
Wniosek o rvydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Nr Sprawy: miejscowość i data

Imię i nazwisko: ........,.....,........

Data i mie.isce urodzenia:

Nr i seria dowodu osobistego: PESEL ,../.../,../...l...l...l...l...l...l...l...

Adres zamieszkania .................

Adres pobytu (korespondencyjny):..................

Numer telefonu

Do Powiatowego Ze§połu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim

z siedzibą w Więcborku przy ul. Powstańców Wlkp. 2a

Zwracarn się zprośbą o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Posiadam wźne orzeczenie o: (włńciwe zalł.eślić)

o zaliczeniu do jednej z grLrp inwalidów,

o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

o niezdolności do pracy wydane prz ezlekarza orzeczńkaZlJS

wydane (podaó datę)........ .......,. ..... plzez
na okres ., którę nie zawiera informacji, będących podstawą do korzystania z ulg
i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Uzyskanie orzeczenia niezbędne jest w celu: (właściwe zalłeślić)

o odpowiedniegozafudnienią
o szkolenią
tr uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
o konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedycme i środku pomocnicze,
o korzystania z systemu środońskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji ,&orzystanie z usług

socjalnych, opielańczych, terapeutyczrych i rehabilitacyjnych/,
o zasiłk-u stałego,
o zasiłkupielęgnacyjnego,
o korzystania z karty parkingowej.
a korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów Cakich?)...,

Do wniosku dołączam:
1. orzeczenie o inwalidznł,ie lub niezdolności do pracy wydane przez organ rentowy,

2. posiadaną dokumentacj ę medyczrą
3. inne dokumenty mogące mieó wp\łv na ustalęnie wskazń do ulg i uprawnień (podać jakie):



Dane dotyczące ryłuacji społeczlej i zawodowej osoby zainteresowanej:
a) stan cywilny stan rodzinny
b) zdolrrośó do samodzieJnego funkcjonowania* :

- wykonpvanie c4łności samoobsĘowych
- prowadzenie gospodarstwa domowego
- poruszarrie się w środowisku

c) korrystanie ze sprzętu rehńilitacyjnego:

samodzielnidz pomocą*
samodzielnidz pomocą*
samodzielnidz pomocą*
niezbSne/wskazandzbędne*

(akiego?)....,....

d) syuacj a zawodowa: wykształcenie ..........,..,..

zawód .............. .... obecne zatrudnienie.

0swiadczenia:

1. Mogę / nle mogę* samodzielnie przybyó na posiedzenie składu orzekającego
(Jeżeli nie, to należy załqczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające niemożrośó wzięcia
udziału w posiedzeniu z powodu dhgotrwałej lub nie rokującej poprawy choroby).

2. Aktualnie toczy się l nie toczy się* w mojej sprawie postępowanie przed innym
organem orzeczniczym, podać jakim

faktycznvm.

wvrażam zEode na gromadzenią przetwarzanie moich danych osobowych w celach złożonego wniosku
zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. ( Dz. U. z 2002r. nr l01. p,oz" 926, ze
zm.).

podpis osoby zainteresowanej
lub jej przedstawiciela ustawowego

DoĘczy wniosków składanych za pośrednictwem Instytucji Pomocy Społecznej
OŚwiadczam, że wyrńarn zgodę na złożenie wniosku w sprawie wydarria orzeczeńa o wskazaniach do

ulg i uprawnień przez..

śi*ióidźóńl;''"];ś;;;;i;ń;i;' 6dói;;'prZeZ pracownlka soctalnego


