
 

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

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU 

KARTA USŁUG PZON 1 

Orzekanie o niepełnosprawności dla osób do 16-go roku życia 

Wymagane dokumenty: 
 
1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności – oryginał 
(według wzoru stanowiącego załącznik do wniosku) 
 
2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza leczącego 
(ważne przez 30 dni od daty wystawienia przez lekarza do dnia złożenia w 
PZoN) – oryginał (według wzoru stanowiącego załącznik do wniosku) 
 
3. Dokumentacja medyczna w zależności od posiadanego schorzenia tj. karty 
informacyjne leczenia szpitalnego i sanatoryjnego, historia choroby, wyniki 
badań specjalistycznych, konsultacji, wyniki opisowe badań (RTG, EKG, EEG, TK, 
MR, USG i inne ) - kserokopie (oryginały do wglądu) 

Miejsce złożenia :  
 

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

W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU 
ul. JUDYMA 5 47-220 KĘDZIERZYN- KOŹLE 

 
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7:00-15.00 

wtorek od godz. 8.00- 16.00 

Opłaty :  
Postępowanie wnioskowe dotyczące wydania orzeczenia dla osoby 
niepełnosprawnej jest bezpłatne 

Jednostka odpowiedzialna: 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie- Koźlu 

Forma załatwienia:  
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 przysługuje prawo do wniesienia odwołania do 

Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu za 
pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w Kędzierzynie- Koźlu w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Odwołanie 

nie podlega opłatom. 
 

Odwołanie należy złożyć do PZoN, ul. Judyma 5,  
47-220 Kędzierzyn- Koźle  

w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 7.00 - 15.00  
we wtorek od godz. 8.00 -16.00  

lub przesłać pocztą. 

Uwagi: 
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 

Podstawa prawna:  
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100) 
  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 
roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 857). 

Załączniki: Wzory druków  
- Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osoby do 16 roku życia  
- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia 

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 
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