
Międzychód, dnia................................ 

Nr sprawy PZOON.8321.3………………........  

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ 

Imię|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| imię drugie |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nazwisko |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data urodzenia ......................................... miejsce urodzenia ................................................ 

Numer PESEL     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Obywatelstwo – polskie / inne .........................

Dowód osobisty/ paszport * ( właściwe zaznaczyć ) Nr i seria dokumentu ............................................ 

Adres zameldowania na pobyt stały: Miejscowość .................................kod pocztowy |_|_|- |_|_|_| 

ulica .................................................................... nr domu ..................... nr mieszkania.................... 

Adres pobytu ....................................................................................................................... 

Adres do korespondencji ....................................................................................................... 

Numer telefonu ................................................................................................................... 

Dane przedstawiciela ustawowego osoby do 18 roku życia lub osoby ubezwłasnowolnionej 

Imię|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_  imię drugie|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nazwisko |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data urodzenia ...............................................................  miejsce urodzenia .......................................... 

Numer PESEL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  Obywatelstwo – polskie / inne ........................................

Dowód osobisty/paszport * ( właściwe zaznaczyć) Nr i seria dokumentu ........................................................... 

Adres zameldowania /pobytu: Miejscowość ....................................................... kod pocztowy |_|_|- |_|_|_| 

ulica .............................................................. nr domu ........................... nr mieszkania ........................ 

Adres do korespondencji ........................................................................................................................ 

Numer telefonu ..................................................................................................................................... 

 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
 ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód parter  ( pok. 14) 

 Tel. 95 748 8724 

Zwracam się z prośbą o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do celów: 

1. odpowiedniego zatrudnienia
2. szkolenia , w tym specjalistycznego,

3. uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej ( WTZ)
4. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze
5. korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji
6. spełniania przesłanek określonych w Prawie o ruchu drogowym  ( karta parkingowa)
7. korzystania ze świadczeń pomocy społecznej
8. uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego
9. uzyskania przez opiekuna świadczenie pielęgnacyjnego

10. uzyskania prawa do zamieszkania w oddzielnym pokoju
11. uzyskania przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze
12. korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów
13. innych ( wymienić jakie?) …..................................................................................................

Konieczne wskazanie celu podstawowego ( wybrać z pkt. 1-13)......................................................... 



Dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej 

1. Stan cywilny * (właściwe zaznaczyć)

2. Zdolność do samodzielnego funkcjonowania * (właściwe zaznaczyć)

 wykonywanie czynności samo




3. Wykształcenie * (właściwe zaznaczyć)

4. Zawód wyuczony ....................................................................................................

5. Zawód wykonywany ...............................................................................................

6. Aktualne zatrudnienie – nazwa zakładu (rodzaj szkoły, dotyczy osób uczących się)

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

Oświadczam, że: 

1. nie składałem/am składałem/am uprzednio wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności w ……………………… roku 
2. Posiadam orzeczenie* ( właściwe zaznaczyć)

a) I grupy inwalidzkiej, całkowitej niezdolności do pracy i oraz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolnosći do pracy w gospodarstwie rolnym z prawem do zasiłku 
pielęgnacyjnego ( KRUS wydane przed 01.01.1998 r. )* 

 TAK  NIE 

b) II grupy inwalidzkiej, całkowitej niezdolności do pracy*

 TAK  NIE 

c) III grupy inwalidzkiej, częściowej niezdolności do pracy, orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolnosći do pracy w

gospodarstwie rolnym ( KRUS wydane przed 01.01.1998 )*

 TAK  NIE 

3. W postępowaniu obecność wnioskodawcy jest obowiązkowa. Od tego orzeczenia nie możnna wnieść odwołania
4. 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.

5. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy wynikającej z art. 233 § 1

Kodeksu karnego oświadczam, że dane zawarte w powyższym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

 ………………………………………………………………… 
    Podpis osoby zainteresowanej 

Dotyczy wyłącznie osób do 18 roku życia  lub osób ubezwłasnowolnionych 
 ………………………………………………………………..... 

 Podpis przedstawiciela ustawowego 

UWAGA ! Do wniosku należy dołączyć: 
1.Oryginał 
- WNIOSKU w sprawie wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień 
- ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO o stanie zdrowia  wystawionego na 30 dni przed dniem złożenia wniosku, 
2. kserokopie (oryginały do wglądu) posiadanej dokumentacji medycznej potwierdzającej AKTUALNY stan zdrowia
zgodny z opisem schorzenia  zawartym w zaświadczeniu o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza: 
- karty informacyjne  leczenia szpitalnego i sanatoryjnego, zaświadczenia lekarskie, 
- badania specjalistyczne, konsultacje, opinie leczących specjalistów, 
- aktualny audiogram (w przypadku schorzeń laryngologicznych), 
- aktualne wyniki badań laboratoryjnych, wyniki opisowe badań RTG, EKG, EEG, TK, MR, USG, historia choroby        i 
inne dokumenty medyczne itp.,  
3.kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub odpis  orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS o niezdolności do 
pracy,  orzeczenie KIZ o posiadanej grupie inwalidzkiej , KRUS, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,  


