
Lista załączników do Wniosku do Obszaru B 1: 

 

1. swoje (lub dziecka - nie dotyczy osoby z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) 

orzeczenie o niepełnosprawności, 

2. oświadczenie Wnioskodawcy - wg wzoru znajdującego się w zakładce "wzory załączników", 

3. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka (nie dotyczy osoby z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności), 

4. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną, 

5. pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego (odpis należy przedłożyć w oryginale) + oświadczenie pełnomocnika - jeżeli 

dotyczy; 

6. zaświadczenie lekarskie (specjalista), potwierdzające dysfunkcję obu kończyn górnych (B1) -  wg wzoru znajdującego 

się w zakładce "wzory załączników" 

7. zaświadczenie lekarskie (okulista), w przypadku osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności (B1) - wg 

wzoru znajdującego się w zakładce "wzory załączników" 

8. zaświadczenie lekarskie (okulista), w przypadku osób do 16 roku życia (B1) - wg wzoru znajdującego się w zakładce 

"wzory załączników" 

9. fakultatywnie zaświadczenie lekarskie (specjalista), dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, w przypadku gdy przyczyna 

wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności jest inna niż 04-O (B1) - wg wzoru znajdującego się 

w zakładce "wzory załączników", 

10.fakultatywnie zaświadczenie lekarskie (specjalista), dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, w przypadku gdy przyczyna 

wydania orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest inna niż 04-O (B3) - wg wzoru znajdującego się w 

zakładce "wzory załączników", 

11. fakultatywnie zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna wydania orzeczenia jest inna niż 03-L (B4) - wg 

wzoru znajdującego się w zakładce "wzory załączników",  

12. oferta cenowa wraz ze specyfikacją sprzętu, 

13. zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające okres zatrudnienia lub stażu, lub informacja dotycząca rejestru i nazwy 

prowadzonej działalności gospodarczej lub zaświadczenie  o działalności rolniczej - jeżeli dotyczy, 

14. zaświadczenie z uczelni w przypadku studentów, a w przypadku uczniów powyżej 18 roku życia- zaświadczenie ze 

szkoły - jeżeli dotyczy, 

15. kserokopia, skan decyzji przyznającej pomoc osobie poszkodowanej w wyniku żywiołu - jeżeli dotyczy, 

16. informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą (treść informacji 

zawarta w zakładce "wzory załączników"), 

17.  informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskanych od innej osoby (treść informacji zawarta 

w zakładce "wzory załączników"),   

 

 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. 


