POWIAT ZGORZELECKI
Możliwości bez granic
Karta usług Nr PO.0143.50.2019
WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
(dotyczy osoby poniżej 16 roku życia)
Miejsce załatwienia sprawy:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zgorzelcu, pok. nr 113,
tel./fax 75 77 50 406, tel. 75 77 50 183.
Zainteresowani przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna (orzeczenie o niepełnosprawności).
W terminie do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów, wnioskodawca zawiadamiany
jest listownie o posiedzeniu składu orzekającego.
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia
składu orzekającego.
Orzeczenie można odebrać osobiście w terminie ustalonym przez Zespół lub za pośrednictwem
poczty.
UWAGA: Osoby posiadające ważne orzeczenie - ponowny wniosek o wydanie
orzeczenia mogą składać nie prędzej niż 30 dni przed upływem ważności
orzeczenia (termin ten nie dotyczy osób, które składają wniosek o ponowne
wydania orzeczenia ze względu na zmianę w stanie zdrowia).
Podstawa prawna:
1.
2.
3.
4.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepełnosprawności.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie
kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.

Wymagane dokumenty:
1.

2.

3.

wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osoby poniżej 16
roku życia) według wzoru dostępnego w sekretariacie zespołu (pok. 113) lub na stronie
internetowej wypełniony i podpisany przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego;
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności w oryginale (UWAGA- zaświadczenie ważne jest 30 dni od
dnia jego wystawienia);
do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności dołącza się kserokopię
dokumentacji medycznej potwierdzoną za zgodność z oryginałem (np. karty leczenia
szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych- EEG, TK, MR, spirometria, badanie pola
widzenia, opinia psychologiczna, zdjęcia RTG wraz z opisami, kartoteki z leczenia
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4.
5.

6.

w poradniach specjalistycznych) oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie
niepełnosprawności;
dokumentację medyczną mogą potwierdzić tylko upoważnieni pracownicy
szpitala/poradni, z której pochodzi dokumentacja lub notariusz;
w przypadku jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja uznana zostanie za
niewystarczającą do wydania orzeczenia o niepełnosprawności, przewodniczący zespołu
zawiadamia na piśmie przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego o konieczności
jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie z pouczeniem, iż nieuzupełnienie dokumentacji
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania;
w przypadku osób przebywających czasowo na terenie objętym działalnością zespołu,
należy dołączyć oświadczenie przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego o celu
i okresie pobytu dziecka w danej miejscowości.

Opłaty:
Postępowanie wnioskowe dotyczące wydania orzeczenia o niepełnosprawności jest bezpłatne.
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej
zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca (w szczególnych przypadkach do 60 dni).
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Województwie Dolnośląskim (50-153 Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1), za
pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Zgorzelcu w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia – bez opłat.
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Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności w Zgorzelcu, którego siedziba znajduje się przy ul. Bohaterów II
Armii Wojska Polskiego 8
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
listownie na adres Administratora,
telefonicznie (603 154 875) lub drogą mailową:
iod@powiat.zgorzelec.pl.
3. Administrator
będzie
przetwarzać
Pani/Pana
dane
w
celu
wydania
orzeczenia
o niepełnosprawności, na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. c RODO: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz
z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw (np. w celu wydania kart parkingowej);
 art. 9 ust. 2 lit. b, c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane
o stanie zdrowia, stopniu niepełnosprawności);
 art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie udzielonej zgody (np. kontakt telefoniczny)
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty przetwarzające, z którym administrator zawarł umowy powierzenia danych
osobowych. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy
na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych, wykorzystywanych przy ich
przetwarzaniu oraz świadczenia usługi serwera mailowego.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia.
6. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193
Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.
7. Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją nie
podania tych danych będzie brak możliwości realizacji wniosku i zadania nałożonego ustawą na
Administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a zgoda na ich
przetwarzania może zostać cofnięta w dowolnym momencie (kontakt listowny na adres
Administratora bądź na adres e-mail: iod@powiat.zgorzelec.pl).
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez okres
przewidziany dla archiwizacji dokumentów i wskazany dla danego rodzaju sprawy w obowiązującym
jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych.
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