
                                                                                         Załącznik nr 5  do Zarządzenia nr  33.2019 Dyrektora PCPR w Olkuszu z dn. 10 09.2019r. 

 

Wymagane dokumenty i załączniki  do wniosku: 
 

Dołączono do 
wniosku: 

 
Uzupełniono 

1.  
 Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym lub 
umiarkowanym lub orzeczenie równoważne- scan   

2.  Dodatkowe oświadczenia i informacje do wniosku (zał. nr 3)- scan   

3.  
Zaświadczenie wystawione przez pracodawcę w przypadku 
wnioskodawców, którzy są zatrudnieni –  ( zał. nr 2) - scan   

4.  

Wystawione przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły 
ZAŚWIADCZENIE potwierdzające rozpoczęcie lub kontynuowanie 
nauki a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, 
które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument 
potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego. Osoby, które mają 
wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów 
doktoranckich oraz studenci uczelni zagranicznych – przedstawiają 
wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole  
 (zał. nr 1) - scan 

  

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 - scan 

  

6.  

W przypadku dofinansowania i refundacji czesnego, zapłacona i 
podpisana przez wnioskodawcę  faktura VAT (lub inne dowody 
księgowe, a także potwierdzenie poniesienia kosztu w formie 
zaświadczenia wydanego przez uczelnię/szkołę, gdy wystawienie 
faktury VAT nie jest możliwe). Dokumenty te można dołączyć do 
wniosku lub po przyznaniu dofinansowania - scan  

  

7.  
Oświadczenie Wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie 
domowym ( zał. nr 6) - scan   

8.  
Zwiększenie dodatku o kryteria określone przez Realizatora (zał. nr 4) 
- scan   

9.  

W przypadku studentów/uczniów, którzy powtarzają semestr nauki i 
wnioskują ponownie o dofinansowanie semestru na tej samej formie 
kształcenia, dokument potwierdzający, że powtarzanie 
semestru/półrocza/ roku szkolnego lub akademickiego jest 
spowodowane przyczynami od niego niezależnymi (np. stan zdrowia, 
likwidacja kierunku) - scan 

  

10.  
Dokumenty świadczące o tym, że wnioskodawca jest osobą 
poszkodowaną w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń 
losowych w 2018 lub 2019r. (o ile dotyczy) - scan 

  

11.  
Karta Dużej Rodziny  tj. dokument identyfikujący członka rodziny 
wielodzietnej (jeśli dotyczy) - scan  

12.  
Inne załączniki. – scan. Wymienić jakie: 

  


