielskie 
  nauczycielskie kolegium języków obcych 

  nauka na uczelni zagranicznej 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
1   2 
3   4 
5   6 
7   8 

 9   10 
 11  12 

 
 

 

.……………….………………………………..…
…………………………..…………………….…
….……………..………..…………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………….…. 

 

 

                                              ..........................................................., dnia....................r.   ................. ...............................................  
                                                                                              m i e j s c o w o ś ć                                                                                       c z y t e l n y  p o d p i s  o s o b y  s k ł a d a j ą c e j  oświadczenie

 


