
 
Do wniosku Moduł I/Obszar B/Zadanie 1 lub 3 lub 4 należy dołączyć: 
Dla B1: 

- kserokopię aktualnego orzeczenia potwierdzającego znaczny stopień 

niepełnosprawności  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ,  z późn. zm.) wydanego z  powodu dysfunkcji ruchu 

(05-R) lub dysfunkcji narządu wzroku (04 -O) 

- zaświadczenie lekarza spec jalisty potwierdzające wrodzony brak lub amputację 

obu kończyn górnych- co najmniej w obrębie przedramienia a także  dysfunkcję 

charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu 

kończyn górnych  w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze 

standardowego sprzętu elektronicznego , wynikająca ze schorzeń o różnej  

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

wcześniej  niż 120  dni przed złożeniem wniosku,  

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

orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawno ści należy dołączyć  

zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające , że:   

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

korekcji) w oku lepszym równą lub poniż ej 0,05 według skali Snellena 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 0,3  według skali  Snellena lub ma 

zwężenie pola widzenia do  30 stopni (w przypadku osób do 16 roku życia),  

Dla B3: 

- kserokopię aktualnego orzeczenia potwierdzającego umiarkowany stopień 

niepełnosprawności  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ,  z późn. zm.) wydanego 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 według skali  Snellena lub ma 

zwężenie pola widzenia do  30 stopni ,  wystawione nie wcześniej  niż 120 dni 

przed złożeniem wniosku,   

Dla B4: 

- kserokopię aktualnego orzeczenia potwierdzającego znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności  (a w przypadku osób niepełnosprawnych do 16 

roku życia –  orzeczenie o niepełnosprawności) w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ,  z późn. zm.) wydanego z  

powodu dysfunkcji narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za 

pomocą mowy (03 -L) 

- w przypadku, gdy dysfunkcja narządu słuchu nie jest przyczyną wydania 

orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym sto pniu niepełnosprawności lub 

wniosek dotyczy osoby niepełnosprawnej w wieku do lat  16 - ubytek słuchu 

powyżej 70 decybeli  (Db) w uchu lepszym,  stan ten musi być potwierdzony w 

odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza 

specjalistę, że:  wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed złożeniem 

wniosku,  

Dla wszystkich powyżej wymienionych zadań: 

- oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu netto,  

przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, w 

rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, obliczony za kwartał 

poprzedzający kwartał, w którym składany jest wniosek; dochody z różnych 



źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej –  dochód ten oblicza się 

na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.  (Obwieszczenie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. - M.P. 

2020 poz. 852), według wzoru: [(3.244 zł x liczba hektarów)/12]/liczba  osób 

w gospodars twie domowym wnioskodawcy;  

 + zaświadczenie o dochodach netto za kwartał poprzedzający kwartał ,  w którym 

składany jest wniosek (np. zakład pracy, renta, emerytura, świadczenia z OPS, 

rejestracja w UP ,  nakaz płatniczy z pola ,  itp.)  

- podpisana klauzula informacyjna (RODO) (Klauzulę podpisuje, każda osoba, 

której  dane osobowe znajdują się we wniosku),  

- zaświadczenie o pobieraniu nauki (o ile dotyczy)  

- wstępną specyfikację wnioskowanego sprzętu/usługi z opisem technicznym i 

ceną brutto wydana przez sprzedawcę/sklep lub/i  fakturę pro -formę  

- kserokopię aktu urodzenia dziecka -w przypadku wniosku dotyczącego   

niepełnoletniej  osoby niepełnosprawnej,  

- kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym                      

w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której 

występuje opiekun prawny,  

- uzasadnienie wniosku, w którym wnioskodawca przedstawi argumentację,  iż 

wnioskowany przedmiot dofinansowania w znaczny sposób ograniczy skutki 

rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz umożliwi realizację celów programu  

- oświadczenie do wniosku  

- fakultatywnie:  opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy 

do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,  

- fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym  wolontariat  

trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek 

emerytalny.  

 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.  

 


