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KOMUNIKAT 3 
PRZEWODNICZĄCEJ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU 

 

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku na podstawie: 

 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniem   

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374 ze zm.),  

 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego (Dz.U. 2020 r., poz. 433), 

 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii 

(Dz.U. 2020 r., poz. 491),  

 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2020 r., poz. 534)  

a także realizując kolejne zalecenia właściwych służb informuje: 

1. Od dnia 11 maja 2020 r. wznawia wydawanie kart parkingowym osobom uprawnionym. 

W związku z obowiązkiem osobistego złożenia wniosku należy umówić się telefonicznie na wizytę  – tel. 59 841 69 63. 

Podczas wizyty w Zespole niezbędne jest stosowanie środków ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek 

jednorazowych oraz dezynfekcja rąk. 

Przypominam iż druk wniosku podpisywany jest przez wnioskodawcę w obecności pracownika Powiatowego Zespołu 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku. 

Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć: 

 aktualne zdjęcie w formacie jak do dowodu osobistego, 

 potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie karty parkingowej, 

 kserokopię orzeczenia uprawniającego do wydania karty parkingowej (zapis w pkt. 9 orzeczenia – spełnia). 

Nr konta do dokonywania wpłat: 

77 1140 2118 0000 2177 8800 1003 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a  

W tytule należy wpisać: 

"Opłata za wydanie karty parkingowej" 

Imię, nazwisko i adres zameldowania osoby 

dla której będzie wydawana karta parkingowa 

 W przypadku placówki należy wpisać 

"Opłata za wydanie karty parkingowej" 

nr rejestracyjny, model i marka pojazdu placówki 

na który będzie wystawiona karta parkingowa 

2. Od dnia 12 maja 2020 r. przy głównym wejściu do siedziby Zespołu (od ul. Poniatowskiego) w godzinach            

od 9:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku będzie wystawiana skrzynka na wnioski, do której będzie można 

wkładać wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o 

wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, odwołania od orzeczeń, uzupełnienia braków formalnych / dokumentacji 

medycznej oraz inne wnioski i pisma kierowane do Zespołu.  

Przy skrzynce znajdować się będą również druki wniosków niezbędne do składania wniosków o wydanie orzeczeń              

i legitymacji. 
 

 

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu  

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Słupsku. 


