
Numer sprawy dnia....................... r.

( miejscowo3i) (data)

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPETNOSPRAWNOSCI

DO POWTATOWEGO/MtEJSK|EGO ZESPOTU DO SPRAW ORZEKANTA O NIEPETNOSPRAWNOSCI W....................

Wniosek sklad a m (wlaSciwe zaznaczy t krzy2yki em ) :

n Po raz pierwszy

n W zwiqzku z wygadniqciem terminu wainoSci poprzedniego orzeczenia {nie wcze5niej nli na 30 dni przed uplywem waino5ci posiadanego

orzeczenla)
(9 15 ust,.1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepetnosprawnodci i stopniu

niepetnosprawnoSci - Dz, U.2015 poz, 1110)

tr W zwiEzku ze zmianq stanu zdrowia (5 fS ust, 2 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 lipca 2003 r' w sprawie

orzekania
o niepetnosprawno$ci i stopniu niepetnosprawnoSci - Dz. U. 2015 poz. 1110)

n Sktadatem wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepetnosprawnosci - brak stopnia niepelnosprawnoSci

n W celu ustalenia czy istniejQ znacznie ograniczone mo2liwo3ci samodzielnego poruszania sie

Dane osoby zainteresowanei:

Nr iseria dowodu osobistego ...... PESEL t-L[-t-t-t-t-t-t-t-t-l
Adres zameldowania (staly, czasowy)

Telefon kontaktowy t_t_t_Lt_t_t_t_t-t-I
Dane przedstawiciela ustawowego (wypetnid w przypadku, gdy osobq zainteresowanq jest: dziecko w wieku od 16 do 18 lat lub osoba

ubezwtasnowolniona - nalezy potwierdzii ten fakt postanowieniem sqdu):

Telefon kontaktowy t_l_t_t_t_t_t_t_t*l-1
zwRAcAM SIE Z PROSBA O WYDANIE ORZECZENTA O STOPNTU NTEPETNOSPRAWNOSC! DtA CEL6W (WTASC|WE ZAZNACZYC):

tr szkolenia,
tr odpowiedniegozatrudnienia,
A korzystania z rehabilitacji,
tr korzystania z systemu pomocy spotecznej,

tr koniecznoSgi zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i irodki pomocnicze,

u uczestnictwa w warsztatach terapii zajqciowej,

tl korzystania z systemu 6rodowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji.

tr korzystanie z ulg i uprawnied na podstawie art. 8 ust. 3a pkt 1 - Prawo o ruchu drogowym, ze wzglqdu na znacznie

ograniczone mo2liwogci samodzielnego poruszania siq,

n korzystania z innych ulg i uprawnieri na podstawie odrqbnych przepis6w (jakich?)

tr uzyskania zasilku pielqgnacyjnego

tr uzyskania prawa do zamieszkania w oddzielnym pokoju (dotyczy os6b niepelnosprawnych poruszajqcych siq na w6zkach

inwalidzkich oraz os6b, kt6rych niepelnosprawn0$6 wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju)

Uzasadnienie wniosku:

L. sytuacja spofeczna: stan cywilny.."'.'.'. stan

rodzinny....... .!r....r.,.,...., zdolnoii do samodzielnego funkcjonowania:

lmiq



- wykonywanie czynno3ci samoobslugowych

samodzieln ie / z pomocE/ opieka (wlaSciwe za kreSlii)
- poruszanie siq w Srodowisku samodzielnie /z pomocE/opieka (wlaSciwe zakredlii)

- prowadzenie gospodarstwa domowego samodzielnie /z pomocE/opieka (wfa$ciwe

zakre6lii)

2. korzystanie ze sprzqtu rehabilitacyjnego: niezbqdne/wskazane/zbqdne (wladciwe zakreSlii)

(jakiego?)

? sytuacja zawodowa: wyksztatcenie

zaw6d obecne zatrudnienie

O5wiadczam ie:

1. Pobieram/nie pobieram* Swiadczenie z ubezpieczenia spolecznego:
renta/emerytura,*
od kiedy?

2. Posiadam/nie posiadam* orzeczenie organu rentowego i zapoznatem siq z mo2liwo3ciq skorzystania z uproszczonej procedury wynikajqcej
z art. 5a ustawy o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu os6b niepetnosprawnych {Dz. U.1997, nr 727, poz.72t, ze zm.l,

zgodnie z kt6rym osoby posiadajqce wa2ne orzeczenie wydane przez organ rentowy mogq ztoiyi do zespotu do spraw orzekania
o niepelnosprawno5ci wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawniefi, od kt6rego nie przysluguje odwotanie.

3. Skladatem(am)/nie skiadalem(am)* upr:zednio wniosku o ustalenie stopnia niepeinospraWnoici, je2eli tak, to kiedy
jakim skutkiem

4. Aktualnie toczy siq/nie toczy siq* w mojej sprawie postqpowanie przed innym organem orzeczniczym lub sqdem powszechnym w sprawie

ustalenia stopnia niepeinosprawno6ci (podai jakim):

5. Mogq samodzielnie / mogq z pomocE / nie mogq* przyby( na posiedzenie skladu orzekajqcego.

5. W razie stwierdzonej przez zesp6l orzekajqcy koniecznoSci wykonania badari dodatkowych, konsultacji specjalistycznych lub obserwacji

szpitalnych, uzupelniajqcych zto2one zaSwiadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, jestem 6wiadomy/a wymogu ponoszenia ich

koszt6w we wfasnym zakresie.

6. Jestem Swiadomy/a, 2e je2eli przedto2ona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczajqca do wydania orzeczenia o stopniu
niepelnosprawnoSci, przewodniczqcy Zespolu zawiadamia na pi3mie o konieczno6ci jej uzupetnienia oraz wyznacza termin zfoienia

brakujqdej dokumentacji z pouczeniem, 2e nieuzupetnienie jej w okreSlonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

7. Zobowiqzujq siq powiadomid Zesp6l o kaidej zmianie adresu pobytu do momentu zakoficzenia postqpowania w sprawie
Art. 47 ustswy z dnia 74 czerwca 7960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j, Dz. ll. 2076 poz. 23J

9 7. W toku postepowania strony oruz ich przedstdwiciele i pelnomocnicy majq obowiqzek zawiadomii organ odministracji publicznej o kaidej zmianie

swego odresu.

5 2. W rdzie zoniedbania obowiqzku okreilonego w $ 7 dorqczenie pismo pod dotychczasowym adresem mo skutek prawny.

8, Dane zawarte we wniosku sq zgodne ze stanem faktycznym i jestem Swiadomy odpowiedzialnoSci karnej za zeznanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy
Art. 233 ustdwy z dnia 6 czenncd 7997 r. Kodeks karny (t.j. Dz, ll, 2076 poz. 7137)
S 1, Kto, skladajqc zeznanie majqce sluiy| za dowod w postqpowaniu sqdowym lub w innym postqpowoniu prowadzonym na podstowie ustaw, zeznaJe

nieprawdq lub zdtdja Wawde, podlega karze pozbawienia wolnoici do lat 3.

9 2. Warunkiem odpowiedzialnoici jest, aby przyjmujqcy zeznanie, dzialajqc w zdkresie swoich uprawnieil, uprzedzil zeznajqcego o odpowiedzialnolci karnei
za falszyge zeznonie lub odebral od niego przyrzeczenie,

9. Wszelka dokumentacja zloiona u, post€powaniu w sprawie ustalenia stopnia niepelnosprawnoSci jest autentyczna i jestem Swiadomy

odpowiedzialnoSci karnej za przest€pstwa przeciwko wiarygodnoici dokument6w
Art. 270 ustawy z dnio 6 czerwca 7997 r. Kodek karny (t.j. Dz. U. 2076 poz. 7737)
5 1, Kto, w celu ulycia zq autentyczny, podrobia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu joko autentycznego uiywa, podlego gtzywnie, kane
ograniczenio wolnolci olbo pozbawienia wolnoici od 3 miesiqcy do lat 5.

5 2, Tej samej karze podlegq kto wypelnia blonkiet, zaopotftony cudzym podpisem, niezgodnie z wolq podpisanego i na jego szkodq albo takiego

dokumentu uiywa.

*wfaiciwe zaznaczvd

czytelny podpis osoby zainteresowanej
lub jej przedstawiciela ustawowego


