
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

WZON.950.2.2020

Rekomendac 
z dni

ojewody Dolnośląskiego 
kwietnia 2020 r.

W związku z wprowadzeniem etapów znoszenia ograniczeń wprowadzonych sytuacją 
związaną z zagrożeniami dla zdrowia publicznego wynikającymi z COVID-19, pismem Pani 
Marleny Maląg Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nr BON.IY.5263.7.2020.MR 
oraz zapytaniami kierowanymi przez miejski i powiatowe zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności z województwa dolnośląskiego odnośnie zasad orzekania 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz składania wniosków o wydanie karty 
parkingowej, ich odbioru a także zasad odbioru legitymacji dokumentujących 
niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, działając na podstawie art. 6c ust. 2 pkt 4 
w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.)

rekomenduję
starostom, prezydentom oraz przewodniczącym powiatowych zespołów do spraw orzekania 
o niepełnosprawności z województwa dolnośląskiego

1. znoszenie ograniczeń w  obsłudze klientów powiatowych zespołów do spraw orzekania
o niepełnosprawności w zakresie:
1) przyjmowania i rozpatrywania przez przewodniczących powiatowych zespołów 

do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosków o wydanie karty parkingowej 
opatrzonych własnoręcznym podpisem wnioskodawców złożonym w obecności 
przewodniczącego zespołu w siedzibie zespołu;

2) przyjmowania wniosków o wydanie legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność 
lub stopień niepełnosprawności;

3) doręczania kart parkingowych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność 
albo stopień niepełnosprawności osobom, w stosunku do której ma być ono wydane;

4) przyjmowania w siedzibie zespołu wniosków o wydanie orzeczenia 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z zachowaniem trybu prowadzenia 
postępowań w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 
oraz orzekania o wskazaniu do ulg i uprawnień, z wyłączeniem osobistego badania stanu 
zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane; wydanie takich orzeczeń 
powinno odbywać się z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia, gdy lekarz -  
przewodniczący składu orzekającego wojewódzkiego, miejskiego lub powiatowego



zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, uzna posiadaną dokumentację 
medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia.

2. w sytuacji uniemożliwiającej zniesienie ograniczeń w obsłudze klientów powiatowych
zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w zakresie:
1) przyjmowania i rozpatrywania przez przewodniczących powiatowych zespołów 

do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosków o wydanie karty parkingowej 
opatrzonych własnoręcznym podpisem wnioskodawców złożonym w obecności 
przewodniczącego zespołu w siedzibie zespołu;

2) przyjmowania wniosków o wydanie legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność 
lub stopień niepełnosprawności, rozpatrywania wniosków i wydawania ich osobom, 
w stosunku do której ma być ono wydane;

3) doręczania kart parkingowych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność 
albo stopień niepełnosprawności;

4) przyjmowania w siedzibie zespołu wniosków o wydanie orzeczenia 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z zachowaniem trybu prowadzenia 
postępowań w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 
oraz orzekania o wskazaniu do ulg i uprawnień, z wyłączeniem osobistego badania 
stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane. Wydanie takich 
orzeczeń powinno odbywać się z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia, 
gdy lekarz -  przewodniczący składu orzekającego wojewódzkiego, miejskiego 
lub powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, uzna posiadaną 
dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia,

w sposób zapewniający: zachowanie reżimu sanitarnego (płyny dezynfekując, dezynfekcja 
stanowiska obsługi klienta, indywidualnie (telefonicznie, e:mailowo) ustalany termin 
i godzina wizyty w urzędzie, pomiar temperatury wnioskodawcy przy wejściu do zespołu, 
zachowanie 2-metrowej odległości pomiędzy pracownikiem stanowiska obsługi klienta 
a klientem urzędu, obowiązkowe zasłanianie przez pracowników zespołu, pracownika 
stanowiska obsługi klientów oraz klientów zespołu nosa i ust, a także korzystanie 
z jednorazowych rękawiczek ochronnych.

Jednocześnie informuję, że Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności 
w ramach wykonywania czynności kontrolno-nadzorczych, o których mowa w art. art. 6c ust. 2 
pkt 2 w zw . z ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w zakresie zadania wydawania kart parkingowych 
osobom niepełnosprawnym będzie uwzględniał zasadę proporcjonalności z uwzględnieniem 
okoliczności stanu epidemii COYID-19 i wynikających z niej konsekwencji.

Do wiadomości:
1) Pani Marlena Maląg - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
2) Pan Mariusz Kamiński -  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.


