
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Szczecinku rozpoczyna przyjmowanie 

wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, 

poprzez dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie 

wyższym:  

1. opłata za naukę (czesne),  

2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,  

3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, w przypadku 

osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.  

 

UWAGA! Termin przyjmowania wniosków od dnia 10.09.2020 roku w Module II 

dotyczącego roku akademickiego/ szkolnego 2020/2021 na semestr jesienny , upływa z dniem 

10.10.2020 r.  

 

Wnioski można  składać: 

1. w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW: https://sow.pfron.org.pl/  (bonus za 

tą formę składania wniosku w formie elektronicznej – specjalny dodatek                      

w wysokości 800 zł). 

2.  w wersji papierowej w siedzibie PCPR, przy ul. Wiatracznej 1.  

 

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                   

w Szczecinku  przy ul. Wiatracznej 1 (czynne: poniedziałek –piątek 7.00 - 15.00), lub na 

stronie internetowej PCPR: www.pcpr.szczecinek, w zakładce AKTYWNY SAMORZĄD 

oraz na platformie SOW.   

Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest podpis elektroniczny lub 

profil zaufany na platformie ePUAP. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną 

poprzez platformę SOW wymagane  załączniki należy pobrać i w formie skanu dołączyć 

poprzez platformę SOW - AKTYWNY SAMORZĄD  :  

 oświadczenie dotyczące składania wniosków, 

 oświadczenie o dochodach, zaświadczenie z uczelni,  

 kopia orzeczenia  o niepełnosprawności,  

https://sow.pfron.org.pl/
http://www.pcp/


 zaświadczenie o zatrudnieniu,  

 zgoda na przetwarzanie danych,  

 informacja RODO  

 

Szczegółowe informacje dot. programu znajdują się na stronie internetowej 

www.pfron.org.pl. Portal informacyjny System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków 

PFRON (SOW) znajduje się na stronie PFRON: www.portal-sow.pfron.org.pl oraz w 

PCPR w Szczecinku ,Pani Anna Silistrowska-Buczyńska tel. 94 71 37 112. 

Wnioski można także składać w sposób tradycyjny osobiście lub za pośrednictwem poczty na 

adres: PCPR Szczecinek    ul. Wiatraczna 1     78-400 Szczecinek 

Informacje dotyczące profilu zaufanego są dostępne na stronach:  

https://pz.gov.pl/pz/index       lub    https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany   

 

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-

2020-roku/ 

https://pz.gov.pl/pz/index
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

