
OGŁOSZENIE 

POWIATOWEGO ZESPOLU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOSPRAWNOŚCI 

DOTYCZCE CIĄGŁOŚCI ORZEKANIA BEZ OBECNOŚCI OSÓB ORZEKANYCH 

Uprzejmie informuję, że stosownie do § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.) w okresie od dnia 14 marca 

2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia 

epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

W związku z tym, działając w trybie § 8 ust. 2  wyżej przywołanego rozporządzenia oraz decyzją 

Starosty Sępoleńskiego, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie 

Krajeńskim z siedzibą w Więcborku do odwołania wprowadza ograniczenia w wykonywaniu 

zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, polegające na 

działalności w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), decyzją Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 18 marca 2020r. utrzymano ciągłość funkcjonowania zespołów 

orzekających o niepełnosprawności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,  

z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. 

Oznacza to, że zaplanowane posiedzenia składów orzekających Powiatowego Zespołu do 

Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku 

odbędą się w terminach wskazanych w zawiadomieniach BEZ OBECNOŚCI OSÓB 

ORZEKANYCH 

Orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg  

i uprawnień wydawane będą przez wyznaczone składy orzekające po analizie dokumentacji 

medycznej i pozamedycznej, załączonej do akt. W przypadku, gdy dokumentacja medyczna nie 

będzie wystarczającą do oceny stanu zdrowia i wydania orzeczenia, zastosować można przepisy 

dotyczące uzupełniania braków w dokumentacji medycznej, wraz z możliwością zawieszenia 

postępowań przez osoby ubiegające się o orzeczenie. 

Kontakt telefoniczny do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku:  

tel./ fax  52 3896-790, e-mail: poczta@pzoonwiecbork.pl 

 


