
Załącznik nr 5  do formularza wniosku M II  w ramach programu „Aktywny samorząd”  

 

OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z DOFINANSOWANIA  

 

 

Ja niżej podpisany(a) ............................................................................ zamieszkały(a)  

(imię i nazwisko Wnioskodawcy)  

 

.....................................................................................................................................  

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

niniejszym oświadczam, iż  

 

uczęszczałem na ……. (liczba) semestrów, w ramach których korzystałem z dofinansowania  

programów PFRON (Student, Student II, Aktywny Samorząd)  

 

Przypis 
Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach Modułu II:  

1) każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 

20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy 

także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:  

a) „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,  

b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,  

c ) pilotażowy program Aktywny Samorząd edycja 2013 

Do ww. limitu 20 semestrów, wchodzą semestry/półrocza objęte dofinansowaniem ze środków PFRON 

w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym; do form tych zaliczamy: 

- naukę w szkole policealnej (publicznej lub niepublicznej, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty), 

- naukę w kolegium: pracowników służb społecznych, nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium 

języków obcych utworzone zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

- naukę w szkole wyższej, w tym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia 

magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie 

stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym 

również za pośrednictwem Internetu), 

- przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. 

2) wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej 

liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu 

ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku, form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one 

realizowane zgodnie z planem/programem studiów,  

 
 
........................................, dnia....................r. ..................................................... 

 miejscowość podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

 

Uwaga: 

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 przekazania dofinansowania przez Realizatora 

programu. 

 
 
 


