
Do wniosku Moduł II należy dołączyć 
 
- kserokopię aktualnego orzeczenia potwierdzającego znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabili tacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511  z późn. zm. )  

 

- zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną 

szkoły/uczelni  dotyczące kształcenia - (Załącznik nr 1),  

- oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu  netto,  

przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, w 

rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, obliczony za kwartał  

poprzedzający kwartał ,  w którym składany jest wniosek; dochody z różnych 

źródeł sumują się; w  przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza 

się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w  indywidualnych 

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.  (Obwieszczenie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r.  -  

M.P.  2018 poz. 911),  według wzoru: [(3.399  zł  x liczba hektarów)/12]/liczba  

osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy (załącznik nr 2);  

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

(podpisuje, każda osoba, której dane osobowe znajdują się we wniosku)  - 

załącznik nr 3 ,  

 

- oświadczenie o ilości semestrów / półroczy, do których uzyskano pomoc ze 

środków PFRON (Załącznik n r 4),  

 

- zaświadczenie z uczelni o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendium 

socjalnego ,  specjalnego dla osoby niepełnosprawnej, zapomogi z uczelni  za 

kwartał  poprzedzający kwartał ,  w którym składany jest wniosek  (stypendia te 

wliczane są  w dochód) ,  

- wnioskodawca zatrudniony dostarcza zaświadczenie wystawione przez 

pracodawcę zawierające informację,  czy otrzymuje dofinansowanie od 

pracodawcy na pokrycie kosztów nauki (jeśli  tak to w jakiej  wysokości) ,  

- w przypadku posiadania , aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny ,  

oraz, gdy dotyczy: 

   - zaświadczenie od lekarza specjalisty  w przypadku, gdy wnioskodawca 

posiada znaczny stopień niepełnosprawności z innego tytułu niż 05 -R, gdzie 

następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia są bariery w 

poruszaniu się  

lub  

- zaświadczenie od lekarza specjalisty  w przypadku, gdy wnioskodawca posiada 

znaczny stopień niepełnosprawności z  innego tytułu niż 04-O, gdzie 

następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia są bariery w 

komunikowaniu się  (lub przedstawi aktualną umowę z tytułu korzystania z 

pomocy tłumacza języka migowego lub asystenta osoby niepełnospr awnej),   

   - zaświadczenie wystawione przez odpowiednie organy, w sytuacji gdy 

Wnioskodawca jest  osobą poszkodowaną w 2018 lub 2019  roku w wyniku 

działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.  

 

 


