KARTA USŁUG
STAROSTWO POWIATOWE W ZGORZELCU
ul. Boh. II AWP 8A, 59-900 Zgorzelec
Tel./fax (75) 77 50 406; tel. (75) 77 50 183
www.powiatzgorzelecki.pl

e-mail: pzon@powiat.zgorzelec.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg
i uprawnień

1. Nazwa działania/
usługi

(dotyczy osoby powyżej 16 roku życia)
2. Miejsce załatwiania
sprawy

3. Sposób załatwiania
sprawy

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II AWP 8a (parter).
Pokój 113, tel./fax (75) 77 50 406; Pokój 114, tel. (75) 77 50 183
Zainteresowani przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Decyzja administracyjna (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności )
W ciągu najpóźniej 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów, wnioskodawca
zawiadamiany jest listownie o posiedzeniu składu orzekającego.
Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia
składu orzekającego.
Orzeczenie można odebrać osobiście w terminie ustalonym w pokoju nr 113 lub zgłosić
konieczność doręczenia za pomocą poczty.

4. Wymagane
dokumenty, załączniki
(wymagane ksero/
oryginał)

1.

wniosek w sprawie wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
(dotyczy osoby powyżej 16 roku życia) według wzoru dostępnego w
sekretariacie zespołu (pok. 113) lub na stronie internetowej wypełniony i
podpisany przez osobę zainteresowaną, przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna prawnego;
2. ważne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze
zm.)tj.:
Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności
do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
1a) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy
wymienionej w pkt 1;
2) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy
wymienionej w pkt 1;
3) częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości
przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt 1;
Ważne orzeczenie (wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - j.t. Dz.
U z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) o zaliczeniu do:
1) I grupy inwalidów;
2) II grupy inwalidów;
3) III grupy inwalidów;
4) osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
uznaje się za niepełnosprawne, z tym że:
- osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego
stopnia niepełnosprawności;
- pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
3. do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
dołącza się kserokopię dokumentacji medycznej (np. karty leczenia szpitalnego,
wyniki badań diagnostycznych- EEG, TK, MR, spirometria, badanie pola widzenia,
opinia psychologiczna, zdjęcia RTG wraz z opisami, kartoteki z leczenia w
poradniach specjalistycznych)oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na
ustalenie wskazań do ulg i uprawnień;
4. w przypadku jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja uznana zostanie

5.
6.

za niewystarczającą do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o
konieczności jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie z pouczeniem, iż
nieuzupełnienie dokumentacji spowoduje pozostawienie wniosku bez
rozpoznania;
w przypadku osób ubezwłasnowolnionych należy dołączyć odpis postanowienia
Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego;
w przypadku osób przebywających czasowo na terenie objętym działalnością
zespołu, należy dołączyć oświadczenie osoby zainteresowanej lub opiekuna
prawnego o celu i okresie pobytu w danej miejscowości.

5. Opłaty

Postępowanie wnioskowe dotyczące wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i
uprawnień jest bezpłatne.

6. Termin załatwiania
sprawy

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 ze zm.)sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie
miesiąca (w szczególnych przypadkach wymagających zgromadzenia dodatkowego
materiału dowodowego do 60 dni).
Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - j.t. Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721
ze zm.) od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień odwołanie nie służy.
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U.
z 2013 r., poz. 267);
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U z 2003
r. Nr 139, poz. 1328 ze zm.);

7. Tryb odwoławczy

8. Podstawa prawna

