STAROSTWO POWIATOWE W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU

KARTA USŁUG PZON 5
Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień –
oryginał (według wzoru stanowiącego załącznik do wniosku)
2. Dokumentacja medyczna w zależności od posiadanego schorzenia tj.:
-Uwierzytelnioną kserokopię dokumentacji medycznej, tzn. potwierdzoną
za zgodność z oryginałem przez organ lub podmiot, który dokument wytworzył lub
kopię wraz z oryginałem do wglądu, którą stanowią min.: karty informacyjne
leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, opisy badań ekg, rtg, usg, TK,
rezonansu magnetycznego, opinie psychologiczne (są ważne 2 lata), kartotekę z
poradni prowadzącej oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie
niepełnosprawności, a zwłaszcza okresu jej powstania;
-Kserokopie poprzednich orzeczeń (oryginał do wglądu) - jeśli były wydane:
- zespołu ds orzekania o niepełnosprawności,
- o niezdolności do pracy (ZUS),
- o grupie (KIZ, KRUS, MON)
Miejsce złożenia :
STAROSTWO POWIATOWE W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU
ul. JUDYMA 5
47-220 KĘDZIERZYN- KOŹLE
od poniedziałku od godz. 8.00-16.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7.00- 15.00
Opłaty :
Postępowanie wnioskowe dotyczące wydania orzeczenia jest bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna:
Forma załatwienia:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Kędzierzynie- Koźlu
Decyzja administracyjna

Termin odpowiedzi:
Jeden miesiąc, a w przypadkach szczególnych nie później niż w terminie dwóch
miesięcy od daty złożenia wniosku. Sprawy rozpatrywane są wg. kolejności wpływu
wniosku.
Tryb odwoławczy:
Od orzeczenia o niepełnosprawności nie przysługuje prawo do wniesienia
odwołania.
Uwagi:
1. Wniosek składa osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy, albo za ich
zgodą inna osoba (np. rodzice lub inna osoba wskazana przez wnioskodawcę)
lub dostarczyć w/w dokument za pośrednictwem poczty.
2. Obecność osoby zainteresowanej na posiedzeniu składu orzekającego jest
obowiązkowa.
3. O wydanie orzeczenia uprawniającego do korzystania z ulg i uprawnień mogą starać
się osoby które ukończyły 18 r. ż. i posiadają jedno z orzeczeń: ważne orzeczenie KRUS,
MSWiA, MON wydane przed dniem 01 stycznia 1998 r. lub orzeczenie lekarza orzecznika
ZUS.
4. Orzeczenia wydawane są tylko na czas na jaki zostało wydane orzeczenie, które
stanowi podstawę wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 511)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca
2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
(j.t. DZ. U. z 2015 r., poz.1110).
Załączniki: Wzory druków
- Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Pliki do pobrania:

http://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/6789/3720/orzekanie-o-niepelnosprawnosciwnioski.html
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie- Koźlu, Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Kędzierzynie- Koźlu, ul. Judyma 5, 47-220 Kędzierzyn- Koźle,
tel (077) 405 27 84, 405 27 85, 405 27 86
e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
lub pzon@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

