
 

Przy ubieganiu się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

osobom po 16 roku życia 

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności osoba powinna złożyć: 
 

1. ORYGINAŁ: 
> Wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – czytelnie i dokładnie wypełnić każdą 

rubrykę 
> Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności – okres ważności zaświadczenia lekarskiego to 1 miesiąc od daty wystawienia 
przez lekarza 

> Dane opiekuna dziecka, jeżeli  dziecko nie ukończyło 18 lat. 
> Wnioski o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności należy składać 30 dni przed upływem 

ważności posiadanego orzeczenia  
 

2. KSERO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, która powstała przed złożeniem wniosku, np.: 
> Karty informacyjne leczenia szpitalnego 
> Opinie, konsultacje i zaświadczenie lekarskie, 
> Posiadane dotychczasowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie  z KIZ, ZUS, 

KRUS i innych organów orzeczniczych, 
> Badania dodatkowe – dotyczące niepełnosprawności, 
> Kopię historii choroby – jeżeli nie ma innej dokumentacji, 
> Spirometria, testy alergiczne, audiogram, badanie dna oka, pole widzenia, ostrość wzroku  

(w zależności od schorzenia), 
> Inne badania świadczące o chorobie, 

 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności 
ul. Kilińskiego 1 
47-303 Krapkowice 

Kontakt: 
Tel. 77 40 74 337, 
       77 40 74 348 
e-mail: ps@powiatkrapkowicki.pl 

Godziny urzędowania: 
poniedziałek – piątek 
7:30 – 15:30 
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