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Wypełn i a Re a l i zator p rog ra m u

Nr spląqy: Państwowy Fundusz 
^

program finansowany ze środków PFRoN

WNlosEK - wypełnia Wnioskodawca W swoim imieniu
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samolząd''

We wniosku należy wypełnić wszystkie pola i rubryki, ewentualnie wpisać'nie dotyczy". Wplzypadku, gdy wformularzu wniosku pzewidziano zbyt mał] miejsca, należy
wodpowiedniej rubryce wpisać "W załączeniu - zaĘcznik nr ..', czytelnie ijednoznacznie przypisując numery załączników do rubryk formularza, których dotyczą' Załączniki
powinny zostać sporządzone w uk}adzie pzewidzianym dla odpowiednich rubryk formularza.

(należy zaznaczyć właściwy obszar przez zakreślenie pola tr)

n Moduł ll - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziornie wyższym

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia !
Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego E
Czesne L

1. Informacje Wnioskodawcy - nateży wypełnić wszystkie pola

lmie.

DANE PERSONALNE
Nazwisko l)ata rrrodzenia

Dowód osobistv seria numer wvdanv w clniu

or7e7 gLaf^. fl L^hioto l-l -oi^-',-^

PEsELnnnnnnnnnIn
Gospodarstwo domowe Wnioskodawcy: n

Stan cywilny: fl
samodzielne (osoba samotna) D

wolna/y n zamęzna/żonaty

wspólne

MlEJscE zAMlEszKANlA (ADRES} - pobyt stały

Kodpocztowy! ! -! ! !
(poeta)

ADRES ZAMELDOWANIA
(należy wpisać, gdy jest inny niż adres zamieszkania)

Kod pocztowy ! ! - fL........
(poczta)

Mieiscowość ..............

I llina I llica

Nr dnmr r nr lnkalr r

Nr dnmr r nr lok Powint
Powial

Woiewóclzfwo
WoiewóclztwoE miasto do 5 tys. mieszkańcÓw f] inne miasto L wieŚ

Adres korespondencyjny fieśli jest inny od adresu zamieszkania): Kontakt telefoniczny: nr kier. ... ..nr telefonu..
nr łcl knmńr&nura6r'

'rnail (n ile rtałvrzv\

Źródło informacji o możliwoŚci uzyskania
dofinansowania w ramach programu fl -firmahandlowa ! -media ! -Realizatorprosramu ! -ppROl.l fl -inne, jakie:

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy znajdują się pod adresem: www.ofron.orq.pl ordz www.wegonewo.naszepcpr.pl



Wniosek dotyczący dofinansowania w ramach pil AKoseK Clotyczący aorlnansowanla W ramacn pllotazowego programu "Aktywny samorzącl'' MODUŁ

. STAN PRAWNY DoT. NtEPĘĘryo*9.PRĄW-Ęt9..-sq!

! całkowita niezdolnośĆ do pracy i do samodzielnej
egzystencji lub całkowita niezdolnośĆ do samodzielnej J rnr".ny stopień ! I grup" inwalidzka

! całkowita niezdolnośÓ do pracy D umiarkowany stopień I ll grup" inwalidzka

l częściowa niezdolnośÓ do pracy fl uxristopień tl lll grup" inwalidzka

()rzac:lclnie rlnl nicnełnnc'nrawnnśni ważne icet' fl nkrecnwn rln rlnia' l-l haztarmi

RoDzAJ N IEPEŁNoSPRAWNośG l

D rułnz4o RUGHU 05_R, w zakresie: f] ouu kończyn gÓrnych n jeanej kończyny gÓrnej

! innytl ouu kończyn dolnych ! jeonej kończyny dolnej

Wnioskodawca nie porusza się przy pomocy wózka inwalldzkiego: !
Wnioskodawca porusza się samodzielnie przy pomocy wózka inwalidzkiego: tl
Wnioskodawca porusza się niesamodzielnie przy pomocy wózka inwalidzkiego: !
fl nnnz4o wzRoKU o4-o

fl osoba niewidoma

! osoba głuchoniewidoma

Lewe oko:
ostrośó wzoru (w korekcji):......
7weżenia' nola widzania' ęlnnni

Prawe oko:
ostrośc wzoru (w korekcji):.......

Zwężenie pola widzenia: .................... stopni

! lnrue PRzYczYNY niepełnosprawnoŚci wynikające z orzeczenia (proszę zaznaczyć właściwy kod/symbot):

! ol-U upośledzenie
umysłowe

! os-L zabuzenia głosu,
mowy i choroby słuchu

! _ ososncŁucHA

tl oz-S choroby
układu oddechowego
ikążenia

n os-M choroby
układu moczowo -
płciowego

! I t-t inn"

! oz-P
choroby psychiczne

I oo-g epilepsja ! oa-Tchoroby
układu pokarmowego

! ro-N
choroby neurologiczne

! rz-G całościowe
zaburzenia rozwojowe

AKTYWNOSC ZAWODOWA

! niezatrudniona/y: od dnia:.. ! bezrobotna/y fl pos.ułująca/y pracy ! nie dotyczy

l-l zafrrrdniana/v' ad dnia da dnia

n r-1 Arlrac mieięnlJ na GZas nleońreslony lnny' Jańl:

! stosuneł pracy na podstawie umowy o ora"u ! umowa c}^/vilnoprawna

! stosuneł pracy na podstawie powołania, mianowania ! staz zawooowy

Telefon kontaktowy do pracodawcy, wymagany do
potwierdzenia zatrud nienia:

! d'i"ł"lnośó gospodarcza

Nr NIP'

l-l .' .^.|"ł'*ia wnlcll .lń cwi.lAn.ii .l'i.ł.ln^ś.i d^eń^.l.l.żci ńl .iÓkÓnenedÓ w rluafl7ie:

I inna, pra I na Jakiej
podstawie:................

f] a.i"ł"Inośó rolnicza Mieisce prowadzenia działalności: ...................



Wniosek dotvczacy dofinansowania w ramach piloseK dotyczący oorlnansowanla w ramacn p,lotazowego programu ,,Aktywny samorzącl" MODUŁ

ZDoBYTE WYKszTAŁcENlE

tr podstawowe tr gimnazjalne E zawodowe

U średnie ogólne ! średnie zawodowe E policealne

il wyższe E inne, jakie:

OD

2. lnformacje o konzystaniu ze środków PFRoN

Czy Wnioskodawca lub członek jego gospodarstwa domowego korzystał ze środków PFRoN
w ciągu ostatnich 3 lat (licząc od dnia,złożenla wniosku), w tym poprzez PGPR lub MoPR? tak n nie u

Cel
(nazwa instytucji, programu i/

lub zadania, w ramach
którego pr4znana została

pomoc)

Przedmiot
dofinansowania

(co zostało
zakupione ze

środków PFRoN)

Beneficjent

(imię inazwisko
osoby' dla której
Wnioskodawca
uzyskał środki

PFRON)

Numer idata
zawarcia umowy

Tennin rozliczenia Kwota przyznana
(w zł)

Kwota rozliczona
przez organ
udzielający

pomocy
(w zł)

Razem uzyskane dofinansowanie:

4. specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł ll
Wnioskodawca pobiera naukę równoczeŚnie w ramach kilku, poniżej wymienionych, form

naukę na kilku kierunkach danejformy kształcenia: ! rnr n Nle

kształcenia lub pobiera

Jeśli -TAK". Doniższa Tabele należv skoDiować iwYpełnić dla każdei szkotv kierunku nauki) oddzielnie

Forma kształcenia, która ma zostaó dofinansowana na podstawie niniejszego wniosku:

! pOnolite studia magisterskie l stuoia pienłszego stopnia ! stuoia drugiego stopnia

! stuoia podyplomowe ! studia doktoranckie LJ nauka w kolegium pracownikówsłużb społecznych

! naufa w kolegium nauczycielskim ! naura w nauczycielskim kolegium języków obcych fl naut<a w szkole policealnej

! n"uka na uczelni zagranicznej L-l staŹ zawodowy za granicą w ramach programów

Unii Europeiskiei

TI
LJ pzeprowadzenie pzewodu doktorskiego (dot. osób,

nb bedacvch uczestnikami studiÓw doktonnckbh)
Ókroc' łnłanią narlki w <zknlo lila ąanlaęłrówtl Dafa rnznnnzarią nąl llri/cfr rrlińul

Nauka odbywa się w systemie: flstacjonarnym ! niestacjonarnym E nie dotyczy

Wnioskodawca pobiera naukę za pośrednictwem lnternetu: ! t"r ! nie

Wnioskodawca pobiera naukę na kilku kierunkach danej formy kształcenia: ! t"x D nie



Wniosek dotvczacv clotinansowania w ramach pilotażowego proQramu "AktyWnY samorzacl" MQDUŁ

Pełna nazwa szkoĘ

Mie i scowość Ulicr Nr oosesii Kod Docztowv

Powiet Woicwództwo Nr tclćfónu edres:htto://www

Wydział Kierunek nauki Wnioskodawca pobierc
nauke odołatnie: Rok nauki Semestr nauki

D t"ł ! nie

Kierunek zamawiany w ramach ządowego programu kierunków zamawianych (lista Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyźszego) ! t"r I nie

MO

5. Wnioskowana kwota dofinansowania (na półrocze)

Koszty naukiw rozbiciu na poszczególne szkoły lub
na poszczególne kierunki Koszt (w zł)

Dofinansowanie
(stypendium)
z innycl1 niż

PFRON Źródeł"

Wkład własny
zatrudnionych

wnioskodawców

Kwota
wnioskowana

(w zł)

opłata za nauke (czesne):

15o/o

65o/o

opłata za przeprowadzenie paewodu doktorskiego

DoDATEK NA PoKRYclE KoszTÓW KszTAŁcENlA

Dodatek z tytułu ponoszenia kosztów pobierania nauki poza
miejscem zamieszkania

Dodatek z Mułu posiadania Karty Dużej Rodziny

Dodatek z Ęflułu ponoszenia kosztów z powodu barier w poruszaniu
się lub/i w komunikacji

Razem

' ti' ze środków pochodzących z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ze środków własnych szkÓł i uczelni oraz z futlduszy struktunlnych lub
pracodawcy, należy podać kwotę i^źródlo dofinansowania
naleŻy wpisać kierunek studióMnauki

6. lnformacie uzupełniające

c .u-,,. [l taA I Aa^t I - innai iatziai.

roku dudiów drugiego stopnia, brana iest pod uwagę śłednia oc6n z os7atniego fuku słucliów pierusBgo stopnia

Czy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki
poza miejscem zamieszkania ! t"r ! nie

DANE RACHUNKU BANKoWEGo wNlosKoDAwcY" (Iub uczelni, gdy dotyczy opłat za przeprowadzenie pnewodu doktorskiego przez osobę, która
nie jest uczestnikiem studiów doktorcnckich) na który zostaną przekazane środki w przypadku porytywnego rozpatrzenia wniosku

* lub należy wskazać czy rachunek jest nchunklem wspótnym lub czy wnioskodawca posiada stosowne pełnomocnlctwa do konysbnia z rachunku inneJ osoby

,'.m#*machniniejszegownioskudofinansowanieześrodkówPFRoN,ubiegamsięwyłączniezapośrednictwem
samorządu powiatu węgoaewskiego E tak - E nie,



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Wniosek dotyczący dofinansowania w ramach pilotażowego programu,Aktywny samorząd" MoDUŁ tl
Wnioskodawca oświadcza, iŻ łączny okres, podczas którego otzymał pomoc ze środków PFRoN na uzyskańie wykształcenia na
poziomie wyższym nie pzekracza 20 semestrÓw. Dotyczy programów STUDENT' STUDENT ll, Aktywny Samoząd E tał - E nie,
informacje podahe we wniosku i załącznikach są zgodne z prawdą oraz pnyjmuję do wiadomości, że podanie informacji niezgodnych
z prawdą, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania,
zapoznałam(em) się z zasadami udzielania pomocy w ramach pilotażowego programu 

'Aktywny samoząd'', które pzyjmuję
do wiadomości i stosowania oraz pzyjęłam(em) do wiadomości, że tekst programu jest dostępny pod adresem: www.pfron.orq.bl. 

_'

pzyjmuję do wiadomości i stosowania, iŻ złoŻenie niniejszego wniosku o dofinansowanie nie gwarantuje uzyst<ania pornocy w
ramach realizacji programu oraz, że warunkiem zawarcia umowy dofinansowania jest spełnianie warunków uczestnicwa określonych
w programie także w dniu podpisania umowy,
pzyjmuję do wiadomości i stosowania, że ewentualne wyjaśnienia, uzupełnienia zapisów lub brakujących załączników do wniosku
należy dostarczyć niezwłocznie, w terminie Wyznaczonym przez Realizatora programu oraz' że prawidłowo zaadresowana
korespondencja, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana będzie za doręczoną,

w ciągu ostatnich 3 lat byłem(am) stroną umowy dofinansowania ze środków PFRoN i rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej stronir
Etał -!nie,
przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż w pzypadku przyznanego dofinansowania, przelanie środków finansowych może nastąpić
na rachunek bankowyWnioskodawcy lub też na rachunek bankowy uczelniiszkoły, na podstawie pzedstawionej ipodpisanejprzez
Wnioskodawcę faktury VAT.

masałka wojewÓddwa z zaznaczenbm, że podpis został złożony na życzanb nie mogącego pisać, lecz mogąccgo czytać.

podpis Wnloskodawcy

ddikiZał czntKt: wymagane do wnaosl(u ofaz doclatkowe (wiersze 7-12

Nazwa załącznika

WYPEŁN|A WYtĄczN l E REALlzAToR
PRoGRAMU hależv zaznaczvć właściwe)

Dołączono do
miosku Uzupełniono Data uzupełni9nia

/uwagi

1 Kserokopia aktualnego oŻeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia rÓwnoważnego) u n
2"

oŚwiadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów w pŻeliczen|u na jednego członka
rodziny pozostającąo we wspólnym gospodarstwie domowym (spoządzone wg wzoru okreśtonego
w zahczniku nr 1 do wniosku) ! !

3.

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (sporządzone Wg wzoru
określonego w zaĘczniku nr 3 do formulana wniosku) _ wypelnione przez Wnioskodawcę oraz inne
osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały plzekazane do
Realiuatora Drooramu

! !

4.

Wystawiony przez wlaŚciwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie
lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru okreŚIonego w załączniku nr4 do wniosku)
awprzypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów
doktoranckich - dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego.
lggggl Wnioskodawca ubiegający sĘ o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku fomach ksdał@nia lub
na kilku kbrunkach daneiformy ksrtał@nia predstawia odąbny dokument dla każdej szkoly lub kierunku nauki.
Wzór okłedony w zaĘczniku nr 1 do wniosku nie dotrbzy ońb nająCych wszczęty pr7ewód doktorskj, ldóe nie ą
uczestnikami studiów doktoranckich orez studentów uczelni zagnnicznych - osoby le pzedstawiają wymagany
dokument w wzoru obowiazuia@oo w danei szkole.

! !

5.

W przypadku studentÓw odbpvających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii
Europejskiej - wystawiony pzez właściwąjednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający
zakwalifikowanie na stiaż a w przypadku studentów, którzy w dniu zlożenia wniosku odbywają staż,
także dokument ootwierdzaiacv odbvwanie teoo stażu

n
L_.-l !

6.
W przypadku Wnioskodawców' którzy są zatrudnieni - wystawiony pzez pracodawcę dokument,
zawierający informację, czy Wnioskodawca otzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie
na pokrycie kosztów nauki (ieŻeli tak to w iakiei wvsokośch. n !

7-
lnne załączniki (należy wymieniĆ):

! !
8. n n
9. n n
10. n n



Załącznik nr 1 do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu 
"Aktywny samorząd"

oŚwlluczENlE o WYsoKoŚcl DocHoDoW
Przez średni miesięczny dochód netto należy rozumieÓ średni miesięczny dochÓd netto za kwańał
popzedzający m iesiąc złoŻenia Wn iosku.

Wnioskodawca, ktÓry prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe fiednoosobowe) 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.

Uwaqat W przypadku osób samodzielnie gospodarujących, w oświadczeniu należy uwzględnić dane
dotyczące tylko Wnloskodawcy.

Ja nizej podpisany(a) ' 
iil;; i;#;il W;l;;k;;;;i' ...... zamieszkały(a)

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

niniejszym oświadczam, aŻ razem ze mną We wspólnym gospodarstwie domowym
pozostają następujące osoby (zgodnie z pnypisem nr 1):

Średni miesiecznv dochód netto
1. Wnioskodawca:

Pozostali członkowie wspólnego gospodarstwa domowego
Wnioskodawcy - wraz ze stopniem pokrewieństwa

z Wnioskodawca: .'

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: 
iiitiiii;;i;;;';;;;;;;;;; ;p;;;';;;;;; iiiti, 

')

2) prawdziwośó powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.

miejscowość podpis Wnioskodawcy

Uwaqa:
W przypadku ujawnienia podania przez Wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, decyzja,
na postawie 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 pzekazania dofinansowania przez Realizatora programu'



oświadczenie o wysokości dochodów

Przy ustalaniu dochodu w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, nie uwzględnia się między
innymi:
1) świadczeń rodzinnych wypłacanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,

dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych;
2) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich

i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzących z budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni
_ przyznanych na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyzszym,
a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki.

Uwaqa! Wnioskodawca na żądanie Realizatora programu zobowiązany jest dostarczyó
dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów w jego gospodarstwie
domowym. W takim przypadku wrazz ww. dokumentami należy przedłożyć także zgodę członków
gospodarstwa domowego na przetwarzanie ich danych osobowych (zgodnie z załącznlklem nr 3
do formu larza wniosku).

Jeżeli wykazany średni miesięczny dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym uprawnia
do ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy o pomocy społecznej, Realizator
programu ma prawo Żądać poświadczenia sytuacji materialnej rodziny z właściwego terenowego
ośrodka Pomocy Społecznej.

Przvpis nr 2 - sposób wyliczenia
jedną osobę pozostającą we wspólnym

średnl miesięczny dochód nettto
przypadający na jedną osobę

pozostającą we wspólnym
gospodarstwie domowym

z Wnioskodawcą

średniego miesięcznego dochodu netto przypadającego na
gospodarstwie domowym z Wnioskodawcą:

łączny Średni miesięczny dochÓd netto wykazany w wierszu
,,Razem'' w tabeli na stronie 1 niniejszego oświadczenia

liczba osób w gospodarstwie domowym wykazana w tabeli na
stronie 1 niniejszego oŚwiadczenia

str.2



Wniosek dotyczący dofinansowania w ramach pilotażowego programu,,Aktywny samorząd'' MoDUŁ ll

Wzór oświadczenia
o wvrażeniu zgodv na przetwarzanie danvcł, osobowvch

przez Realizatora programu oraz PFRON

Dane osobowe przekazane przez uczestnikow pilotazowego programu ,,Aktywny samorząd'' do Realizatora

programu tj PoWlAT WĘGoRZEWsKl PoWlAToWE OENTRUM PoMocY RoDZlNlE z siedzibą

w WĘGoRZEW|E' przy ul: GEN.J.BEMA 16A oraz do Państwowego Funduszu Rehabilitacji osob
Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła ll 13 będą przeIwarzane wcelu realizacji

programu, finansowanego ze środkow Państwowego Funduszu Rehabilitacji osÓb Niepełnosprawnych. Dane

osobowe mogą byĆ takze 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, aktualizac1i, uzupełniania i usuwania.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkowaÓ będzie brakiem mozliwości wzięcia przez

Wnioskodawcę udziału w pilotazowym programie ,,Aktywny samorząd''.

Niniejsze oświadczenie składa Wnioskodawca oraz dodatkowo i odrebnie - inne pełnoletnie osobv

nosiadaiące zdolność do czvnności prawnvch. których dane osobowe zostałv 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 oraz

mojego dziecka/podopiecznego (o ile dotyczy - niepotrzebne skreśtic)'.

(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego)

przez Realizatora programu tj. PoWlAT WĘGORZEWSK| _ PoWlAToWE CENTRUM PoMoCY RoDZlNlE z

siedzibą w WĘGoRZEWIE, przy ul: GEN.J.BEMA 16A (administrator danych) olaz przez PFRON z siedzibą w

Warszawie przy Al. Jana Pawła ll 13, wcelach związanych z realizacją pilotazowego programu ',Aktywny
samorząd''' zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2002 r. Nr 10'1,

poz.926 ze zm.).

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

uzupełniania i usuwania.

Data i podpis osoby składającej oŚwiadczenie



ZaĘcznik do wniosku o dofinansowanie kosztÓw naukiw ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samoząd''
Moduł ll

pieczęć szkoĘ/uczelni
ZASWIADCZENIE

Wydane przez właściwąjednostkę organizacyjnąszkoły/uczelnidla potrzeb PFR0N
(pilotażowy prog ram,,Aktywny sam oząd'')

Pan/Pani

Nr PESEL

rozpoczął(ęła) naukę / kontynuuje naukę* w

(p ełn a n azw a u cze l n i/szkoĘ, wyd z i ał, ki e ru n e k)

Rok nauki semestr nauki.......

Czy PantPani povńarzał(a) rok nauki: l tar l nie

Czy PantPani korzystazprzerwy w nauce: ! tat I nie

Okres zalczeniowy w szkole: I semestr ! rok akademicki (szkolny)

Nauka odbywa się w systemie: ! stacjonarnym ! niestacjonarnym

Forma kształcenia:

! ieOnolite studia magisterskie ! studia pierwszego stopnia ! studia drugiego stopnia

! studia podyplomowe ! studia doktoranckie ! roegium pracowników służb społecznych

! rolegium nauczycielskie ! nauczycielskie kolegium języków obcych ! sztoła policealna

! staz zawodowy za granicąw ramach programÓw Unii Europejskiej

Nauka jest odpłatna: ! tak l nie Wysokośó kwoty czesnego za jedno półrocze**
(w odniesieniu do ww. Studenta) wynosi: .'..'...... '.''... zł

Czesne ww. Studenta W biezącym półroczu jest dofinansowane: l nie ! tat - ze środków**:

1. ...... W wysokości:.............. '..''.'.......'.... zł
2. '..... W wysokości:..............'.''''............. zł

Średnia ocen uzyskana W poprzednim roku akademickim (szkotnym) '.''** (średnia
ocen wyliczona, z dokładnością do dwÓch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna, na podstawie
wszystkich ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim/szkolnym - wszystkie oceny z egzaminÓw i zaliczeń
wpisane do indeksu)

obowiązująca na uczelni skala ocen........

organizacja roku akademlckiego (szkolnego) '.'............../........ r. w jednym półroczu:
Data rozpoczęcia semestru (dzień, miesiąc, rok)

Data zakończenia semestru (dzień, miesiąc' rok)

Data rozpoczęcia sesji egzaminacyjnĄ (dzień' miesiąc, rok)

Data zakońezenia sesji egzaminacyjnej (dzień, miesiąc, rok)

Data rozpoczęcia obowiązkowych praktyk** (dzień' miesiąc, rok)

Data zakończenia obowiązkowych prak$k* (dzień' miesiąc, rok)

*-niepotzeb ne skreślić
** - jeŻeli dotyczy

p o d p i s p racow n i k a j ed n o stki o rg a n i z a cyj n ej Szkoły

ffibWffiM#ffiffiffi*n," ffiffiffi


