
1. Kserokopia/scan aktualnego orzeczenia potwierdzającego znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności. 

2. Zaświadczenie z uczelni/szkoły sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku Nr 1 do 

wniosku. 

3. W przypadku ubiegania się o zwiększenie dodatku w sytuacjach, które określił realizator 

programu: 

   - zaświadczenie od lekarza specjalisty w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą 

niewidomą lub głuchą lub głuchoniewidomą lub głuchoniemą lub poruszającą się wyłącznie 

przy pomocy wózka inwalidzkiego, posiadającą znaczny stopień niepełnosprawności; stan ten 

musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim. 

4. Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu netto wg. wzoru 

określonego w załączniku Nr 2 do wniosku. 

5. Zaświadczenie od pracodawcy w przypadku osób zatrudnionych, zawierające informacje o 

dofinansowaniu kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości). 

6. Kserokopia/scan Karty Dużej Rodziny o ile dotyczy. 

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg. wzoru 

określonego w załączniku Nr 3 do wniosku. 

8. Oświadczenie o ilości semestrów/półroczy, do których uzyskano pomoc ze środków PFRON 

wg. wzoru określonego w załączniku Nr 4 do wniosku. 

9. Oświadczenie wnioskodawcy wg. wzoru określonego w załączniku Nr 5 do wniosku. 

10. W przypadku zamiaru ubiegania się o zwiększenie dofinansowania czesnego należy 

wskazać okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie wniosku.  

11. W przypadku występowania z wnioskiem przez opiekuna prawnego należy dołączyć 

kserokopie/ skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną. 

12. W przypadku zdarzenia losowego w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych w 2019 

r. lub w 2020 r. należy załączyć dokument wystawiony przez właściwą jednostkę. 

13. W przypadku ubiegania się o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia należy 

dołączyć oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego wraz z uzasadnieniem 

(lub aktualną umowę z tytułu korzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub asystenta 

osoby niepełnosprawnej).  

14. 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).  

15. Fakultatywnie: 

• informacja o poniesionych kosztach (ze szkoły/uczelni), 

• informacja o zaliczeniu semestru (ze szkoły/uczelni). 

 



 Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW, 

 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które 

załączasz w oryginale. 

 Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału 

dokumentu. 


