
 

 WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA 

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

pierwszorazowy**/powtórny**/ ze względu na zmianę stanu zdrowia** 

 

Nr sprawy PZO.700. ……….. . N. 20….      (wypełnia organ)                           

 

Imię i nazwisko dziecka........................................................................................................................ 

 

Data urodzenia .........................Miejsce urodzenia............................... PESEL..................................... 

 

Adres zameldowania ............................................................................................................................ 

 

Adres pobytu powyżej 2 miesięcy ……………………………………………………………………. 
                                                                       (należy wypełnić jeżeli jest inny niż adres zameldowania)     
 

Adres do korespondencji……………………………………………………………………………… 
                                                      (należy wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)     
 

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego*........................................................................................ 

*(w przypadku opiekuna prawnego – należy potwierdzić ten fakt zaświadczeniem lub postanowieniem sądu 

o ustanowieniu opiekuna prawnego) 
 

Seria i nr dowodu tożsamości................................................PESEL..................................................... 

 

Nr telefonu......................................................... 

 

                                                                                Do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania 

                                                                                o Niepełnosprawności w Braniewie 

 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do celów :* 

 

1. zasiłku pielęgnacyjnego, 

2. świadczenie pielęgnacyjne, 

3. zamieszkiwania w oddzielnym pokoju 

4. innego celu (podać jaki)...................................................................................................... 

 

 

Oświadczam, że: 

1. pobieram  na dziecko / nie pobieram na dziecko zasiłek pielęgnacyjny,* 

 

2. składałam wniosek / nie składałam wniosku* o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w dniu  

.......................... i uzyskałam orzeczenie Nr.................................... z dnia ......................... ważne 

do dnia......................................... 

 

3. dziecko może / nie może* przybyć na posiedzenie składu orzekającego (jeżeli nie, to należy 

załączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające niemożność wzięcia udziału w posiedzeniu z 

powodu długotrwałej lub nie rokującej poprawy choroby), 

 

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

konsultacji specjalistycznych lub obserwacji szpitalnych uzupełniających złożone 

zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza nie będącego lekarzem 

ubezpieczenia zdrowotnego, jestem świadomy wymogu ponoszenia ich kosztów we własnym 

zakresie 



 

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNEJ DZIECKA 

1. Dziecko: 

    a. porusza się samodzielnie / o kulach / na wózku inwalidzkim / z pomocą drugiej osoby* 

    b. przyjmuje pokarmy samodzielnie / jest karmione przez drugą osobę* 

    c. wymaga stosowania specjalnej diety (jakiej?) ...................................................................... 

    d. korzysta / nie korzysta ze sprzętu rehabilitacyjnego (jakiego?)*………………………….…. 

        ................................................................................................................................................... 

2. Rodzaj ograniczeń w codziennych czynnościach (mycie, ubieranie, załatwianie czynności  

    fizjologicznych)........................................................................................................................... 

     

    3. Rodzaj i częstotliwość; 

a. zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych w ciągu dnia ........................................................ 

b. zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych w ciągu dnia/tygodnia/miesiąca*................................. 

c. wizyt lekarskich w domu ........................................ i poza domem ......................................... 

 

4. Dziecko uczęszcza / nie uczęszcza do:* 

a. przedszkola ogólnodostępnego / integracyjnego /specjalnego * w wymiarze ...............         

dziennie, 

b. szkoły ogólnodostępnej / integracyjnej / specjalnej, samodzielnie / niesamodzielnie*
*
  

w wymiarze ....................................godzin tygodniowo 

 

5. Dziecko korzysta/ nie korzysta z* 

a. nauczania indywidualnego w wymiarze .......................... godzin tygodniowo, 

b. świetlicy, 

c. stołówki szkolnej 

6. Na dziecko był  pobierany  / nie był pobierany  zasiłek stały* 
 

Zgodnie z § 15 ust. 1 Rozporządzenia 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 z późn. zm.) osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o 

niepełnosprawności wydane na czas określony i starająca się o jego kontynuację, może złożyć 

wniosek o ponowne ustalenie niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem 

ważności posiadanego orzeczenia. 

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

świadoma/y odpowiedzialności za zatajenie prawdy  lub podanie nieprawdy . 

 

   Do poprawnie wypełnionego wniosku należy dołączyć: 

1. prawidłowo wypełnione zaświadczenie lekarskie (ważne 30 dni od daty wystawienia do daty 

złożenia dokumentów w Zespole, 

2. kserokopie dokumentacji medycznej (karta historii choroby, wypisy ze szpitala, wyniki 

specjalistycznych badań) - potwierdzone za zgodność z oryginałem, 

3. kserokopię posiadanego wcześniej orzeczenia o niepełnosprawności, 

4. kserokopię zaświadczenia lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.  

                     Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

administratora danych, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie 

Pl. Piłsudskiego 2, zgodnie z ustawą z 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  

Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) gromadzonych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu 

Orzekania o Niepełnosprawności, które przekazuję dobrowolnie zastrzegając prawo dostępu, 

sprawdzania i poprawiania. 

 

.................................................                                         ................................................................        
            miejscowość i data                                                              czytelny podpis przedstawiciela ustawowego dziecka     

                                                 
*
  niepotrzebne skreślić 


