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Załączniki do komunikatu Ministra Edukacji 

i Nauki z dnia 20 stycznia 2021 r. 
 

Załącznik nr 1 

 

WZÓR 
 

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA  

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA „WSPARCIE UCZELNI NIEPUBLICZNYCH  

W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM METOD  

I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ”  

 

 

A. DANE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ  

1. Nazwa: ………………………………………………………………………………………… 

Siedziba i adres: ……………………………………………………………………………….. 

2. Numer telefonu: ……………………………………………………………………………….. 

 Numer faksu: ………………………………………………………………………………....... 

 Adres e-mail: …………………………………………………………………………………... 

 Adres strony internetowej: …………………………………………………………………...... 

 Adres skrzynki ePUAP: ……………………………………………………………………...... 

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): ………………………………………………………. 

 Numer REGON: ………………………………………………………………………………. 

4. Imię i nazwisko rektora: ………………………………………………………………………. 

5. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania wniosku, umowy lub raportu  

z wykorzystania przyznanych środków finansowych (jeżeli do ich podpisania została 

upoważniona przez rektora inna osoba): ………………………………………………………. 

 

B. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE WNIOSKU 

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….. 

2. Stanowisko służbowe: …………………………………………………………………………. 

3. Numer telefonu służbowego: ………………………………………………………………….. 

4. Służbowy adres e-mail: ………………………………………………………………………... 
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C. PROJEKT OBEJMUJĄCY DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE PROCES KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ  

  
Lp. 

 

Nazwa/rodzaj działania 

 

Cel, któremu działanie 

służy/w jaki sposób 

realizacja działania 

przyczyni się do 

wsparcia procesu 

kształcenia na 

odległość 

Do kogo jest 

skierowane 

działanie, np. 

studenci, 

nauczyciele 

akademiccy i 

inne osoby 

prowadzące 

zajęcia, inni 

pracownicy 

uczelni 

Kierunek i poziom 

studiów  

Termin realizacji 

działania 

Planowany koszt 

realizacji 

działania 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Załącznik nr 2 

 
WZÓR 

 
 

OŚWIADCZENIA 

 

W związku z wnioskiem z dnia … lutego 2021 r. składanym w ramach przedsięwzięcia 

ustanowionego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2021 r.  

o ustanowieniu przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” oświadczam, że: 

 

1) środki finansowe przyznane w ramach tego przedsięwzięcia nie będą stanowiły dla 

……………………………………………………………………………………………… 
                                           (nazwa uczelni niepublicznej) 
pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

 

2) środki trwałe nabyte ze środków finansowych przyznanych w ramach tego przedsięwzięcia 

nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej; 

 

3) działania, o których mowa w części C wniosku, nie są finansowane z innych środków 

pochodzących z budżetu państwa; 

 

4) ...……………………………………………………………………………………............. 
(nazwa uczelni niepublicznej) 

nie zalega z wpłatami z tytułu należności budżetowych ani z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. 

 

 

 

 


