
                                 

Załączniki wymagane do wniosku: 

1. Aktualne  orzeczenie  o  stopniu  niepełnosprawności  lub  orzeczenie  równoważne  -  forma
elektroniczna (np. skan, zdjęcie).

2. Załącznik nr 1 do wniosku – informację uzupełniające i oświadczenia Wnioskodawcy.
3. Wystawiony  przez  właściwą  jednostkę  organizacyjną  szkoły  dokument  potwierdzający

rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (załącznik nr 2 do wniosku) a w przypadku osób mających
wszczęty  przewód  doktorski,  które  nie  są  uczestnikami  studiów  doktoranckich  –  dokument
potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego.

4. Zaświadczenie  o  zatrudnieniu  od  pracodawcy/zakładu  pracy,  w  przypadku  zatrudnionych
Wnioskodawców (załącznik nr 3 do wniosku).

5. W przypadku osób wnioskujących o dodatek z tytułu występujących barier do wniosku należy
dołączyć  dokument  (zaświadczenie,  oświadczenie,  umowa  z  asystentem)  potwierdzający
ponoszenie  dodatkowych  kosztów  z  powodu  barier  w  poruszaniu  się  lub  z  powodu  barier  
w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej. 

6. W  przypadku  osób  wnioskujących  o  dodatek  z  tytułu  korzystania  z  usług  tłumacza  języka
migowego do wniosku dołącza się oświadczenie o korzystaniu z ww. usługi.

7. Osoba ubiegająca się o dodatek dla osoby poszkodowanej w 2021 lub w 2022 roku w wyniku
działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, do wniosku powinna dołączyć kserokopię decyzji 
o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski
żywiołowej  dla  osób  lub  rodzin,  które  poniosły  straty  w  gospodarstwach  domowych.  
W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego wskazane jest aby zostało to udokumentowane/
potwierdzone przez właściwą jednostkę (Straż Pożarna, Policja itp.).

8. W przypadku osób wnioskujących o dodatek z tytułu realizacji studiów w przyspieszonym trybie,
do  wniosku  należy  dołączyć  dokument  z  uczelni  potwierdzający  indywidualną  organizację
studiów lub indywidualny tok studiów.

9. Karta Dużej Rodziny - jeżeli dotyczy (forma elektroniczna np.: skan, zdjęcie).
10. 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.

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 2 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.


