POWIAT ZGORZELECKI
Możliwości bez granic
Karta usług Nr PO.0143.54.2019
WYDANIE LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
LUB STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
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:
Wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dla osób poniżej 16 roku życia) lub
stopień niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia) według wzoru określonego
w załączniku nr 3 i 4 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
następuje w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
Organem właściwym do wydania legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności jest
Przewodniczący Zespołu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do
jej otrzymania.
Wypełniony i kompletny wniosek należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Zgorzelcu (budynek Starostwa Powiatowego
w Zgorzelcu - wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, parter - pokój nr 113).
W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie
o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniu do ulg i uprawnień,
legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień
niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.
Legitymację można odebrać osobiście, przez przedstawiciela ustawowego dziecka lub opiekuna
prawnego (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych) lub przez pisemnie upoważnioną do
tego osobę w sekretariacie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Zgorzelcu (pokój nr 113).
Podstawa prawna:
1.
2.
3.

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 i stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:
1.

2.

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej według wzoru dostępnego
w sekretariacie zespołu (pok. 113) lub na stronie internetowej, wypełniony
i podpisany przez wnioskodawcę, przedstawiciela ustawowego dziecka lub opiekuna
prawnego (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych).
Kserokopia ważnego prawomocnego orzeczenia:
o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia),
STAROSTWO POWIATOWE W ZGORZELCU
ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec
Tel. 75 77 615 55, fax 75 77 17 930, boi@powiat.zgorzelec.pl
www.powiatzgorzelecki.pl

POWIAT ZGORZELECKI
Możliwości bez granic
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 legitymacji dokumentującej
niepełnosprawność lub stopień 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.

STAROSTWO POWIATOWE W ZGORZELCU
ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec
Tel. 75 77 615 55, fax 75 77 17 930, boi@powiat.zgorzelec.pl
www.powiatzgorzelecki.pl

