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ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU ORAZ DODATKOWE:  
(WYPEŁNIA WYŁĄCZNIE PRACOWNIK MOPS W TRAKCIE PRZYJĘCIA WNIOSKU) 

NAZWA ZAŁĄCZNIKA 

ZAŁĄCZONO DO WNIOSKU 
UZUPEŁNIONO 

W DNIU: TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 

1.  
Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
(lub orzeczenia równoważnego) – oryginał do wglądu.     

2.  

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do formularza 
wniosku) - wypełnione przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające 
zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane 
do Realizatora programu. 

   

 

3.  

Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów w przeliczeniu 
na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie 
domowym (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2 
do wniosku). 

   
 

4.  

Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument 
potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg 
wzoru określonego w załączniku nr 3 do wniosku) a w przypadku osób 
mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów 
doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu 
doktorskiego 
Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki 
na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia 
przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony 
w załączniku nr 3 do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód 
doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni 
zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru 
obowiązującego w danej szkole. 

   

 

5.  

W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach 
programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę 
organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż 
a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, 
także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu. 

   

 

6.  

W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez 
pracodawcę dokument zawierający informacje, czy Wnioskodawca 
otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki 
(jeżeli tak to w jakiej wysokości) i o rodzaju zatrudnienia (sporządzone 
wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do wniosku). 

   

 

7.  

Kserokopia aktualnej (ważnej) Karty Dużej Rodziny – oryginał do wglądu 
Uwaga! Należy przez to rozumieć dokument identyfikujący członka rodziny 
wielodzietnej zgodnie z Ustawą z dnia 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 
z 2016 poz. 785) lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca objęty 
jest działaniami / ulgami adresowanymi do rodzin wielodzietnych, ujętymi w ramy 
programów, które pod różnymi nazwami funkcjonują w Polsce bądź 
wprowadzonymi jako samodzielny instrument nieobudowany programem. 

   

 

8.  

W przypadku osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu lub  
innych zdarzeń losowych  - potwierdzenie zdarzenia przez właściwą 
jednostkę (np. jednostka pomocy społecznej, straż pożarna, Policja). 

    

9.  

W przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o zwiększenie dodatku 
z powodu trudnej sytuacji życiowej - dodatkowe uzasadnienie w formie 
pisemnej. 

    
10.  Inne załączniki (należy wymienić):  

11.       

12.       

 
 
 

 
data i podpis pracownika SON przyjmującego wniosek 
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Załącznik nr 1 
do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II 

 
 

OŚWIADCZENIE  
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

przez Realizatora programu oraz PFRON 
 

Dane osobowe przekazane przez uczestników pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” do Realizatora 

programu tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Gwarków 24 

(administratora danych) oraz do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13 będą przetwarzane w celu realizacji programu, 

finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dane osobowe 

mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 

administratora danych. Każdy uczestnik programu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia 

przez Wnioskodawcę udziału w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”. 

 

Niniejsze oświadczenie składa Wnioskodawca oraz dodatkowo i odrębnie - inne pełnoletnie osoby 

posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora 

programu przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. 

 

 
 

(imię i nazwisko) 

 

(adres: miejscowość, nr kodu, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Realizatora programu tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Gwarków 24 

(administrator danych) oraz przez PFRON z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13, w celach 

związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

aktualizacji, uzupełniania i usuwania. 

 

 dnia  __ __ / __ __ /20__ r.  
miejscowość  czytelny podpis  Wnioskodawcy 
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Załącznik nr 2 
do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II 

 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 
 
Przez „przeciętny miesięczny dochód” w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych należy 
rozumieć średni miesięczny dochód netto za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. 
Wnioskodawca, który prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe (jednoosobowe) i posiada własne 
stałe dochody, składa niniejsze oświadczenie wyliczone na podstawie własnych dochodów. Za własne 
gospodarstwo domowe uważa się sytuację, gdy Wnioskodawca mieszka i utrzymuje się samodzielnie i może 
udokumentować, że z własnych dochodów ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu. 
Przez pojęcie wspólne gospodarstwo domowe – należy rozumieć członków rodziny Wnioskodawcy, 
faktycznie wspólnie utrzymujących się i mających wspólny budżet domowy. 
 
Ja niżej podpisany(a)    

 (imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

zamieszkały(a) 
 

 (miejscowość,   nr kodu,   ulica,   nr domu,   nr mieszkania) 
 
niniejszym oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają następujące 
osoby: 
 

Średni miesięczny dochód netto 
1. Wnioskodawca  

Pozostali członkowie wspólnego gospodarstwa 
domowego Wnioskodawcy – poniżej należy wymienić 

tylko stopień pokrewieństwa z Wnioskodawcą: 
x 

2.   
3.   
4.   
5.   

RAZEM  
 

 

Oświadczam także, że: 

1.  średni miesięczny dochód netto przypadający na jedną osobę w moim gospodarstwie domowym 

 wynosi: zł,  
    

 (słownie złotych: ) 
   

2.  prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 

 dnia  __ __ / __ __ /20__ r.  
miejscowość  czytelny podpis  Wnioskodawcy 

  

 

Uwaga: 
W przypadku ujawnienia podania przez Wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, decyzja  
na podstawie której przyznano środki finansowe PFRON może zostać anulowana a Wnioskodawca będzie wówczas 
zobowiązany do zwrotu przekazanych przez Realizatora programu środków finansowych wraz z odsetkami 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dofinansowania przez 
Realizatora programu. 
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Pouczenie: 
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) ilekroć w tej 
ustawie jest mowa o dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:  
a. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy 
od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,  

b. deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,  

c. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:  

 renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,  

 renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów 

 wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 

 świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom  
zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 

 dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,  

 świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej 
oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,  

 emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych 
po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, 

 renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin,  renty 
wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, 
otrzymywane z zagranicy, 

 zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecz nych, 

 środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych  
instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych 
z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również 
w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków 
bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,  

 należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospol itej Polskiej, 
przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju 
ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)), 

 należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza 
granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji 
zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom 
pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

 należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży 
Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, 

 dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone  o składki 
na ubezpieczenia społeczne, 

 alimenty na rzecz dzieci, 

 stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, przepisach Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom,  

 kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane 
z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, 

 należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich 
w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,  

 dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), 

 dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej 
w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, 

 ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa 
państwowego "Polskie Koleje Państwowe", 

 ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach  2003-2006, 

 świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 

 dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 

 dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek 
dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,  

 renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego  Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

 zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej  

 świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. 
 

Do członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o świadczeniach 
rodzinnych, zalicza się następujących członków rodziny: małżonków, rodziców, dzieci, opiekuna faktycznego dziecka 
oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia 
legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie 
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 
dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.  
 

Wnioskodawca, który ukończył 25 lat życia i  nie osiąga własnych odchodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego 
rodziców/opiekunów.   
 

Przeciętny miesięczny dochód oblicza się za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, dzieląc sumę 
dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w kwartale  przez 3 i przezliczbę członków 
gospodarstwa domowego. 
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Załącznik nr 3 
do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II 

 
 

pieczęć szkoły/uczelni 

ZAŚWIADCZENIE 
wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni 

dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach (pilotażowy program „Aktywny Samorząd”) 
 

PAN/PANI  
  

NR PESEL: 
 

 

ROZPOCZĄŁ(ĘŁA) NAUKĘ / KONTYNUUJE NAUKĘ W: 

(PEŁNA NAZWA UCZELNI/SZKOŁY) 
 

 
 

(WYDZIAŁ) 
 

 
 

(KIERUNEK) 
 

 
 

OKRES TRWANIA NAUKI W SZKOLE (ILE SEMESTRÓW):  (ILE LAT):  
    

OBECNIE PAN/PANI REALIZUJE:  ROK NAUKI,  SEMESTR NAUKI 
     

MIEJSCE (MIEJSCOWOŚĆ) POBIERANIA NAUKI:  
  

 

W RAMACH REALIZOWANEJ FORMY KSZTAŁCENIA JEDNOSTKA ZAPEWNIA NIEPEŁNOSPRAWNYM 
STUDENTOM / UCZNIOM  MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO KORZYSTANIA Z USŁUG: 

ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  TAK  NIE 

TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO  TAK  NIE 
BUDYNEK SZKOŁY / UCZELNI DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, JEŻELI TAK  

TO W JAKIM ZAKRESIE:  
  

 
 

CZY W/W KORZYSTA W POWYŻSZYM ZAKRESIE Z POMOCY ZAPEWNIONEJ PRZEZ UCZELNIĘ/ SZKOŁĘ: 

 NIE  TAK  CZĘŚCIOWO  W JAKIM ZAKRESIE?  
   

 

 

 

CZY WW. STUDENT POWTARZAŁ(A) ROK NAUKI:  TAK  NIE 
 

CZY WW. STUDENT KORZYSTA Z PRZERWY W NAUCE:  TAK  NIE 
 

OKRES ZALICZENIOWY W SZKOLE:  SEMESTR   ROK AKADEMICKI (SZKOLNY) 

NAUKA ODBYWA SIĘ W SYSTEMIE:  STACJONARNYM   NIESTACJONARNYM  WIECZOROWYM 
 

FORMA KSZTAŁCENIA: 

 JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE  STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 STUDIA PODYPLOMOWE  NAUKA W SZKOLE POLICEALNEJ  STUDIA DOKTORANCKIE 

 PRZEPROWADZENIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO  (DOT. OSÓB, NIE BĘDĄCYCH UCZESTNIKAMI STUDIÓW DOKTORANCKICH) 

 NAUKA NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ  INNE, JAKIE?  
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NAUKA JEST ODPŁATNA:  NIE  TAK: 
 

KWOTA CZESNEGO ZA JEDNO PÓŁROCZE (W ODNIESIENIU DO WW. STUDENTA) WYNOSI:  zł 
   

CZESNE WW. STUDENTA W BIEŻĄCYM PÓŁROCZU JEST DOFINANSOWANE:  NIE  TAK: 

ZE ŚRODKÓW  W WYSOKOŚCI  zł 

ZE ŚRODKÓW  W WYSOKOŚCI  zł 

 

ORGANIZACJA OBECNEGO ROKU AKADEMICKIEGO (SZKOLNEGO) _______ /_______r. W JEDNYM PÓŁROCZU: 

DATA ROZPOCZĘCIA SEMESTRU (DZIEŃ, MIESIĄC, ROK)  

DATA ZAKOŃCZENIA SEMESTRU (DZIEŃ, MIESIĄC, ROK)  

DATA ROZPOCZĘCIA SESJI EGZAMINACYJNEJ (DZIEŃ, MIESIĄC, ROK)  

DATA ZAKOŃCZENIA SESJI EGZAMINACYJNEJ (DZIEŃ, MIESIĄC, ROK)  

DATA ROZPOCZĘCIA OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK (DZIEŃ, MIESIĄC, ROK)  

DATA ZAKOŃCZENIA OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK (DZIEŃ, MIESIĄC, ROK)  

 

WNIOSKODAWCA STUDUJE W TRYBIE : 
PRZYSPIESZONYM – 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 PRZYSPIESZONYM TRYBIE (NP. TRZY SEMESTRY W CIĄGU ROKU AKADEMICKIEGO) MUSI BYĆ ZGODNY 
Z OBOWIĄZUJĄCYMI STANDARDAMI KSZTAŁCENIA DLA DANEGO KIERUNKU STUDIÓW I ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYM PLANEM 
OGÓLNYM STUDIÓW. ZGODNIE Z § 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Z DNIA 25 WRZEŚNIA 
2014 ROKU W SPRAWIE WARUNKÓW, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ POSTANOWIENIA REGULAMINU STUDIÓW W UCZELNIACH, 
WARUNKI ODBYWANIA WW. STUDIÓW OKREŚLAJĄ REGULAMINY STUDIÓW;  

 TAK   NIE 

SPOWOLNIONYM – NALEŻY PRZEZ TO ROZUMIEĆ INDYWIDUALNĄ ORGANIZACJĘ STUDIÓW LUB INDYWIDUALNY TOK 

STUDIÓW, PRZYJĘTY NA PODSTAWIE DECYZJI UCZELNI, UMOŻLIWIAJĄCY WYDŁUŻENIE OKRESU TRWANIA STUDIÓW (NP. JEDEN 
SEMESTR W CIĄGU ROKU AKADEMICKIEGO). ZGODNIE Z § 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Z DNIA 
25 WRZEŚNIA 2014 ROKU W SPRAWIE WARUNKÓW, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ POSTANOWIENIA REGULAMINU STUDIÓW 
W UCZELNIACH, WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW OKREŚLAJĄ REGULAMINY STUDIÓW. O ILE DECYZJA O SPOWOLNIENIU TOKU 
STUDIÓW NIE JEST DECYZJĄ O POWTARZANIU ROKU, WNIOSKODAWCA MOŻE KORZYSTAĆ Z POMOCY W MODULE II NA ZASADACH 

OGÓLNYCH.  

 TAK   NIE 
 

PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI: 

 

 

SZKOŁA WYŻSZA – PUBLICZNA LUB NIEPUBLICZNA SZKOŁA WYŻSZA UTWORZONA ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 27 LIPCA 

2005r. PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (DZ. U. Z 2016r. POZ. 1842, Z PÓŹN. ZM.) LUB UCZELNIĘ ZAGRANICZNĄ, A TAKŻE 
SZKOŁĘ WYŻSZĄ I WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE PROWADZONE PRZEZ KOŚCIÓŁ KATOLICKI LUB INNE KOŚCIOŁY 

I ZWIĄZKI WYZNANIOWE. 

 

 

SZKOŁA POLICEALNA – PUBLICZNA LUB NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 

14 GRUDNIA 2016r. PRAWO OŚWIATOWE (DZ. U. Z 2017r., POZ. 59, Z PÓŹN. ZM.). 

 

 

KOLEGIUM – KOLEGIUM DZIAŁAJĄCE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 14 GRUDNIA 2016r. PRAWO OŚWIATOWE (DZ. U. 

Z 2017r. POZ. 59, Z PÓŹN. ZM.). 

 INNA (JAKA?)  

  

 

 dnia  __ __ / __ __ /20__ r.  
miejscowość  pieczęć i podpis pracownika jednostki organizacyjnej szkoły / uczelni 
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SPRAWA NR: SON.5040.AS – MII - _____ /18 
 

Załącznik nr 4 
do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II 

 
 
 

pieczęć Pracodawcy 

 

ZAŚWIADCZENIE 
wydane przez Pracodawcę 

dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach (pilotażowy program „Aktywny Samorząd”) 

 
 

PAN/PANI  
  

NR PESEL:  
 

ADRES ZAMIESZKANIA 
 

 

JEST ZATRUDNIONY (A) NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCEGO STOSUNKU PRACY: 

 UMOWA O PRACĘ,  

 POWOŁANIE,  

 WYBÓR,  

 MIANOWANIE,  

 SPÓŁDZIELCZA UMOWA O PRACĘ, 

 INNE (JAKIE?) 

 

 

ZAWARTEGO NA CZAS: 

 NIEOKREŚLONY, OD DNIA: ___ - ___ - ______  

 

 OKREŚLONY, W OKRESIE OD: ___ - ___ - ______ DO: ___ - ___ - ______ 

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, ŻE W/W PRACOWNIK OTRZYMUJE / NIE OTRZYMUJE* DOFINANSOWANIE 

NA POKRYCIE KOSZTÓW NAUKI, W WYSOKOŚCI: zł 

 

 

 
dnia  __ __ / __ __ /20__ r.  

miejscowość  pieczęć i podpis osoby wystawiającej zaświadczenie 
  

 

                                                
*niepotrzebne skreślić 


