
 

 

Starostwo Powiatowe 

w Rawiczu 

 

ZON – 3 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności  

e-mail: zon@powiatrawicki.pl 

tel. 65 545 35 05 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. wniosek 

2. oświadczenie 

 

KARTA USŁUGI 

Orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień 

PODSTAWA PRAWNA: 

− art. 5a ust. 1, 2, 4 i art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

573 ze zm.), 

− § 3 ust. 3 i § 32 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r. poz. 857); 

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW: 

1. Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (druk ZON-3/1) – 

wypełnia osoba zainteresowana, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. 

2. Oświadczenie (druk ZON-3/2) – wypełnia wnioskodawca, przedstawiciel ustawowy 

lub opiekun prawny, gdy osoba orzekana posługuje się dokumentem tożsamości bez 

informacji o adresie zameldowania, a także w przypadku zmiany miejsca 

zamieszkania. 

3. Orzeczenie o niezdolności do pracy lub posiadanej grupie inwalidzkiej wydane na 

podstawie odrębnych przepisów.  

4. Kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub kserokopie i oryginały do 

wglądu posiadanej dokumentacji medycznej (np.: historie chorób, opinie i badania 

specjalistyczne, karty informacyjne ze szpitala, konsultacje, wyniki opisowe badań 

RTG, EKG, EEG, TK, MR, USG i inne) oraz wszelkie inne dokumenty niemedyczne 

mogące mieć wpływ na wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 

− druk wniosku zwolniony jest z opłat, 

DOKŁADNE OKREŚLENIE MIEJSCA WYKONANIA USŁUGI: 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

Rawicz, Wały J. Dąbrowskiego 2, pokój nr 6 (parter)  



tel. 65 545 35 05  

godziny urzędowania: 

poniedziałek:  800-1600, wtorek- piątek: 700-1500 

godziny przyjmowania interesantów:  

poniedziałek – 800-1600, wtorek-piątek: 700-1500 

e-mail: zon@powiatrawicki.pl 

OKREŚLENIE CZASU REALIZACJI: 

1 miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy. 

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień przesyłane jest wnioskodawcy drogą pocztową 

lub odbierane osobiście w terminie 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego. 

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM: 

Od wydanego orzeczenia nie przysługuje odwołanie. 

UWAGI: 

- 
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