
Aktywny samorząd 2022r. – Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego 

o napędzie elektrycznym. 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW do wniosku C1: 

1. Aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), albo 

orzeczenie o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia), 

2. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę zawierające opis rodzaju 

schorzenia/niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wskazujące na  

dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o 

napędzie ręcznym, wypełnione czytelnie w języku polskim wystawione nie wcześniej niż 120 dni 

przed dniem złożenia wniosku - Załącznik nr 2e 

3. Akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka, 

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

pełnomocnictwo, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika,  

5. Dwie niezależne oferty (z niezależnych sklepów/firm) dotyczące przedmiotu dofinansowania. 

6. Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie Wnioskodawcy określające formę i 

okres zatrudnienia – jeśli dotyczy. 

7. Zaświadczenie wystawione przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły potwierdzające 

rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki. 

8. Zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - w przypadku, gdy 

Wnioskodawca uzyskał dofinansowanie, refundację lub dotację ze środków NFZ na cel objęty 

niniejszym wnioskiem.  

9. Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego (z ośrodka pomocy społecznej) w związku z wystąpieniem 

zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej wystawionej na wnioskodawcę lub członka jego 

gospodarstwa domowego. 

10. Dokument wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostka pomocy społecznej, straż 

pożarna, Policja) potwierdzający straty materialne w gospodarstwie domowym wnioskodawcy 

poniesione w wyniku zdarzenia losowego (np. pożar, kradzież, zalanie) 

11. Dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w 

przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny. 

12. Załącznik nr 1 - Oświadczenia do wniosku, informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

13. W przypadku składania wniosku w formie papierowej - Załącznik 1a - oświadczenie o dochodach. 

• fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych 

potrzeb wynikających z aktywności, 

 Informacja dodatkowa: 

- W przypadku PONOWNEGO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE w ramach programu na ten sam 

cel należy wykazać w uzasadnieniu przesłanki wskazujące na potrzebę powtórnego/kolejnego 

dofinansowania.  

- Wnioskodawca może odmówić złożenia oświadczenia o wysokości dochodów jednakże odmowa 

wskazania wysokości dochodu wiąże się z brakiem możliwości skorzystania z preferencji w zakresie 

kolejności realizacji wniosku oraz z ewentualnym brakiem możliwości uzyskania punktów w ocenie 

merytorycznej.  

 – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

 1.skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW, 

 2.kopii orzeczenia - w przypadku składania wniosku tradycyjnie 



 3.oryginały oświadczeń i zaświadczeń - w przypadku składania wniosku tradycyjnie (w wersji 

papierowej).  

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


