
    STAROSTWO POWIATOWE W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU

            POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA 

                   O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

                   W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU

                                                      KARTA USŁUG PZON 3

              WYDAWANIE LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ/
LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/

DUPLIKATU LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ/
DUPLIKATU LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ STOPIEŃ

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

     Z dniem 1 sierpnia 2017 r. zmianie ulegają zasady wydawania legitymacji osób 

niepełnosprawnych w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.       

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 573). Jednocześnie z dniem 1 sierpnia nie następuje 

nowelizacja §35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej     

z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz.1110) określającego m.in. wzór legitymacji

osób niepełnosprawnych. Tym samym w procesie  wydawania legitymacji osoby 

niepełnosprawnej zespołu orzekające zobowiązane są do stosowania 

obowiązujących od dnia 1 sierpnia br. przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących 

dotychczas przepisów rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności  

i stopniu niepełnosprawności.

    Legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą 

stopień niepełnosprawności wystawia się na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej.   

Osoba niepełnosprawna, która chce wyrobić w/w dokument przedstawia w momencie 

składania wniosku na legitymację ostatnie prawomocne orzeczenie                                

o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg                 

i uprawnień. W/w dokument zostanie wydany na okres ważności orzeczenia, nie dłużej 

jednak niż na okres:

1. 5 lat- w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność



2. 10 lat- w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności 

wystawionej osobie, która nie ukończyła 60 roku życia

3. w przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres 

ważności orzeczenia stanowiącego podstawę wydania legitymacji bez ograniczeń 

czasowych.

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek w sprawie wydania legitymacji dla osoby niepełnosprawnej lub duplikatu 
legitymacji– oryginał  

2. Kserokopia ostatniego posiadanego orzeczenia

- ważne orzeczenie o niepełnosprawności

- ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

- ważne orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień 

3. Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy w przypadku składania 
wniosku przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego 
niebędącego rodzicem

4. Jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35mm x 45mm w formacie jak                  
do dowodu osobistego (dotyczy zarówno osób przed jak i po ukończeniu 16 
roku życia)

5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji osoby 
niepełnosprawnej. W/w opłata może być dokonana bezpośrednio w kasie 
Starostwa jak również w banku, na poczcie lub  przez internet. 

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 :

1. W przypadku złożenia wniosku o wydanie legitymacji dla osoby 
niepełnosprawnej za pierwszym razem postępowanie jest bezpłatne.

2. W przypadku wydania duplikatu wydanej legitymacji dla osoby 
niepełnosprawnej należy wpłacić 15 zł. na konto:



Starostwo Powiatowe

Plac Wolności 13

47-220 Kędzierzyn- Koźle

nr konta: 56 1020 3714 0000 4602 0012 6771

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: „opłata za wydanie duplikatu legitymacji 
dla…..… (imię i nazwisko osoby uprawnionej do ubiegania się o w/w dokument).

Jednostka odpowiedzialna: 

    Powiatowy Zespół  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie- Koźlu

Termin odpowiedzi:

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie 
skomplikowanych do dwóch miesięcy. Sprawy rozpatrywane są wg. kolejności 
wpływu wniosku.

Osoby składające wniosek o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej lub 
duplikatu legitymacji o terminie odbioru w/w dokumentu będą informowane 
telefonicznie lub drogą e-mailową.

Tryb odwoławczy:

Nie służy odwołanie.

Uwagi:

   Wniosek składa osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy, albo za             
ich zgodą inna osoba ( np. rodzice lub inna osoba wskazana przez wnioskodawcę)

   Na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego wpisuje się            
w legitymacji symbol przyczyny niepełnosprawności. 

  Legitymację należy odebrać osobiście w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności.

   Osoba odbierająca w imieniu wnioskodawcy legitymację osoby niepełnosprawnej
zobowiązana jest okazać się dokumentem ze zdjęciem i numerem PESEL.  

Podstawa prawna:

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności 

i stopniu niepełnosprawności (Dz. U z 2015 r. poz.1110).

Załączniki: Wzory druków

- Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/                       
legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności/                                            
duplikatu legitymacji dokumentującej  niepełnosprawność/                                         
duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności



Pliki do pobrania: 

http://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/6789/3720/orzekanie-o-niepelnosprawnosci-
wnioski.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
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