LISTA ZAŁĄCZNIKÓW WPROWADZONA W NABORZE
Moduł I Obszar A


obowiązek informacyjny RODO;



kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;



zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty potwierdzające niepełnosprawność
zgodnie z warunkami programu - dotyczy zadania A1, A4;



zaświadczenie lekarza orzecznika z auto szkoły – dotyczy zadania A2, A3;



faktura pro-forma;



kopia dowodu rejestracyjnego – dotyczy zadania A1, A4;



kopia aktu urodzenia dziecka – jeżeli wniosek dotyczy osoby niepełnoletniej;



kopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeżeli dotyczy;



kopia postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku osoby
ubezwłasnowolnionej – jeżeli dotyczy;



kopia pełnomocnictwa notarialnego do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli
dotyczy;



kopia legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni
potwierdzające naukę – jeżeli dotyczy;



zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie lub zaświadczenie
z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego
lub poszukującego pracy - jeżeli dotyczy;



orzeczenie o niepełnosprawności osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym – jeżeli dotyczy.

Moduł I Obszar B


obowiązek informacyjny RODO;



kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;



zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty potwierdzające niepełnosprawność
zgodnie z warunkami programu - dotyczy zadania B1, B3, B4;
- nie dotyczy zadania B3 i B4 w przypadku, jeżeli beneficjentem jest osoba, która
ukończyła 16 lat, a symbolem niepełnosprawności jest O lub L;



faktura pro-forma;



kopia aktu urodzenia dziecka – jeżeli wniosek dotyczy osoby niepełnoletniej;



kopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeżeli dotyczy;



kopia postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku osoby
ubezwłasnowolnionej – jeżeli dotyczy;



kopia pełnomocnictwa notarialnego do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli
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dotyczy;


kopia legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni
potwierdzające naukę – jeżeli dotyczy;



zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie lub zaświadczenie
z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego
lub poszukującego pracy - jeżeli dotyczy;



orzeczenie o niepełnosprawności osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym – jeżeli dotyczy.

Moduł I Obszar C


obowiązek informacyjny RODO;



kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;



zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty potwierdzające niepełnosprawność
zgodnie z warunkami programu – nie dotyczy zadania C2;



faktura pro-forma – dotyczy zadania C2, C5;



dwie faktury pro-forma od różnych firm wraz ze specyfikacją – dotyczy zadania C1,
C3, C4;



kopia zlecenia z NFZ poświadczona za zgodnością z oryginałem – dotyczy zadania
C1, C3, C4;



kopia karty gwarancyjnej pojazdu lub w przypadku braku karty gwarancyjnej
oświadczenie o braku dokumentu oraz informacja, w którym roku został zakupiony
wózek inwalidzki z napędem elektrycznym lub skuter – dotyczy zadania C2;



kopia aktu urodzenia dziecka – jeżeli wniosek dotyczy osoby niepełnoletniej – nie
dotyczy zadania C3 i C4;



kopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeżeli dotyczy;



kopia postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku osoby
ubezwłasnowolnionej – jeżeli dotyczy;



kopia pełnomocnictwa notarialnego do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli
dotyczy;



kopia legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni
potwierdzające naukę – jeżeli dotyczy;



zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie lub zaświadczenie
z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego
lub poszukującego pracy - jeżeli dotyczy;



orzeczenie o niepełnosprawności osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym – jeżeli dotyczy.

Moduł I Obszar D


obowiązek informacyjny RODO;



kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
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kopia aktu urodzenia dziecka;



kopia pełnomocnictwa notarialnego do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli
dotyczy;



zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie lub zaświadczenie
z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego
lub poszukującego pracy - jeżeli dotyczy;



orzeczenie o niepełnosprawności osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym – jeżeli dotyczy.

Moduł II


obowiązek informacyjny RODO;



kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;



zaświadczenie z uczelni potwierdzające naukę;



zaświadczenie z zakładu pracy z informacją o niefinansowaniu kosztów kształcenia;



kopia pełnomocnictwa notarialnego do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli
dotyczy.
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