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WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

Powiatowy Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności 

w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 16 

pokój nr 4     tel. 32 388 67 04 

poniedziałek – czwartek 8:00 - 14:30 

przerwa 11:30 – 12:00 

W PIĄTKI STRON NIE PRZYJMUJEMY 

 

 

WNIOSKUJĘ O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  
 Po raz pierwszy   Z powodu zmiany stanu zdrowia   Ponowne wydanie orzeczenia  

WAŻNE: Wniosek należy złożyć  nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności 

posiadanego orzeczenia, dołączając kserokopię poprzedniego orzeczenia. 
 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ LITERAMI DRUKOWANYMI 

Nazwisko i imię   …………………………………………………………………………… 

Data urodzenia ………………………Miejsce urodzenia  ………………………………….. 

Seria i nr dokumentu tożsamości …………..………………………………………………...    

     dowód osobisty       paszport        legitymacja szkolna       prawo jazdy 

PESEL  

ADRES ZAMELDOWANIA  

kod i miejscowość ………………………………………………………………………..…. 

ulica, nr domu i lokalu ………….…………………………………………………………… 

tel. …………………... 

ADRES POBYTU  

kod i miejscowość ……………………………………………………………………………. 

ulica, nr domu i lokalu ………….……………………………………………………………. 

ADRES DO KORESPONDENCJI  

kod i miejscowość ……………………………………………………………………………. 

ulica, nr domu i lokalu ………….………………………………………………………..…… 

 

DANE OSOBOWE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO( dotyczy osób od 16 do 18 roku życia 

lub sądownie ubezwłasnowolnionych )  

 

Nazwisko i imię ..……………………………………………………………………..….…… 

Data urodzenia ………………………Miejsce urodzenia  …………………………………….. 

Seria i nr dokumentu tożsamości …………..…………………………………………………...   

PESEL  

ADRES PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO  

kod i miejscowość ………………………………………………………… 

ulica, nr domu i lokalu ………….………………………………………      tel. …………………... 
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Zwracam się z prośbą o wydanie mi orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla celów:   (proszę 

zaznaczyć max. 3 cele wstawiając w odpowiednich kratkach znak X) 

 

 odpowiednie zatrudnienie, 

 szkolenie, 

 uczestnictwo w terapii zajęciowej, 

 konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

 korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie  

z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych), 

 korzystanie z karty parkingowej, 

 korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej – zasiłek stały 

 zasiłek pielęgnacyjny  

 uzyskanie przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego  

 prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, 

 korzystanie z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów  

 

Cel podstawowy: 
 (jeden z wyżej wymienionych ) 

 

 

 

Dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej:  
1. Stan cywilny: 

 panna/kawaler   mężatka/żonaty  wdowa/wdowiec  rozwiedziony/a  separacja  

 

2.Wykonywanie czynności samoobsługowych: 

Samodzielnie             Z pomocą             Opieka 

a) wykonywanie czynności samoobsługowych       

b) poruszanie się w środowisku      

c) prowadzenie gospodarstwa domowego       

 

3. Sytuacja zawodowa: wykształcenie …………….……, zawód wyuczony  ……………………. 

 

 zatrudniony/a    zawód wykonywany ……………………………………………………. 

 

 

Oświadczam, że: 

1.        pobieram świadczenia       nie pobieram - świadczeń z ubezpieczenia społecznego: 

 

 renta szkoleniowa 

 renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 

 renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 

 renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji 

 renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy 

 renta rolnicza szkoleniowa 

 wojskowa renta inwalidzka 

 policyjna renta inwalidzka 

 renta inwalidzka z powodu inwalidztwa I gr 

 renta inwalidzka z powodu inwalidztwa II gr 

 renta inwalidzka z powodu inwalidztwa III gr 
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2. 

Aktualnie   toczy się   nie toczy się- w mojej sprawie postępowanie przed innym 

organem orzeczniczym (ZUS, WZON, Sąd Pracy itp.)   

 

3.  

 Składałem   nie składałem  uprzednio wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności  

 

     Jeżeli tak, to kiedy (rok) ……………………….. 

     Z jaki skutkiem  (stopień niepełnosprawności )……………………….…….. 

 

4.        Mogę         nie mogę  samodzielnie przybyć na posiedzenie składu orzekającego. 
Jeśli nie, to należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające niemożność przybycia na komisję.  

 

5.  W razie stwierdzonej przez Zespół orzekający konieczności wykonania badań dodatkowych, 

konsultacji specjalistycznych lub obserwacji szpitalnych, uzupełniających złożone 

zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza niebędącego lekarzem ubezpieczenia 

zdrowotnego, jestem świadomy wymogu ponoszenia ich kosztów we własnym zakresie.  

 

6. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i jestem 

świadomy/a odpowiedzialności za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.  

 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych  

z  postępowaniem o wydanie orzeczenia. 

 

8.  Zobowiązuję się powiadomić Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

o każdej zmianie mojego adresu do momentu zakończenia postępowania (podstawa prawna: 

art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

 

Do wniosku należy załączyć:  
 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza prowadzącego,  

UWAGA! WAŻNE 30 DNI OD DATY WYSTAWIENIA PRZEZ LEKARZA 

 Kserokopię poprzedniego orzeczenia Zespołu orzekającego lub innego organu orzekającego,  

 Posiadaną dokumentację medyczną: kserokopie wypisów ze szpitala, wyniki badań diagnostycznych,  

aktualne opinie psychologiczne (ważna 2 lata), orzeczenie o konieczności kształcenia indywidualnego lub 

specjalnego oraz inne dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności,  

 Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 32 282 18 67 lub na stronie internetowej www.mopr.bytom.pl   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

…..………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy lub przedstawiciela ustawowego) 

 

http://www.mopr.bytom.pl/

