
Lista załączników 
 
1. Aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne albo orzeczenie 
o niepełnosprawności (dotyczy Obszaru B1). 
2. Aktualne orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (dotyczy 
Obszaru B3). 
3. Aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne albo orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy Obszaru B4). 
4. Akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka. 
5. Dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną. 
6. Zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku osób zatrudnionych (w tym wolontariat trwający co najmniej         
6 miesięcy). 
7. Zaświadczenie o pobieraniu nauki przez osoby niepełnosprawne, które studiują. 
8. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie 
wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 
1 do wniosku (w przypadku dysfunkcji obu kończyn górnych) lub w załączniku nr 2 do wniosku (w przypadku 
osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub w przypadku gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną 
wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności) (o ile dotyczy w przypadku Obszaru B1). W 
przypadku zaświadczenia złożonego przez wnioskodawcę do wniosku w 2020r. zachowuje swą ważność do 
dnia 31 grudnia 2021r. 
9.  Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie 
wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 
3 do wniosku ( w przypadku gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) (o ile dotyczy w przypadku Obszaru B3). W przypadku 
zaświadczenia złożonego przez wnioskodawcę do wniosku w 2020r. zachowuje swą ważność do dnia 31 
grudnia 2021r. 
10. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie 
wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 
4 do wniosku (w przypadku osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub w przypadku gdy dysfunkcja narządu 
słuchu nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) (o 
ile dotyczy w przypadku Obszaru B4). W przypadku zaświadczenia złożonego przez wnioskodawcę do 
wniosku w 2020r. zachowuje swą ważność do dnia 31 grudnia 2021r. 
11. Oferta cenowa dotycząca zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. 
12. Dokument potwierdzający, iż wnioskodawca w 2020 lub w 2021 roku, został poszkodowany w wyniku 
działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych (o ile dotyczy). 
13. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że mieszka i utrzymuje się samodzielnie z własnych 
dochodów lub przy wsparciu właściwych instytucji (w przypadku osób prowadzących samodzielne 
gospodarstwo domowe). 
14. Oświadczenie wnioskodawcy - załącznik nr 5 do wniosku. 
 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. 


