
1. Zadanie B1 aktualne orzeczenie potwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności 

wydane z tytułu  dysfunkcji ruchu (05-R) lub dysfunkcji narządu wzroku (04-O) 

2.  Zadanie B1 Zaświadczenie lekarza specjalisty  

- zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające wrodzony brak lub amputację obu kończyn 

górnych- co najmniej w obrębie przedramienia lub dysfunkcję charakteryzującą się znacznie 

obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych, wynikająca ze schorzeń o 

różnej etiologii(m.in. porażenie mózgowe, choroby neuromięśniowe) wystawione nie 

wcześniej niż 60 dni przed złożeniem wniosku, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 (zaświadczenie 

zgodne ze schorzeniem). 

- w przypadku, gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o 

znacznym stopniu niepełnosprawności należy dołączyć zaświadczenie lekarskie wystawione 

przez lekarza okulistę – Zgodnie z załącznikiem Nr 1(zaświadczenie zgodne ze schorzeniem), 

potwierdzające, że:  

a) osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku 

lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni (w przypadku 

osób dorosłych)  

b) osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku 

lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni (w przypadku 

osób do 16 roku życia) 

2. Zadanie B3 orzeczenie potwierdzające umiarkowany stopień niepełnosprawności wydane z 

powodu dysfunkcji narządu wzroku (04-O), 

 - w przypadku, gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności należy dołączyć zaświadczenie lekarskie 

wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy 

wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma 

zwężenie pola widzenia do 30 stopni, wystawione nie wcześniej niż 60 dni przed złożeniem 

wniosku – zgodnie z Załącznikiem Nr 1(zaświadczenie zgodne ze schorzeniem). 

3. Zadanie B4  kserokopię aktualnego orzeczenia potwierdzającego znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób niepełnosprawnych do 16 roku życia – 

orzeczenia o niepełnosprawności) wydanego z powodu dysfunkcji narządu słuchu (03-L), 

-  w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu, która nie jest przyczyną 

wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności - ubytku słuchu powyżej 70 decybeli (db), stan 

ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez 

lekarza specjalistę, wystawione nie wcześniej niż 60 dni przed złożeniem wniosku – zgodnie z 

załącznikiem Nr 1 

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

niepełnosprawnej 

5. Dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym w przypadku wniosku dotyczącego 

osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny. 

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



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

8.  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.  

9. Wstępną specyfikację wnioskowanego sprzętu/usługi z opisem technicznym i ceną brutto 

wydaną przez sprzedawcę/sklep i fakturę pro-formę 

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, które 

załączasz w oryginale. 

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

dokumentu. 


