
Zńącznikdo zarządzenia nr ,..3l
Dyrektora MOPR w Bytomiu
z dnia, r b.,m$a-... 2Q2t..(

ZASADY

ROZPATRYWANIA WNIOSKOW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA
ZE ŚRODKOW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSOB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH MODUŁU il PILOTAZOWEGO PROGRAMU
,,AKTYWNY SAMORZĄD" w 2021 R.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

a) PFRON - ozrtagzato Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
b) MOPR, realizatorze * oznaczato Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
c) Beneficjencie, wnioskodawcy - oznacza to osobę ubiegającą się o dofinansowanie

w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd".
d) Zespole - oznaczato Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.
e) Programię - oznacza to treść pilotażowego programu ,,Aktyrvny samorząd".
f) Zasadach - oznacza to dokument pn.: Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania

i rozLtczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu

,,Aktywnysamorząd" (zaŁączniknr3 douchwały nrI9l20żOZarząduPFRON zdnia4maręa
2020 r.).

g) KieruŃach działań - oznacza to dokument pn.: KieruŃi dziaŁań oraz warunki brzegowe
obowiązujące ręalizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd"
w 202I roku (Załącznik do uchwały w 2l202I Zarządu PFRON z dnta II stycznia
202I r.).

h) ePUAP - oznalzato Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.
i) Profilu Zalfanym - oznalza to sposób uwierzytelniania wnioskodawcy/użl,tkownika

dostępny na ePUAP.
j) System SOW oznacza to dedykowany system przygotowany przez PFRON,

umożliwiający m.in. składanie wniosków o dofinansowanie w formię elektronicznej,
2, Informacj e dotyczące realizowanych zadń oraz druki wniosków zamieszczone są na stronie

internętowej Ośrodka (www.mopr.bytom,pl).
3. Druki wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd"

wydawanę są w Zespole orazsą do pobrania na stronię internetowej Ośrodka, atakże w systemie
SoW,

4. Wnioski wydawane i przyjmowanę są zgodnie z Zarządzeniem nr 15 Dyrektora MOPR
w Bytomiu z dnia 23 lutego 202I r, w sprawie terminów przyjmowania wniosków
o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd". Terminy te mogą
w ciągu roku zostaó zmienionę w przypadku wprowadzęnia Źmian przez PFRON. Wnioski
o dofinansowanie można składać w Zespole lub poprzez system SOW.

5. Wnioski i inne dokumenty rejestrowane są w kancelarii MOPR (przesłane pocztą)

lub w Zespole oraz w,systemie SOW.
6. W przypadku złożenia kserokopii zŃączników konieczne jest przedstawienie do wglądu

oryginału dokumentów pracownikowi Zespołu (nie dotyczy to wniosków złożonychw systemie71

SoW).
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7, Złożenie wniosku nie j e st równoznac zne z przy znani em dofinansowania.

8.Ilość przyznanych dofinansowń za|eży od wysokości środków przekazartych prz§z.PFRON
(do fi nansowan ia przy znaw ane są do wyczerpania środków fi nansowych PFRON przekazany ch
na dany rok realizacji programu).

9. V/nioski niezweryfikowane pozytywnie w ramach edycji programu z 202l r. nie podlegają

przesunięciu do realizacji w ramach edycji progfamu z2022 r.

10. Wnioski podlegają ocenie nazasadach określonychw rozdziale II pkt. 1-3 niniejszych zasad.

11.Kazdy pracownik MOPR weryfikujący wniosek winien podpisać deklarację bezstronności
(wzor - załączniknr l).

l2. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku w przypadku ich ujawnienia skutkuje odmową
pr zy znania do fi nans owani a.

13. Decyzję o przyznaruiu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmuje Dyrektor MOPR
lub Zastępca Dyrektora MOPR (zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem) na podstawie

przedłożonych dokumentów uprzednio zweryfikowanych w Zespole (wzót - zńącznik
nr2i3).

14. W przypadku zgonu wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.

l5. Prawidłowość przebiegu procesu rozpatrywania wniosków nadzoruje Kierownik Zespołu.

II. Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu
,,AkĘwny samorx,qd" Moduł II - pomoc w uryskaniu wykształcenia na poziomie wyżsrym

l. Wnioski , złożone w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd" Moduł II podlegają
ocenie pod względem formalnym, przeprowadzanej przezjednego pracownika (wzór , zńącznik
ff 4).

2. Pracownik Zespołu w terminie 10 dni od dnia ńożenia wniosku weryfikuje go pod względem

formalnym. W razie uchybień we wniosku i negatywnej oceny formalnej MOPR informuje

Beneficjenta o występujących we wniosku uchybieniach (pisemnie lub przez system SOW), które

powinny zostać usunięte w terminie:

a) do 14 dni w przypadku uchybień dotyczących wysokości dochodu;

b) do 30 dni w przypadku uchybień innych niz sprawy finansowe.

W przypadku ńożenia wniosku w systemie SOW wniosek zostaje odesłany wnioskodawcy

do poprawy. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje negatywne rozpatrzenie

wniosku. Po usunięciu uchybień wniosek ponownie poddawany jest ocenie formalnej.

3. W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku MOPR informuje Beneficjenta

o pozltywnym rozpatrzęniu wniosku pod względem formalnym oraz o dalszym trybie

postępowania.

4. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w progmmie w Module II (zgodnie

z zapisami rozdziału VI ust, 2 programu i rozdziału VI ust. 24 zasad):
a) znaczny lub umiai,kowany stopień niepełnosprawności,
b) nauka w szkole vłyższĄ lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski

otwarty poza studiami doktoranckimi,
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w ramach Modułu II, osoby zorzęQzonym lekkim stopniem niepełnosprawności mogą
uzyskać pomoc finansową wyłącznie wtedy, gdy spełniaj ąłącznie następujące wąrunki:

uczestnicząc w pilotazowym programie ,,Aktywny samorząd" lub w programie
pn, ,,STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych" - posiadali znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
w trakcie uczestnictwa w ww. programie, oruęczęnię o lekkim stopniu niepełnosprawności
uzyskały nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku nauki, a w pruypadku form
kształcenia trwających jeden rok - pierwszego semestru nauki.

5. WaruŃiem wykluczającymuczestnictwo w programie w Module II jest przęrwaw nauce oraz
wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec rca|izatora programu (zgodnie

z zapisami rozdziału VI ust. 4 programu).

6. Forma i zakres pomocy udzielanej w ramach Modułu II - dofinansowanie lub refundacja
kosztów uzyskania wyksźałcenia na poziomie wyższym (zgodnie z zapisami rozdziału YII
ust. 2 programu):

a) opłata za naukę (czesne),
b) dódatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
c) dodatek na uiszczenię opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

_ w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami
studiów doktoranckich,

7. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania moze
dotyczyó kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub
akademickiego, niezależnię od daty ich poniesięnia. Umowa moze byó zawarta także po

zakoirczeniu roku szkolnego lub roku akademickiego, którego dotyczy wniosęk (zgodnie

zzapisamirczdziału VII ust. 3 pkt. 2 oraz ust. 3a programu).

8. Maksymalna kwota dofinansowania dla kazdego półrocza/ semestru objętego dofinansowaniem
wynosi w przypadku: (zgodnie zzapisarni ust, 10 i 12 kierunków działń):

a) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających
naukę w szkole policealnej lub kolegium oraz do 1.500 zŁ dla pozostałych wnioskodawców,

b) dodatku na uiszczenie opłaty zaprzeprowadzenię przewodu doktorskiego - do 4.000 zł,
c) opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosźów czesnego w ramach jednej, aktualnie

realizowanej formy kształcenia na poziomie vłyższym (na jednym kierunku) niezalężntę od

daty poniesienia kosztów, ptzy azym dofinansowanie powyzej kwoty 4.000 zł jest mozliwe
wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy
nie przekracza kwoty 764 zŁ (netto) na osobę.

d) W przypadku, gdy wnioskodawca w Module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form
kształcenia na poziomie wyższym (kieruŃów studiów), kwota dofinansowania opłaty za
naukę (czesne) moze być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na
kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofiłansowanie powyżej kwoty
2.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego
dochodu wnioskodawcy nie przekłaczakwoty 764 zł (netto) na osobę.

9, Dodatek na pokrycid kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niz o
z zapisarrti ust. 1 3 kieruŃów działań): :

a) 700 zł -w przypadku, szczegó|nych utrudnień wnioskodawcy, w tym:
. dysfuŃcji narządu wzroku;

(zgodnie

c)
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o dysfunkcjt narządu słuchu;
o dysfunkcji narząduruchu;
o schorzęń neurologic żnychpowodujących dysfuŃ cje narząduruchu. '1" '

DysfuŃcje nie muszą byó przyczyną niepełnosprawności, mogą byćtakże konsekwencją
ujętego w otzeczeniu schorzenia.

Osoba wnioskująca o zwiększenie dodatku z tytułu szczegó|nych utrudnień powinna
we wniosku dodatkowo opisać szczególne utrudnienia.

Dodatek z tytułu szczególnych utrudnień nie przysługuje w przypadku studenta
korzystającego z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej finansowanego zę środków
uczelni.

b) 500 zł - w przwadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytńu pobierania nauki poza
miej scem zamieszkania (poza miastem Bytom),

c) 300 zł-w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
d) 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch

(lub więcej) kieruŃach studiów/nauki,
e) 200 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
f) 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2020 lub w 202|

roku w wyniku działaniażywiołu lub innych zdarzęńlosowych,
g) 300 zł -w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
h) 800 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny / Profil Zaufarry

na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej
w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON - przy czym możliwość
ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, ktorzy skorzystają z tego zwiększenia po raz
pierwszy (wsparcie jest jednorazowe),

i) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie
pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

l0. W sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazanych przez PFRON nie umożliwia
udzielenia dofinansowania Beneficjentom do kwoty wnioskowanej, dopuszcza
się wg. kolejności (zgodnie zrozdziałem V ust. 4 pkt. 3 zasad):
l) odmowne rozpatrzenie wniosków w zakresie zwiększenia dodatku o kwoty określone

w ust. 9, w kolejności:
a) dodatek z tytułu szczególnych utrudnień,
b) dodatek z tytułu posiadania aktualnej Karty Dużej Rodziny,
c) dodatek z tytriłu pobierania nauki jednocześnie na dwóch (lub więcej) kieruŃach

studiódnauki,
d) dodatek ztytułtt studiowania w przyspieszonym trybie,
e) dodatek z tytułu bycia osobą poszkodowaną w 2020 |ub w 202I roku w wyniku działania

żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

0 dodatek ztytlsłu korzystania z usług tłumacza języka migowego,
g) dodatek ztytułu pobierania nauki w poprzednim lub bieżącym semestrze w formie zdalnej

(w związku z pandemią),
h) dodatek z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
i) dodatek w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej

w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.
2) obnizenie wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia każdemu Beneficjentowi

pomocy,
3) obnizenie wysokości dofinansowania do opłat za naukę (czesnego) proporcjonalnie każdemu

Beneficjentowi pomocy wnioskującemu o taką.pomoc (aby objąć wparciem wszystkich 
\
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wnioskodawców których wnioski zostŃy pozytywnie zweryfikowane pod xzględem
formalnym). Obniżenie wysokości dofinansowania nastąpić może do poziomu, jaki wynika
z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach i kwoty przeznaczonej
narealizację programu w zakresie Modułu II.

1 l. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca
zmieniając kierunek lub szkołęluczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej),
ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowanięm
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu
(zgodnie z zapisarri ust. 14 kieruŃów działań),

12. Minimalny udział własny osoby niepełnosprawnej (zgodnie z zapisarrtt ust. 12, ust. 2ż
pkt.2 i ust. 23 kierunków dzińań):

a) I5Yo wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy
korzystają z pomocy w ramach jednej formy ksźałcenia na poziomie v,ryższym
(na jednym kierunku);

b) 50% wartości czesnego - w przypadku, gdy niezatrudniony wnioskodawca w Module II
pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym
(kierunków studiów). Kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) moze być
zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/ kolejnych kieruŃach
nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest mozliwe vłyłącznie
w przypadku, gdy wysokośó przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie
przekłaczakwoty 764 zł (netto) na osobę;

c) 65Yo wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, ktorzy
jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niZ jedna forma kształcęnia
na poziomie wyższym (więcej niZ jeden kierunek) warunek dotyczy drugiej
i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzężeniem, iz z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w Module II zwolniony jest
wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekraczakwoty 764
zł (netto) na osobę.

Udział własny może pochodzió zróżnychźródeł, jednak nie możę pochodzić ze środków PFRON.

13. Pomoc w Module II w formię dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, ma charakter
pfogresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla kazdego wnioskodawcy jest uza|ężniona
od jego postępów w nauce i wynosi (zgodnie zzapisami ust. 15 kieruŃów działań):

1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku
pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji
napoziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok * do75%o
wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,

2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku
pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji
na poziomie vłyższym,

3)do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - wprzypadku
pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie
wyższym,

ptzy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać
dodatek w kwocie maksymalnej na kazdym etapio nauki. n
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14. Przękazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie
opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarcia. umowy
dofinansowania (zgodnie z zapisami ust. 16 kierunków działań). 'n-

15, Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, następuje po zawarciu urnowy
i przekazaniu realizatorowi programu informacji o za|iczęniu przez wnioskodawcę
semestru/połroczaobjętego dofinansowaniem lub po złożenillzaświadczeniaze szkoły/uczelni,
że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiódnauki.
Zwiększenie dodatku, o którym mowa w ust. 9 lit. h nie zostanie naliczone i przekazane, jeśli
wniosek nie został złożony w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym
przez PFRON (zgodnie zzapisami ust. 17 kierunków dzińań).

16. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, zprzyczyn innych niz
niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczŃnazajęciaobjęte planem/programem
studiówinauki, a w przypadku przewodu doktorskiego - nie realizował przewodu doktorskiego
zgodnie zprzyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania
kosztów nauki w tym semestrze/półroczu (zgodnie z zapisami ust. 18 kierunków dzińń).

17.Decyzja w sprawie .vłyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty
za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekaczakwotę
764 zł lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty
zaprzeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przęz Pełnomocnikow Zarządu
w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie
wystąpienia i pozytywnej opinii realizatora programu lub Oddziału Pństwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zgodnie zzapisami ust. 11 kierunków dzińań).
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DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

WNIOSKU O DOF|NANSOWANIE nr: DR.431 1.2.........2021,

Dot. .

Załącznik nr 1

\

Oświadczam, że:
1) nie pozostaję w związku malżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wnioskodawcą,
2) nie jestem i w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem (-am) właścicielem, współwłaścicielem, przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem) lub

handlowym, członkiem organów nadzorczych bądż zarządzĄących lub pracownikiem firm oferujących sprzedaż towarów/usług będących
przedmiotem wniosku,

3) nie jestem i w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem (-am) zatrudniony (-a), w tym na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
u Wnioskodawcy,

4) nie pozostaję z Wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności.

zobowiazuie sie do:
1) ochrony danych osobowych Wnioskodawcy,
2) spełniania swojej funkcji zgodnie z prawem i obowiązującymi procedurami, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie,3) niezwłocznego poinformowania o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby zostać uznane za próbę ograniczenia mojej bezstronności,4) zrezygnowania z oceny wniosku/pzygotowania umowy/obecności pzy podpisywaniu umowy z Wnioskodawcą w sytuacji, gdy zaistnieje

zdarzenie wskazane w pkt 1-4.

Data, pieczątka i podpis pracownika
przeprowadzającego WeMkacię

formalną Wniosku

Data, pieczątki i podpisy pracownika/ów
oceniających Wniosek merytorycznie

Data i czytelne podpisy
eksperta/ów

(o ile dotyczy)

Data, pieczątki i podpisy pracownika/ów
przygotowujących umoWę, jak też pracownikóW

obecnych przy podpisywaniu umowy
(sprawdzających Wymagane dokumenty niezbędne

do zawarcia umowy i Wypłaty dofinansowania)

i1:-..*.

Data, pieczątka i podpis kierownika działu zajmującego się realizacią programu

Iq..{



Data przekazania wniosku do decyzji w sprawie dofinansowania ze środków PFRON:

La|ącznlt{ nr 4

DECYZJA W SPRAW\E PRZYZNANIA DOF|NANSOWANIA ZE ŚRODKOW PFRON
,o- '

dla wniosku DR.431 1.2.........2021, AS-Mll.. .....2021

Deklaracia bezstron ności

Oświadczam. że:
r1 nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli z Wnioskodawcą,

2) nie jestem i w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem (-am) właścicielem, wspótwłaścicielem, przedstawicielem prawnym
(pełnomocnikiem) lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądż zaządzających lub pracownikiem firm
oferujących spzedaż towa róWusłu g będących przed m iotem wn iosku,

3) nie jestem i w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem (-am) zatrudniony (-a), w tym na podstawie umowy zlecenia lub
umowy o dzieło, u Wnioskodawcy,

ł1 nie pozostaję z Wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości co do
mojej bezstronności.

zobowiazuie sie do:
_ ochrony danych osobowych Wnioskodawcy,
. spełniania swojej funkcji zgodnie z prawem i obowiązującymi procedurami, sumiennie, sprawnie, dokładnie

i bezstronnie,
_ niezwłocznego poinformowania o wszelkich zdazeniach, które mogłyby zostać uznane za próbę ograniczenia mojej

bezstronności,
- zrezygnowania z zawierania umowy z Wnioskodawcą w sytuacji, gdy zaistnieje zdazenie wskazane w pkt 1-4.

PRZYZNANA KWoTA DoFINANSoWANIA Do MoDUŁU ll Do vVYsoKoŚCt (w zł):

l(ns7tv anłntv zn nnllkp /czecne\

l)odatek na tliszczenie crnłatv z.a nrz.enrowar7z.enie nrzewodll dokforskieoo

f)nr{etek na nnkrucie kns7tów |.sźel zł

oraz:

_ rlnrlłfelu z frrhlhr szczeońlnrrch llfnrrlnień ł

dndetek z trńllhl nnhierłnia nallki nnzn mieiqcem zarnleę,zkani ł

dndatek z frrfilhl noqinrlanin ważnei I(nrfv f)llżei Rndzinv

- dodatek z tytufu pobierania nauki jednocześnie na dwóch (lub więcej) kieruŃach studiów/nauki .....,,,....

- dodatek z §tułu lub studiowania w przyspieszonym trybie ,.,........ ...,...j....,,....,.,

- dodatek z Ęrtułu bycia osobą poszkodowaną w wyniku działania łwiofu lub innych zdarzeń losowych ..

- dodatek z §rtułu korzystania z ulług tłumacza języka migowego

- dodatek z $tufu złożeniawniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej (w dedykowanym systemie

przystosowanym przez PFRON - gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na

nlnffnmie ePI IAP\
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IZałącznikt do decyzji: ! nie dotyczy n obliczenia wysokościdofinansowania . __ 
l

Do wniosku załączono wszystkie wymagane dokumenty niezbĘdne do zawarcia umowy iv,rypłaty dof]nansowania

,+'. ,+.-

pieczqtka imienna pracownika Realizatoła progfamu
p r z! g o tow uj qc e g o u moi, ę

data, podpis:

pteczqtha imlenna klerownika dzialu zaJmujqcego slę
reallzacjq plogramu

data, podpis:

pieczqtka imienna kierownika wlaściwej jednostkl
otganlzacyjnej Realizatoła ploglamu

data, podpis:

ij]

\*/

ffi



Załącznik nr 3

DECYZJA W SPRAWIE oDMovVY DoFINANSoWAN|A zE ŚnooxoW prnoru

dla wniosku DR.431 1.2..........2021, AS-Mll. .....2021 --

DekIaracia bezstronności
Oświadczam. że:
l1 nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z tytułu pzysposobienia, opieki
lub kurateli z Wnioskodawcą,

z1 nie jestem i w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem (-am) właścicielem, wspótwłaścicielem, pzedstawicielem prawnym
(pełnomocnikiem) lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądż zarządzających lub pracownikiem firm
oferujących spzedaż towarów/usłu g będących pzed m iotem wn iosku,

s; nie jestem i w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem (-am) zatrudniony (-a), w tym na podstawie umowy zlecenia lub
umowy o dzieło, u Wnioskodawcy,

ł1 nie pozostaję z Wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzió wątpliwości co do
mojej bezstronności,

zobowiazuie sie do:
- ochrony danych osobowych Wnioskodawcy,
_ spełniania swojej funkcji zgodnie z prawem i obowiązującymi procedurami, sumiennie, sprawnie, dokładnie

i bezstronnie,
_ niezwłocznego poinformowania o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby zostaó uznane za próbę ograniczenia mojej

bezstronności,
- zrezvonowania z zawierania umow z wnioskodawca w sytuacii, qdv zaistnieie zdazenie wskazane w pkt 1-4.

oDMoWA PRZYZNANA DoFlNANsoWANlA Do MoDUŁU !l

UZASADNlENlE:

pieczqlka imienna pracownika Realizatora plogramu
p l zy g o l oll, uj qc e g o o dm ow ę

data, podpis:

pieczqtka imienna kierownika działu zajmujqcego się
realizacjq progłamu

data, podpis:

\ń{, !

pieczqtka imienna kierownika właściwej jednostki
o rg anizacyj nej R e alizat o r a p f o g f amu

data, podpis:
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Załączniknr 4

ocENA FoRMALNA ..:.

WNIOSKU O DOFINANSOWAN|E nr: DR.4311.2.........2021, AS_M!I........ .....2021

WERYF! KACJA FORMALNA WN|OSKU

Lp. Warunki weryfi kacji formalnej :

Warunki weryfi kacji formalnej spełnione
(zaznaczyć ńaściwe): UWAGl

,l Wnioskodawca i podopieczny spełnia Wszystkie kMeria uprawniające do złoźenia
Wniosku i uzyskania dofinansowania !-tak [-nie

2 Wnioskodawca dotrzymał terminu złożenia wniosku !-tak !-nie
3

Proponowany przez Wnioskodawę pzedmiot dofinansowania jest zgodny
z zasadami wskazanvmi w orooramie !-tak !-nie

4 Wnio§kodawca posiada środki na Wniesienie udzialu Własnego ! - tak ! - nie ! - nie dotvczv
t Wniosek złożony na odpowiednim formulażu, załączniki sporządzone Wg

właściwch wzorów !-tak !-nie
b Wniosek iest kompletny !-tak !-nie

Data weryfikacji formalnej wniosktj:

Weryfikacja formatna wniosku: ! pozytywna ! negatywna

Wniosek uzupełniony we wskazanym terminie
w zakresie pkt: .,,.,.....,.. !-tak !-nie
Wniosek kompletny w dniu pzyjęcia !-tak !-nie

Numer / imię i nazwisko lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie

pieczqtka imienna pracownika Realizątora proglamu
do k o nuj qc e g o w e lyJi k acj i fo r mal nej w nio s k u

data, podpis:

pieczqtka imienna kierownika działu zajmujqcego się
realizacjq ploglamu

data, podpis:

pieczqtka imienna kierownika wlaściwej jednostki
organizacyjnej Realizatora programu

data, podpis:

Data przekazania wniosku do oceny merytorycznei ...........

Data przekazania wniosku do ponownei weryfikacjl formalnej
T

Vvr


