
 

 Dokumenty należy dołączyć do wniosku w formie: 

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW, 

 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które należy 
załączyć w oryginale. 

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału 
dokumentu. 

Zadanie A1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu 
1. swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności, 

2. informacja o przetwarzaniu danych 

3. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka, 

4. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną, 

5. zaświadczenie lekarskie (wydane przez lekarza specjalistę),  

6. oferta cenowa wnioskowanego przedmiotu lub usługi, 

7. skan dowodu rejestracyjnego samochodu, 

8. zaświadczenie od pracodawcy - dotyczy wnioskodawców składających wniosek w swoim imieniu,  

9. zaświadczenie ze szkoły, uczelni o aktualnym etapie kształcenia - dotyczy osób po 18 roku życia 

 W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na ocenę merytoryczną wniosku np. 
wyjątkowo trudna sytuacja, zdarzenie losowe lub inna osoba niepełnosprawna w gospodarstwie 
domowym fakt ten należy udokumentować. 

Zadanie A2 i A3 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 

1. orzeczenie o niepełnosprawności, 

2. informacja o przetwarzaniu danych, 

3. zaświadczenie lekarskie (wydane przez lekarza specjalistę), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 
05-R (w przypadku Zadania 2) lub 03-L (w przypadku Zadania 3), 

4. oferta cenowa wnioskowanego przedmiotu lub usługi, 

5. zaświadczenie od pracodawcy  

6. zaświadczenie ze szkoły, uczelni o aktualnym etapie kształcenia  

 W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na ocenę merytoryczną wniosku np. 
wyjątkowo trudna sytuacja, zdarzenie losowe lub inna osoba niepełnosprawna w gospodarstwie 
domowym fakt ten należy udokumentować. 

Zadanie A4 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu 
1. orzeczenie o niepełnosprawności, 

2. informacja o przetwarzaniu danych 



3. zaświadczenie lekarskie (wydane przez lekarza specjalistę),  

4. oferta cenowa wnioskowanego przedmiotu lub usługi, 

5. skan dowodu rejestracyjnego samochodu, 

6. zaświadczenie od pracodawcy, 

7. zaświadczenie ze szkoły, uczelni o aktualnym etapie kształcenia - jeśli dotyczy  

 W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na ocenę merytoryczną wniosku np. 
wyjątkowo trudna sytuacja, zdarzenie losowe lub inna osoba niepełnosprawna w gospodarstwie 
domowym fakt ten należy udokumentować. 

Zadanie B1, B3, B4  Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogramowania 
1. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, której 
dotyczy wniosek,  

2. informacja o przetwarzaniu danych 

3. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną, 

4. oferta cenowa wnioskowanego przedmiotu lub usługi, 

5. zaświadczenie od pracodawcy - jeśli dotyczy 

6. zaświadczenie ze szkoły, uczelni o aktualnym etapie kształcenia - jeśli dotyczy   

DODATKOWO  DO  WNIOSKU  NALEŻY  DOŁĄCZYĆ: 

Załączniki wymagane do wniosku B 1 - dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności  z 
dysfunkcją narządu wzroku lub z dysfunkcją obu kończyn górnych: 

1. zaświadczenie lekarskie (ruch)- w przypadku osób z dysfunkcją kończyn górnych  

2. zaświadczenie lekarskie (wzrok) - w przypadku gdy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
wydane jest z innej przyczyny niż 04 - O lub gdy wniosek dotyczy osób poniżej 16 r.ż. 

3. akt urodzenia dziecka - jeśli sprawa dotyczy dziecka (nie dotyczy osoby z dysfunkcją narządu 
wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), 

Załączniki wymagane do wniosku B 3 - dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  

1. zaświadczenie lekarskie (wzrok) - w przypadku gdy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
wydane jest z innej przyczyny niż 04 - O 

Załączniki wymagane do wniosku B 4 - dla osób z dysfunkcją narządu słuchu 

1. zaświadczenie lekarskie (słuch) w przypadku osób do 16 r.ż. lub gdy przyczyna wydania orzeczenia 
jest inna niż 03-L, 

2. akt urodzenia dziecka - jeśli sprawa dotyczy dziecka (nie dotyczy osoby z dysfunkcją narządu 
wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), 

UWAGA !!! ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE MUSZĄ BYĆ WYDANE PRZEZ LEKARZA 
SPECJALISTĘ ADEKWATNEGO DO RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ  



W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na ocenę merytoryczną wniosku np. 
wyjątkowo trudna sytuacja, zdarzenie losowe lub inna osoba niepełnosprawna w gospodarstwie 
domowym fakt ten należy udokumentować. 

 
 
Zadanie B2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania 

1. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, której 
dotyczy wniosek,  

2. informacja o przetwarzaniu danych 

3. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną, 

4. oferta cenowa wnioskowanej  usługi, 

5. zaświadczenie od pracodawcy - jeśli dotyczy 

6. zaświadczenie ze szkoły, uczelni o aktualnym etapie kształcenia - jeśli dotyczy   

UWAGA!!!  

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie (wydane przez lekarza specjalistę)  adekwatnie 
do  rodzaju niepełnosprawności. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które otrzymały dofinansowanie do zakupu sprzętu 
elektronicznego w ramach zadania B 1, B 3 lub B 4.  

W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na ocenę merytoryczną wniosku np. 
wyjątkowo trudna sytuacja, zdarzenie losowe lub inna osoba niepełnosprawna w gospodarstwie 
domowym fakt ten należy udokumentować. 
 

Zadanie B5 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu 
elektronicznego, zakupionego w ramach programu 

1. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, której 
dotyczy wniosek, 

2. informacja o przetwarzaniu danych 

3. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną, 

4. oferta cenowa wnioskowanej  usługi, 

5. zaświadczenie od pracodawcy - jeśli dotyczy 

6. zaświadczenie ze szkoły, uczelni o aktualnym etapie kształcenia - jeśli dotyczy   

UWAGA!!!  

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie (wydane przez lekarza specjalistę)  adekwatnie 
do  rodzaju niepełnosprawności. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które 
otrzymały dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego w ramach zadania B 1, B 3 lub B 4.  



W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na ocenę merytoryczną wniosku np. 
wyjątkowo trudna sytuacja, zdarzenie losowe lub inna osoba niepełnosprawna w gospodarstwie 
domowym fakt ten należy udokumentować. 

Zadanie C1 Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
1. swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności, 

2. informacja o przetwarzaniu danych 

3. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka, 

4. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną, 

5. zaświadczenie lekarskie (specjalista), 

6. dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące 
wybranego przedmiotu dofinansowania, 

7. zaświadczenie od pracodawcy, 

8. zaświadczenie ze szkoły, uczelni o aktualnym etapie kształcenia - jeśli dotyczy  

 • fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny. 

  

W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na ocenę merytoryczną wniosku np. 
wyjątkowo trudna sytuacja, zdarzenie losowe lub inna osoba niepełnosprawna w gospodarstwie 
domowym fakt ten należy udokumentować. 

Zadanie C2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera 
lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
1. swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności, 

2. informacja o przetwarzaniu danych 

3. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka, 

4. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną, 

5. zaświadczenie od pracodawcy, 

6. zaświadczenie ze szkoły, uczelni o aktualnym etapie kształcenia - jeśli dotyczy  

W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na ocenę merytoryczną wniosku np. 
wyjątkowo trudna sytuacja, zdarzenie losowe lub inna osoba niepełnosprawna w gospodarstwie 
domowym fakt ten należy udokumentować. 
 

Zadanie C3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne 
1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

2. informacja o przetwarzaniu danych 

3. zaświadczenie lekarskie (specjalista), 

4. dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące 
wybranego przedmiotu dofinansowania, 



5. zaświadczenie od pracodawcy, 

6. zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej, 

7. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną, 

8. zaświadczenie ze szkoły, uczelni o aktualnym etapie kształcenia - jeśli dotyczy  

9. zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny. 

W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na ocenę merytoryczną wniosku np. 
wyjątkowo trudna sytuacja, zdarzenie losowe lub inna osoba niepełnosprawna w gospodarstwie 
domowym fakt ten należy udokumentować. 
 

Zadanie C4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 
kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 
1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

2. informacja o przetwarzaniu danych 

3. zaświadczenie lekarskie (specjalista), 

4. dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące 
wybranego przedmiotu dofinansowania, 

5. zaświadczenie od pracodawcy, 

6. zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej, 

7. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną, 

8. zaświadczenie ze szkoły, uczelni o aktualnym etapie kształcenia - jeśli dotyczy  

9. fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny. 

W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na ocenę merytoryczną wniosku np. 
wyjątkowo trudna sytuacja, zdarzenie losowe lub inna osoba niepełnosprawna w gospodarstwie 
domowym fakt ten należy udokumentować. 
 

Zadanie C5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego 
1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

2. informacja o przetwarzaniu danych 

3. zaświadczenie lekarskie (specjalista), 

4. oferta  dotycząca wybranego przedmiotu dofinansowania, 

5. zaświadczenie od pracodawcy, 

6. zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej, 

7. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną, 

8. zaświadczenie ze szkoły, uczelni o aktualnym etapie kształcenia - jeśli dotyczy  



W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na ocenę merytoryczną wniosku np. 
wyjątkowo trudna sytuacja, zdarzenie losowe lub inna osoba niepełnosprawna w gospodarstwie 
domowym fakt ten należy udokumentować. 

Zadanie D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 
opieki dla osoby zależnej 
1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

2. informacja o przetwarzaniu danych 

3. akt urodzenia dziecka  

4. zaświadczenie od pracodawcy, 

5. zaświadczenie z urzędu pracy  w przypadku osób zarejestrowanych  

6. umowa z przedszkolem /żłobkiem o świadczenie usług, ewentualnie zaświadczenie o uczestnictwie 
w zajęciach przedszkolnych/żłobku 

W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na ocenę merytoryczną wniosku np. 
wyjątkowo trudna sytuacja, zdarzenie losowe lub inna osoba niepełnosprawna w gospodarstwie 
domowym fakt ten należy udokumentować. 

 

 


