
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepe nosprawno ci

 Miejscowo  ..................................
 Nr sprawy: ZOON-720-................/.........  Data .................................

Nazwisko i imi  dziecka .............................................................................................................
Data i miejsce urodzenia dziecka ..............................................................................................
Adres zamieszkania dziecka .....................................................................................................
Nr PESEL dziecka

Seria i nr dok. to samo ci dziecka / nr skróconego aktu urodzenia dziecka ……...…..….
Nazwisko i imi  przedstawiciela ustawowego dziecka ..............................................................
Adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego dziecka .......................................................
......................................................................................................... Nr tel. ...............................
Nr PESEL przedstawiciela ustawowego dziecka

Powiatowy Zespó
        do Spraw Orzekania o Niepe nosprawno ci

                    dla Miasta Rzeszowa
ul. T. Czackiego 2

                                                                                                35-051 RZESZÓW

Zwracam si  z pro  o wydanie orzeczenia o niepe nosprawno ci dla celów:
 zasi ku piel gnacyjnego,
 zasi ku sta ego,
 inne (jakie?) w tym korzystanie z karty parkingowej ............................................................

..............................................................................................................................................
Sytuacja spo eczna:
a) stan rodziny ...........................................................................................................................
b) zdolno  do samodzielnego funkcjonowania:                        samodzielnie     z pomoc
    -  wykonywanie czynno ci samoobs ugowych                                                      
    -  poruszanie si  w rodowisku                                                                             

wiadczam, e:
1. dziecko pobiera/pobiera o* zasi ek piel gnacyjny,
2. sk adano/nie sk adano* uprzednio wniosku o wydanie orzeczenia o niepe nosprawno ci,

kiedy .....................................................................................................................................
z jakim skutkiem ...................................................................................................................

3. dziecko mo e/nie mo e* przyby  na badanie przedmiotowe (je eli nie, to nale y za czy
za wiadczenie lekarskie potwierdzaj ce niemo no  wzi cia udzia u w posiedzeniu z
powodu d ugotrwa ej lub nie rokuj cej poprawy choroby),

4. w razie stwierdzonej przez zespó  orzekaj cy konieczno ci wykonania bada
dodatkowych, konsultacji specjalistycznych lub obserwacji szpitalnych uzupe niaj cych

one za wiadczenie  o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie b cego lekarzem
ubezpieczenia zdrowotnego, jestem wiadomy wymogu ponoszenia ich kosztów we

asnym zakresie.
wiadczam, e dane zawarte we wniosku s  zgodne ze stanem faktycznym i jestem

wiadomy/a odpowiedzialno ci za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.
Do wniosku za czam:
1. Za wiadczenie o stanie zdrowia dziecka, wydane nie wcze niej ni  na 30 dni przed

dniem z enia wniosku,
2. posiadan  dokumentacje medyczn , potwierdzona za zgodno  z orygina em tj.

kserokopie kart informacyjnych z leczenia szpitalnego, kserokopie historii choroby
dotycz  schorzenia ( szczególnie z ostatnich 2 lat) , kserokopie wyników bada  ( RTG,
EKG, USG, EEG, audiogram, itp.),

* niepotrzebne skre li .........................................................
podpis przedstawiciela ustawowego dziecka


