
1. Aktualne orzeczenie potwierdzające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 

(a w przypadku osób niepełnosprawnych do 16 roku życia – orzeczenia o niepełnosprawności) 

wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu (05-R). 

2. 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 – symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych 

zaburzeń rozwojowych – symbol orzeczenia: 12-C) należy dołączyć zaświadczenie lekarza 

specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest 

dysfunkcja narządu ruchu – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 

3. Akt urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby 

niepełnosprawnej 

4.  Dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym w przypadku wniosku 

dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny. 

5. Zaświadczenie o zatrudnieniu w sytuacji gdy wnioskodawca jest osobą pracującą, 

6. Zaświadczenie o pobieraniu nauki w sytuacji gdy wnioskodawca pobiera naukę.  

7.  Zaświadczenie wystawione przez odpowiednie organy, w sytuacji gdy Wnioskodawca jest 

osobą poszkodowaną w 2019 lub 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń 

losowych.  

8. Wstępna specyfikacja wnioskowanego sprzętu/usługi z opisem technicznym i ceną brutto 

wydana przez sprzedawcę/sklep lub/i fakturę pro-formę lub faktury VAT. 

9. Umowa kupna/sprzedaży, lub/i kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu będącego 

własnością lub współwłasnością wnioskodawcy, umowa użyczenia. 

10. Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu netto, wyliczonego według 

wzoru określonego w załączniku Nr 2 

11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (podpisuje, każda 

osoba, której dane osobowe znajdują się we wniosku) - zgodnie z załącznikiem Nr 3 

12. Oświadczenie wnioskodawcy zgodnie z załącznikiem Nr 4 

13. Uzasadnienie wniosku - zgodnie z załącznikiem Nr 5 

 

 Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz 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 i 

zaświadczeń, które załączasz w oryginale. 

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

dokumentu. 


