WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA
STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
DLA CELÓW KORZYSTANIA Z ULG I UPRAWNIEŃ
Nr akt ZOON- 8211-............../200.....

miejscowość ..............................................

Nr sprawy ZOON-8211-1........./200....

dnia ........................................................

Imię i nazwisko ........................................................................... tel. ......................................
Data urodzenia ............................................ miejsce urodzenia .....................................................
Adres stałego zamieszkania .........................................................................................................
Adres pobytu .........................................................................................................................
Numer PESEL ................................................Nr i seria dowodu osobistego .....................................

Do Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Szkolna 2
63-000 Środa Wlkp.
Zwracam się z prośbą o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla celów korzystania
z ulg i uprawnień.
Oświadczam, że:
1. posiadam:
a) orzeczenie z dnia ............................. wydanego na okres do ............................ przez Komisję do
Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w .....................................
o zaliczeniu do ............................................... grupy inwalidzkiej.
b) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ............................................
z dnia ......................................... o całkowitej (częściowej) niezdolności do pracy, niezdolności
do samodzielnej egzystencji wydanego na okres do .......................................................................
c) orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w .....................
o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego
(przed styczniem1998r.) w dniu .................................. na okres .....................................................
d) orzeczenie, wydane przed 1 stycznia 1998r. innego organu (podać jakiego)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. w razie stwierdzonej przez zespół orzekający konieczności wykonania badań dodatkowych,
konsultacji specjalistycznych lub obserwacji szpitalnych, uzupełniających złożone
zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie będącego lekarzem ubezpieczenia
zdrowotnego, jestem świadomy wymogu ponoszenia ich kosztów we własnym zakresie.
OŚWIADCZAM, ŻE DANE ZAWARTE WE WNIOSKU SĄ ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM I JESTEM ŚWIADOMY/A
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZEZNANIE NIEPRAWDY LUB ZATAJENIA PRAWDY.

W załączeniu do wniosku przedkładam:
1. kserokopię orzeczenia
2. kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej, np. karty informacyjnej leczenia szpitalnego, badania
specjalistyczne, konsultacje, wyniki opisowe badań rtg i inne dokumenty medyczne.
/oryginały ww. dokumentacji przedkładam do wglądu/

* niepotrzebne skreślić

..............................................
podpis osoby zainteresowanej lub

jej przedstawiciela ustawowego

Informacja:
W celu otrzymania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć w Powiatowym
Zespole następujące dokumenty:
1. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
2. Kserokopie innej dokumentacji medycznej w zależności od posiadanego schorzenia, np.

•

wypisy / karty informacyjne leczenia szpitalnego
• konsultacje lekarzy specjalistów
• badanie specjalistyczne – EKG, EEG, ECHO serca oraz inne posiadane dokumenty
• wyniki opisowe badań RTG kręgosłupa, stawów (zdjęcia rtg przedkłada się do
wglądu na posiedzeniu składu orzekającego)
• wypis z orzeczenia o niezdolności do pracy lub wypis z treści orzeczenia o grupie
inwalidzkiej ZUS
• inna dokumentacja medyczna dotycząca schorzenia.
Powyższą dokumentację należy przedłożyć w oryginale i kserokopii w celu uwierzytelnienia.
Wnioski bez dokumentacji medycznej potwierdzającej posiadane schorzenia nie będą
przyjmowane.

