
Lista załączników, które należy dołączyć do wniosku – Moduł I, obszar B, zadanie 1, 3, 4 

Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku lub obu kończyn górnych, 
w wieku do 18 lat, lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych), 
 
Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania (dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu wzroku, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych), 
 
Obszar B zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób 
ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 
słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, w wieku do 18 lat, 
lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych) 
 

1) orzeczenie o znacznym (dotyczy B1, B4) lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności (dotyczy B3, B4) lub orzeczenie równoważne, w przypadku osób 

do 16 r. ż. orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy B1, B4), 

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 ze szkoły/uczelni – jeśli dotyczy, 

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

prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej- jeśli dotyczy, 

9) zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę (okulista) - w przypadku gdy 

dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia  

o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności oraz w przypadku osób do 

16 roku życia, a także w przypadku ubiegania się o dofinansowanie zakupu sprzętu 

brajlowskiego  (narząd wzroku), 

10) zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej  

do rodzaju niepełnosprawności (narząd ruchu), 

11) zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej  

do rodzaju niepełnosprawności - w przypadku gdy dysfunkcja narządu słuchu nie jest 

przyczyną wydania orzeczenia  dot. niepełnosprawności (narząd słuchu), 

12) akt urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby 

niepełnosprawnej ((dotyczy B1, B4), 



13) dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym - w przypadku wniosku 

dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny, 

14) oferta cenowa określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,  

15) fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do 

aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,  

16) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych potwierdzona stosownym 

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

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

17)  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 


