
ADNoTACJE URZĘDoWE Wniosek
o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

(dotyczy osÓb powyżej |6 roku życia)

Nr sprawy:

Uwaga! PoIa w rubrykach naleŻy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, dużymi literami

DANE OSOBOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ:

1, dowÓd osobisty
2, pas?port
3. prawo jazdl
4. legitymacja szkolna
5. odpis skr cony aktu urodzenia

ADRES ZAN{BIDOWANIA O S OBY ZAINTERESOWANEJ:

MTEJSCOWOSC
ULICA, NR DOMU, LOKALU
KOD POCZTOWY
POCZTA

ADRES PoBYTU oSoBY ZAINTERESoWANEJ t.wvpefuić, leżeli lesl rnnv '?lz adres
zameldowania) UWAGA! TEN ADRESJESTTAK.ŻEADRESEM Do DORECZEN K)fuESPoNDENCJI

MIEJSCOWOSC
ULICA, NRDOMU, LOKALU
KOD POCZTOWY
POCZTA
TELEFON KONTAKTOWY

DANE OSOBOWE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
(w pr4lpadku wnioskÓw osÓb w wieku do ]8 rolct,t 4lcia lub ubenvtąsnowolnioąlch\

dow d osobisĘ
paszport
prawo jazdy
legitymacja szkolna
odpis skrÓcony aktu urodzenia

DATA URODZENIA WpisaÓ cvframi: dzie lm

MIEJSCE URODZENIA
Q$f\ry4TBLSTWO
STRIA:I]:NR.
DOK.TOZSAMOSCI
RODZAJ DOK.
ToZsAMoŚcr

NAZWISKO

Wnisać cvframi: dzięfrlmiesiDATA URODZENIA
MIEJSCE URODZENIA
OBYWATELSTWO
SERI.A I NR
DoK.ToisłNroŚcI
RODZAJ DOK.
TożSAMoŚcr



ADRES ZAMELDOWANIA/POBYTU PRZEDSTAWICIBLA USTAWOWEGO
(w przvpadku wnioskÓw osÓb w wieku do ] 8 roku ąvcia lub ubezwtasnowolniorytck\

MIEJSCOWOSC
ul-,rcA, NR DOMU, LOKALU
KOD POCZTOWY
POCZTA
TELEFON KONTAKTOWY

ZWRACAM SIF Z PROŚBA o WYDANIE ORZECZENIA o SToPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI-
DLA CELOW:
X Zaznaczvćaz

Odpowiedniego zatrudnienia
Szkolenia
Uczestnictwa w terapii zajęciowej
Konieczność zaopatrzeniaw przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji
Korzystaniaz uprawnieri na podstawie art. 8 ust. z 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowyln lozu z2005 R,
Nr r08,poz soay KArtA pArkingoWA

Korzystania ze świadczeri pomocy społecznej
Uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego
Uzyskan ia przez op iekuna świadczenia pielęgnacyj ne go
Zaml'ęszkiwania w oddzielnym pokoj u
Uzyskanraprzez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym .vq1mrarze

Korzystaniaz innych ulg i uprawnieri na podstawie odrębnych przepisÓw

Inne-Wmienić jakich: np. korzystanie z rehabilitacji

X
DANE DOTYCZACE SYTUACJI SPoŁECZNEJ I ZAWoDoWEJ:

STAN CYWILNY:

kawaler / panna

żonatv / zamezna

s eparowany / separowana

wdowiec / wdowa

rozwiedziony / rozwiedziona

WYKONYWANIE CZYNNoŚcr sAMooBsŁUGowYCH

samodzielnie

z pomocą

opieka

PoRUSZANIE sĘ

samodzielnie

z pomocą

opieka

PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO

samodzielnie

z pomocą

opieka

wYKSZTAŁCENIE

wyzsze

średnie

ząsadnicze

podstawowe
podstawowe nieukoriczone i bez

wyl<szt ąłc enia szkolnego

ZAWOD WYUCZONY
CZY AKTUALNTE WYI(ONUJE PBACT ?
ZAWOD WYKOIT{YWAI{Y



OSWIADCZENIA:
Ząznaczvć X

CZY POBIERA SWIADCZENIE RENTOWE ?

NAZWA POBIERANBGO SWIADCZENIA
RENTOWEGO

renta szkoleniowa

renta z Qtułu częściowej niezdolności do prący

renta z tytułu całkowitej niezdolności do prący
renta z tytutu całkowitej niezdolności do prący
i do samodzielnei eszvstencii
renta rolnicza z Ętułtt niezdolności do pracy

renta ro lnicza szkol eniowa

woj skowa renta inwąlidzką

policyj na renta inwalidzka

renta inwalidzka z powodu inwąlidztwa I gr

rentą inwalidzka z powodu inwalidztwa II gr

renta inwąlidzka z powodu inwalidztwa III gr

CZY oSoBA BYŁA / JEST ZALICZONA Do SToPNIA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB NIEPEŁNOSPRAWNoŚO ?

była

jest

CZY ZEWZGLĘDU NA STAN ZDROWIA oSoBA
ZAINTERESoWANA MoZE/NIE MoZE PRZYBYĆ I{A
Po SIEDZBNIE SKŁADU oRZEKAJĄCEGo ?

moze

nte moze

oŚwu.oczłM, ZE DANE ZAwARTE wE wNIosKU SĄ ZGoDNE
I PRAWNYM oRAZ JESTEM SWIADoMY/A oDPowIEDZIALNoŚcI
ZATAJENIE PRAWDY.

ZE STANEM FAKTYCZNYM
KARNEJ ZA ZEZNANIE LUB

(podpis z imienia i nazwiska osoby zainteresowanej)

INFORMACJE DODATKOWE:

1. składając wniosek na\eŻy okazaÓ dokument potwierdzający tożsamość osoby
zainteresowanej, wymieniony we wniosku,

2. do wniosku dołącza się dokumentację medyczną i inne dokumenĘ medyczne mogące mieÓ
wpływ na ustalenie wskazari do ulg i uprawnieri (przyjmujemy wyłącznie l<serokopie tych
dokumentow potwierdzone za zgodność z oryginałem przez placowkę stużby zdrowia lub należy
okazać oryginaĘ przy składaniu wniosku),

3. jeżeli wniosek składa opiekun prawny' to na|eŻy załączyc postanowienie sądu o ustanowieniu
opiekuna prawnego,

4. właŚciwość miejscową Zespołu orzękającego ustala się według miejsca pobytu w przypadku
osÓb:

bezdomnych,
przebywających poza nliejscem stałego pobytu ponad dwa miesiqce ze względow
zdrowotny ch lub r o dzinnych,
przebywających w zaWadąch karnych i poprawczych,
przebywających w domach pomocy spotecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu
przepisÓw o pomocy społecznej.

5. właściwość miejscową zespołu orzekającego ustala się wedfug miejsca stalego pobytu
w rozumieniu przepisÓw o ewidencji ludności i dowodach osobisĘch.



p teczątka zaktadu o p ieki zdro w otne.1

iub praKYki lekarshel

2.Przebiegscho-".YŁ1Y1"fiHŁF"l"ffł:*.!Tł#:1#Ł::*ffilffi?,i:**acji); 
stopieti

uszkodzenia strukturalnego

3. Uszko dzęruainnych narządow i układÓw, choroby wspÓłistniejące:

Ą,Zastosowane 'eczęntai ręhabilitacji _rodzaje; czastrwania; pobyty w Szpitalu, sanatorium:

5. ocena wynikÓw Lęczęlta. rokowanie (moŻliwoŚÓ poprawy), da'sze leczęnie i ręhabilttac1a,.

6.UżywanezaopatzerrLeortopedyczneisprzętrehabilitacyjny;ewentualniePotrzebywt}.mzakreste:

7. Wyka zI.*n''ci wykonanych badan potwierd zajqcychtozpozr.anie ęw zał+czeniu):



8 . Wykaz istotnych konsultacj i specj al tstycznych, zał.ączonych do zaświ adczenta:

od kiedy pacjent pozostaje pod opieką lekarza wystawiającego zaświadczente?
(da ta) . . . . . . . . . . . . .
od kiedy pacjent posiada dokumentację medyczrrą? (data)......... . .. '

Czy lekarz wystawiaj ący zaświadczenie ma pełen wgląd do dokumentacj i medycznej pacj enta?
TAK/NIE *

Ww Pan/i wymaga / nie wymaga* opieki osoby drugiej ze względu na niemożność samodzielnej
egzystencji.

Ww Pan/i jest trwale niezdolny do odbycia podtlŻy celem udziału w posiedzeniu zespofu do spraw
orzekania o niepeł:nosprawności
TAK/NIE

U w/w Pana,/i nastąpiło istotne pogorszenie stanu zdrowia* *
TAK/ME *

b: ii Jąił" t ; ;;p;; i it,,i)
wy s t aw i ąj ąc e g o z aśw ią dcz e nie

* niepotrzebne slłeślić
** doĘczy osÓb posiadających ważne orzeczenie

Adnotacja zakładu pracy chronionej

Zakład ptacy chtonionej podejmuje odpowiedzialnośÓ za uzupełnienie koniecznej do oceny stanu z&owia
orzekanego dokumentacji medycnej.

pieczątka zakładu
pracy chronionej

p. i,,, ;; ą;,; i; i ;"; ;p: ;' t,i i,.,,,,
wys t aw i aj ąc e g o z aśw i adcz eni e



Nazwa dokumenfu medycznego

Spis
dokumentÓw medycznych załączonych do wniosku

ułozvĆ wedtug da dzcnia

dnia

Nie przyjmujemy oryginalÓw dokumentÓw medycznych -

wyłącznie kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. Kserokopię potwierdza
placÓwka sł.uż'by zdrowia lub pracownik zespołu po okazanitr oryginału dokumentu medycz.


