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Do kompetencji zespołu orzekającego należy orzekanie o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności do celów pozarentowych, związanych m. in. z zatrudnieniem i szkoleniem
osób niepełnosprawnych, uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej, koniecznością
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uzyskaniem świadczeń z
pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, karty parkingowej,
prawem do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji oraz
korzystaniem z ulg i uprawnień, wynikających z odrębnych przepisów prawa.

  

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy
zgłosić się do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrołęce,
ul. Szpitalna 2, gdzie można uzyskać stosowne formularze (druk wniosku, zaświadczenia
lekarskiego o stanie zdrowia) oraz uzyskać informacje w sprawie zasad orzekania.      

  

Powiatowy zespół wydaje orzeczenia o:

    
    1. niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 r.ż.,  
    2. stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 r.ż.,  
    3. wskazaniach do ulg i uprawnień osób, posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub
niezdolności do pracy. Od tego rodzaju orzeczenia nie przysługuje odwołanie do
Wojewódzkiego Zespołu.   

  

W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez osobę powyżej 16 r.ż. należy
złożyć do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności komplet
następujących dokumentów:

    
    1. wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności w oryginale,  
    2. zaświadczenie lekarskie w oryginale, zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie
choroby zasadniczej i chorób współistniejących, potwierdzone aktualnymi wynikami badań
diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba
zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia
niepełnosprawności. Zaświadczenie, o którym mowa powinno być wydane nie wcześniej niż na
30 dni przed złożeniem wniosku.   
    3. kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
potwierdzającą stan zdrowia tj. Historia choroby, orzeczenia i opinie lekarskie, karty
informacyjne z leczenia szpitalnego, aktualne wyniki badań oraz badania specjalistyczne: EKG,
EEG, opisy RTG, audiogramy, wyniki testów i opinie psychologiczne,   
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    4. kserokopię ostatniego orzeczenia wydanego przez Zespół ds Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności lub kserokopie orzeczeń komisji ZUS lub KRUS.   

  

Pliki do pobrania:

    
    -  {BIP-2966-Wniosek_o_wydanie_orzeczenia_(dziecko_do_16_r.z).pdf}  
    -  {BIP-2967-zaswiadczenie_lekarskie_(dziecko_do_16_r.z.).pdf}  
    -  {BIP-2968-wniosek_o_wydanie_legitymacji_osoby_(dziecko_do_16_r.z.).pdf}  
    -  {BIP-2969-wniosek_o_wydanie_orzeczenia_(osoby_dorosle).pdf}  
    -  {BIP-2970-zaswiadczenie_lekarskie_(osoby_dorosle).pdf}  
    -  {BIP-2971-wniosek_o_wydanie_legitymacji_(osoby_dorosle).pdf}  
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