
 

Legitymację można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osób drugich, posługujących się upoważnieniem 

podpisanym przez wnioskodawcę, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem: (0-32) 42 37 202, 

w poniedziałek od godz. 8:00 do 14:00, wtorek od godz. 8:00 do 12:00, środę od godz. 10:00 do 14:00, czwartek od 

godz. 8:00 do 17:00, piątek od godz. 8:00 do 14:00.  

WNIOSEK 

o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która ukończyła 16 rok życia 

        
         

Imię i nazwisko ......................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia ............................................................................................................................ 

Nr i seria dokumentu tożsamości ....................................... PESEL ..../..../...../..../..../..../..../..../..../...../..... 

Adres miejsca zameldowania (stały, czasowy*)......................................................................................... 

Adres miejsca pobytu (korespondencyjny z kodem pocztowym) ............................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

Powiat ......................................................                 

 

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego (rodzica) lub opiekuna prawnego** …………………… 
 

....................................................................................................................................................................  
 

telefon .................................................. 

                 

Do Powiatowego Zespołu do 

Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności 

ul. Bolesława Chrobrego 39 

44-200 Rybnik   
   

Zwracam się z prośbą o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej na podstawie prawomocnego, 

tj. od którego nie przysługuje już odwołanie : 

1. orzeczenia o znacznym / umiarkowanym / lekkim* stopniu niepełnosprawności Nr ……………… 

z dnia ................. wydanego na okres do ....................... / na trwałe*, przez Powiatowy / 

Wojewódzki* Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZOoN) w ..............................  

2. Wyroku Sądu z dnia ........................ po rozpoznaniu odwołania od orzeczenia Wojewódzkiego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  .............................................................. 

............................................................................................................................................................. 

Proszę o wpisanie do legitymacji symbolu przyczyny niepełnosprawności     TAK/NIE* 
 
W związku ze złożeniem wniosku w sprawie wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej, stosownie do treści art. 23 ust. 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz.U.2016r., poz.922) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych aktualnie i w przyszłości. 

 

W załączeniu: - 1 aktualne nieopieczętowane podpisane zdjęcie (o wym. 35 mm x 45 mm)  

-  potwierdzenie zameldowania w przypadku rozbieżności adresów we  

   wniosku i orzeczeniu.  

            

UWAGA: osoby posiadające orzeczenie WZOoN, Wyrok Sądu lub orzeczenie wydane przez 

inny Powiatowy/ Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – do wniosku 

o wydanie legitymacji zobowiązane są dołączyć uwierzytelnioną kopię lub kopię 

i oryginał do wglądu orzeczenia i/lub Wyroku Sądu. 

    

  

 

.................................................... 
                   data i podpis osoby zainteresowanej albo jej  

       przedstawiciela ustawowego (rodzica)  

      lub opiekuna  prawnego** 
*     niepotrzebne skreślić 

**   wypełnić w przypadku gdy wnioskodawca jest ubezwłasnowolniony lub niepełnoletni 


