Numer sprawy

.

dnia
(miejscowość)

(data)

WNIOSEK 0 WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
DO POWIATOWEGO]MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W LIPSKU
Wniosek skiadam (wiaseiwe zaznaczyć krzyżykiem):
El

Po raz pierwszy

[I w związku

z

(;

wygasnlęciem terminu ważności poprzedniego orzeczenia (nie wneśnle] nii na an dni przed upływem wainaśei
posiadanego nneuenla)
zoo; r. w sprawie orzekania o niepetnasarawnośai | stopniu

15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy › Folltyki
spaieeznej z dnia 15 iiaea
nieaeinosprawności , Dz. u. 1 2015 r., poz. 1110, ze zm.]
Ci w związku ze zmiana” stanu zdrowia (s 15 ust. 1
rozporządzenia Ministra Gospodarki,

Praw Polityki Spolecznej
orzekania a niepeinnsprawności stopniu niepelnosprawnuscl—Dz. u. z 2015
r., poz. mu, ze zm.)
El Skiaaaiem wniosek o wydanie orzeaenla a niepetnasarawnasci dziecka nie zaiiazaniedo
ma niepełnosprawnych
III w celu ustalenia czy istnieją znacznie ograniczone mozliwości
samodzielnego poruszania Sie
i

i

z

dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie

-

Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka

Data miejsce urodzenia dziecka
i

PESEL dziecka

.

[_LLLLLLLLI_LI

Nr aktu urodzenia/legitymacji szkolnej/dowodu osobistego/paszportu* dziecka

Adres zameldowania dziecka

,

Dane przedstawiciela ustawowego:
imięinazwisko

.

Data miejsce urodzenia
i

Nr seria dowodu osobistego
i

Adres zameldowania ....
Adres do korespondencji

PESEL

LLLLJ_LI_LLLI_I

.

[_[_LLL_[_L[_[_I_]

Telefon kontaktowy

ZWRACAM SIĘ Z UPRZEJMĄPROŚBA 0 WYDANIEORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNDŚCIDLA CELÓW
(wiaściwe zaznaczyć):
El
zasiiku pielęgnacyjnego,
Ci

:]

korzystanie z ulg uprawnień na podstawie art. 8 ust. 3a pkt
ograniczone możliwoścr samodzielnego poruszania się,
inne (jakie?)
i

2 -

Prawo o ruchu drogowym, ze względu na znacznie

ośeroaAM, ŻE:

1.
2.

Dziecko nie pobiera/pobiera/pobieraiu* zasiłek pielęgnacyjnydo dnia
..

Skiadano/nie skiadano' uprzednio wniosku o wydanie orzeczenia o niepeinosprawności, kiedy? .
jakim skutkiem? ,
Dziecko moze/nie może' przybyć na posiedzenle skladu orzekającego,
W razie stwierdzonej przez zespól orzekający konieczności wykonania badań
dodatkowch, konsultacji specjalistycznych lub obserwacji
szpitalnych, uzupelniających zlozone zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, jestem świadomy/a
wymogu ponoszenia
ich kosztów we własnym zakresie.
Jestem świadomy/a, że jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest
niewystarczająca do wydania orzeczenia
o niepelnosprawnoścl, przewodniczący Zespaiu zawiadamia na plśmle o koniecznościjej uzupeinienia
oraz wyznacza termin zIożenIa
brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nIeuzupeinlenie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez
rozpoznania.
Zobowiązuję sie powiadomić zespa :) kazdej zmianie adresu pobytu do mamentu zakończenla postępowaniaw sprawie
Art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1950 :. kodeks pastępawanla udministmryjnega n.]. D:. U. 2016
po:. 23)
5 1, w roku postepowania strony oraz ich przedsmwitiele ipeinamacnicy maja abawiqzek zawiadom/t
organ udmlnistmcjr'publiczne] :: kazdej zmianie
z

3.
4.

5.

s.

7.

swego adresu.
z. w razie zaniedbania obowiazku określonego w 9 1 doręczenie
[wmn pod datyenczasawyrn adresem ma skutek prawny.
Dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym I jestem świadomy odpwiedzlalności
karnej za zeznanie nieprawdy lub

:

zatajenie prawdy
An. zas ustawy: dnia 5 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. oz. u. zaza
poz. 1137)

ś ;. kia, zkiadajar zeznania majace służyć za dowód w pmtępowanlu

sadowym lua winnym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub tulaja prawde, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
a 2. Warunkiem odpowledzialnościjest, aby przyjmujący zeznanie, aziarajar w zakresie zwarcn uprawnien, uprzedził zeznajaeaaa odpowiedzia/ności
a
karnej zajakzywezeznanie jaa odebral od niego przyrzeczenia.

I
świadomy
Wszelka dokumentacja zlozona w postępowaniu w sprawie ustalenia niepelnosprawności jest autentyczna jestem
odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
Art. 270 ustawy 1 dniu 5 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.]. Dz. U. 2015 poz, 1137)
dokumentu jako uumntycznegn uzywa, podlega grzywnie, kurze
g 1, Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub zakleno
opronlczem'uwolnośc! albo pozbnwlenlo wolnośc! od 5 miesięcy du lat 5.
wało podpisanego .' na jego szkode alba takiego
5 :. Tej Same] kurze podlega, kto wypełnia blankiet, zaopatrzony cudzym podpisem, nlezgodnle z

dokumentu używa.

PRZEZ OSOBĘ
INFORMACJAO ZAKRESIE OPIEKI I PIELĘGNACJI SPRAWOWANEI NAD DZIECKIEM
UBIEGNĄCĄ SIĘ O ZASIŁEK PIELĘGNACYJNV

Zakres sprawowane] opieki i pielęgnacji
drugiej osoby'
1. dzieckojest leżące/porusza się samodzielnie/porusza sie o kulach/na wózku inwalidzkim/z pomocą
(jakiej)"
stosowania
diety
2. przyjmuje pokarmy samodzielnie /jest karmione przez drugą osobę / wymaga
3.

dznych)
rodzaj ograniczenia innych czynności (np. mycie się, ubieranie, zalatwianie czynności fizjolog

4.

rodza częstotliwość zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych w ciągu dnia

5.

6.

.

i
domem w ciągu dnia, tygodnia,
rodzaj i liczba zabiegów rehabilitacyjno - leczniczych wykonywanych w domu poza
miesiąca

częstotliwość wizyt lekarskich w domu, poza domem, w tygodniu, w miesiacu

Sytuacja spoleczna dziecka
w wymiarze
1. dziecko uczęszcza/nie uczęszcza* do przedszkola: ogóInodostępnego/integracyjnego/specjalnego”
.. godzin dziennie/Wgodniowo*
samodzlelnie/niesamodzielnie*
2. dziecko uczęszcza do szkoły ogólnodostepnej/integracyjnej/specjaInej'
. godzin dziennie/tygodniowo”
w wymiarze ..
godzin dziennie/tygodniowo”
z nauczania indywidualnego w wymiarze ......
korzysta*
3. korzysta/nie
4.

Korzysta/nie korzysta* ze świetlicy szkolnej/stolówki szkolnej”

*wlaśclwe zaznaczyć
Prawdziwość powyższych Informacji potwierdzam własnoręcznym podplsem

czytelny podpis przedstawiciela
ustawowego dziecka

UWAGA: Przy uhieganlu sIę o wydanie orzeczenia o niepelnosprawności naleźy zlozyc:
wniosku [dokladnie wypełnić kazdą rubrykę),
mvteinle podpisany przez przedstawlciela ustawowego dziecka oryginal powyższego
do spraw orzekania o niepelnosprawnosci
Oryginal zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka wydanego dla potrzeb zespolu
(dokument jest ważny przez 30 dni od daty wystawienia przez lekarza),
niepelnosprawność i mogącej mieć wplyw
Kserokopie, poświadczone za zgodność : oryginalem, wszelklej dokumentacji, potwierdzającej
historia choroby, badania specjalistyczne, opinie,
na ustalenie niepełnosprawności dziecka, np.: karty Informacyjne z leczenia szpitalnego,
konsultacje zaświadczenia lekarskie,

!
J

!

I

&&

Kserokopiepoprzednich orzeczeń (jeśli byly),
dowodu osobistego lub skróconego aktu urodzenia
Kserokopieważnego dokumentu tożsamości dziecka (legitymacji szkolnej, paszportu,
1 poświadczeniem nr pesa),

