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Przedmiot sprawy

Uzyskanie orzeczenia w trybie postępowania odwoławczego:
- o niepełnosprawności dot. osób do 16 roku życia,
- o stopniu niepełnosprawności dot. osób, które ukończyły 16 rok życia

Kogo dotyczy?

- Osoby zainteresowanej lub działającego w jej imieniu przedstawiciela ustawowego, która złożyła
odwołanie od orzeczenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności;
- Ośrodka pomocy społecznej, działającego na wniosek w Twoim imieniu

Co przygotować?

 Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, które należy
złożyć za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który
orzekał w Twojej sprawie. Akta sprawy z postępowania pierwszoinstancyjnego zostaną przekazane
wraz z odwołaniem do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
 Dokumentację medyczną, która nie była składana na etapie postępowania przed powiatowym
zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności;

Jakie
dokumenty
muszę wypełnić?

Pismo do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w sprawie odwołania się
od orzeczenia, które należy złożyć osobiście lub przesłać na adres powiatowego zespołu

Jak
wypełnić
dokumenty?

Odwołanie musi być podpisane, przez osobę je wnoszącą. Winno zawierać zwięzłą treść zarzutów
w stosunku do rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji

Ile muszę zapłacić?

Postępowanie jest bezpłatne

Kiedy
złożyć
dokumenty?

W sytuacji niezadowolenia z treści orzeczenia powiatowego zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności w terminie 14 dni od dnia doręczenie Tobie orzeczenia powiatowego zespołu
do spraw orzekania o niepełnosprawności

Gdzie
sprawę?

Dokumenty możesz dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 60, dot. miasta Olsztyn oraz powiatów: bartoszyckiego,
lidzbarskiego, nidzickiego, olsztyńskiego, szczycieńskiego;

82-300 Elbląg ul. Wojska Polskiego 1, dot. miasta Elbląg oraz powiatów: braniewskiego,
działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego;

19-300 Ełk ul. Mickiewicza 15, dot. powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego,
mrągowskiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego,

załatwię

Dodatkowe informacje uzyskasz pod następującymi numerami telefonów:

w Olsztynie – 89 542 65 73,

w Elblągu – 55 232 74 26,

w Ełku – 87 621 36 77

Czy sprawę załatwię
drogą
elektroniczną?

Nie

Co zrobi urząd?

Rozpatrzy Twoje odwołanie poprzez wydanie stosownej decyzji. W przypadku stwierdzenia przez lekarza
konsultanta konieczności przedłożenia dodatkowej dokumentacji medycznej potwierdzającej Twój stan
zdrowia, poprosimy Cię o jej uzupełnienie.

Jaki
jest
realizacji?

czas

Twoją sprawę załatwimy w ciągu miesiąca, od dnia otrzymania odwołania. Jeżeli jednak Twoja sprawa
z ważnych przyczyn nie będzie mogła zostać załatwiona w terminie miesiąca, Wojewódzki Zespół
wyznaczy nowy termin jej załatwienia.

Jak się odwołać?

Od orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Wojewódzki Zespół
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w trakcie postępowania odwoławczego możesz odwołać się
do sądu rejonowego, wydział pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie musisz wnieść
za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu w terminie 30 dni od dnia doręczenia Tobie orzeczenia.

Informacje
dodatkowe

Jeżeli uchybiłeś terminowi do wniesienia odwołania od orzeczenia powiatowego zespołu do spraw
orzekania o niepełnosprawności z przyczyn od Ciebie niezależnych, przysługuje Ci prawo do złożenia
wniosku o przywrócenie terminu – zgodnie z art. 58 k.p.a.
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Podstawa prawna

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny
niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162, ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
orzekania o niepełnosprawności stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328, ze zm.);
- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267);

Opiekun Karty: 27 czerwca 2013 r. Renata Dziąbkowska
(data, podpis)

