
MII – lista załączników 

 

1. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  (lub orzeczenia równoważnego) 

2. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (sporządzona wg wzoru 

określonego w załączniku nr 3 do formularza wniosku) - wypełnione przez Wnioskodawcę oraz inne 

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

Realizatora programu. 

3. Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie 

lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 4 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 4 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. 

4. 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 

5. Fakultatywnie - W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni: wystawiony przez 

pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy 

dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości) lub oświadczenie 

Wnioskodawcy, iż otrzymuje od pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to 

w jakiej wysokości). 

6. Kserokopia Karty Dużej Rodziny 

7. Dokument potwierdzający ponoszenie przez Wnioskodawcę dodatkowych kosztów z powodu 

barier w komunikowaniu się – gdy korzysta z usług tłumacza migowego, np.: rachunek 

8. Uzasadnienie w przypadku ubiegania się o zwiększenie dofinansowania kosztów czesnego powyżej 

4000 zł, u Wnioskodawcy przekraczającego dochód 764 zł (netto) 

9. Udokumentowane/potwierdzone przez właściwą jednostkę (np.: straż pożarną, Policję) inne 

zdarzenie losowe, skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym. 

 

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. 


