Załącznik nr 5
Aktywny Samorząd Moduł II

Oświadczam, że:
nie korzystałem/am z dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach
programu „STUDENT”, „STUDENT” II lub „Aktywny Samorząd”
korzystałem/am z dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach
programu „STUDENT”, „STUDENT II” lub „Aktywny Samorząd”:

1. „STUDENT”: tak

nie

Kiedy Wnioskodawca otrzymał/otrzymywał dofinansowanie (rok):.................................................................................................
Liczba semestrów nauki, do których Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie: ...................................................................
Nazwa Oddziału PFRON, za pośrednictwem którego Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie:
……………………………………………………………………………………………………………………..............................…
Forma i kierunek kształcenia, która była dofinansowana: ……………..............………………………………………...………..
................................................................................................................................................................................................
Nazwa uczelni/szkoły …………………………………………………………………………………….........................................
………………………………………………………………………………………………………………...........................………...
………………………………………………………………………………………………………………....................................….

2. „STUDENT II”: tak

nie

Kiedy Wnioskodawca otrzymał/otrzymywał dofinansowanie (rok):……………………………………………….… ………………..….
Liczba semestrów nauki, do których wnioskodawca otrzymał dofinansowanie: ……………………………………………........
Nazwa Oddziału PFRON, za pośrednictwem którego Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie :
…...………..………………………………………………………………………………………………………………………….……
Forma i kierunek kształcenia, która była dofinansowana: …………………….……………......................……………….…........
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
Nazwa uczelni/szkoły …………………………………………………………………………………………..…………………...…..
……………………………………………………………………………………………………………….………..……………….……
……………………………………………………………………………………………………………...…………..............................

3. „AKTYWNY SAMORZĄD” – Moduł II: tak

nie

Kiedy Wnioskodawca otrzymał/otrzymywał dofinansowanie (rok):...................................................................................................
Liczba semestrów nauki, do których wnioskodawca otrzymał dofinansowanie: …………………………….…….....................
Nazwa i miejsce jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego, za pośrednictwem której Wnioskodawca
otrzymał dofinansowanie: …………………………………………………………………………...................................................
Forma i kierunek kształcenia, która była dofinansowana:……………………………………………………………………......….
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…
Nazwa uczelni/szkoły …………………………………………………………………………………………………………..…..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……...….
………………………………………………………………………………………………………………..........................................

Liczba semestrów do których otrzymałem/am
PFRON przekracza/nie przekracza* liczbę 20.

dotychczas

dofinansowanie

ze

środków
1
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nie korzystałem/am wcześniej z dofinansowania formy kształcenia (semestru), która ma zostać
dofinansowana na podstawie niniejszego wniosku
korzystałem/am wcześniej z dofinansowania formy kształcenia, która ma zostać dofinansowana na
podstawie niniejszego wniosku** tj. rok …………. Semestr ……..... studia I stopnia/ II stopnia/ inne:
…………………………………………………………………………………………………………………

.............................................
Miejscowość, data

..............................................................
imię i nazwisko
(czytelny podpis)

Uwaga:

* Niepotrzebne skreślić
**Jeżeli wnioskodawca zmieniając
rozpoczyna
naukę
od
poziomu
dofinansowaniem ze środków PFRON.

kierunek lub szkołę/uczelnię,
(semestr/półrocze)
objętego

ponownie
uprzednio

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.
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