
Lista załączników, które należy dołączyć do wniosku – Moduł I, obszar A, zadanie 2, 3  

- Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób ze znacznym albo      

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, w wieku 

aktywności zawodowej), 

- Obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób ze znacznym albo 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu 

wymagającym usług tłumacza języka migowego, w wieku aktywności zawodowej) 

1) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne, 

2) oświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie nowego orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności/o niepełnosprawności – dotyczy osób, których termin ważności 

orzeczenia upłynął, 

3) obowiązek informacyjny (RODO), 

4) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią programu, 

5) oświadczenie o miejscu zamieszkania, 

6) oświadczenie pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem poświadczonym notarialnie 

(dotyczy Wnioskodawcy, który występuje przez pełnomocnika) - jeśli dotyczy, 

7) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub inny dokument w przypadku 

prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej - jeśli dotyczy, 

8) zaświadczenie ze szkoły/Uczelni – jeśli dotyczy, 

9) zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę - w przypadku osób 

niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania 

orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu 

schorzeń (np. o charakterze neurologicznym 10-N lub całościowych zaburzeń 

rozwojowych 12-C), 

10) oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego - jeśli dotyczy, 

11) dokumenty będące podstawą kalkulacji dofinansowania kosztów uzyskania prawa 

jazdy (dotyczy dofinansowania), 

12) dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów, faktury VAT  

za zakupione towary lub usługi - nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku 

(dotyczy refundacji), 

13) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych potwierdzona stosownym 

zaświadczeniem np. z fundacji, stowarzyszenia (organizacji działającej w obszarze 

wspierania, niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnościami) - jeśli dotyczy,  

14) prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie – jeśli dotyczy. 

Informacja dodatkowa – dokumenty należy dołączyć do wniosku w formie: kopii  

– w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń, które proszę 

załączyć w oryginale. 

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać wnioskodawcę do okazania oryginału 

dokumentu. 


