
dot. dofinansowania zakupu sprzętu elektronicznego, jego elementów lub  oprogramowania B1,3,4 

 

 Nazwa załącznika  

1.  
Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia 
równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia) 

2.  Oświadczenie Wnioskodawcy (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) 

3.  

Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę zawierające opis rodzaju schorzenia będącego przyczyną 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie wcześniej 
niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do 
formularza wniosku) – dotyczy Zadania B1 

4.  

Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę/okulistę (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 
2a do wniosku) - w gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym 
stopniu niepełnosprawności - w przypadku osób powyżej 16 roku życia-  dotyczy Zadania B1 

5.  
Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę/okulistę (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 
2b do wniosku) – w przypadku osób w wieku do 16 roku życia – dotyczy Zdania B1 

6.  

Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę/okulistę (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 
2c do wniosku) - w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku, która nie jest przyczyną 

wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności - dotyczy Zadania B3 

7.  

Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2d do 
wniosku) - w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu, która nie jest przyczyną 

wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności – dotyczy Zadania B4 

8.  
Kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby 
niepełnosprawnej 

9.  
Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku 
dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny 

10.  
Faktura pro-forma, oferta lub inny dokument potwierdzający koszt brutto zakupu sprzętu elektronicznego i/lub 
jego elementów i/lub oprogramowania i/lub wnioskowanego szkolenia komputerowego  

11.  Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w przypadku osób w wieku emerytalnym 

12.  
Dokument potwierdzający, iż Wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w wyniku działania żywiołu lub innych 
zdarzeń losowych 

13.  

W przypadku osób n iepełnosprawnych w imieniu k tórych występuje pełnomocnik  
(ustanowiony na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notar ia ln ie   -  
pełnomocnictwo wnioskodawca dołącza do wniosku wraz z p isemnym o świadczeniem 
pełnomocnika  

14.  
Inne załączniki (należy wymienić): 

15.  
 

 

 


