Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie
Wielkopolskim
Zadania
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie
Wielkopolskim zajmuje się między innymi:
• Rozpatrywaniem odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów do spraw orzekania
o niepełnosprawności,
• Rozpatrywaniem odwołań od orzeczeń Wojewódzkiego Zespołu kierowanych do Sądu
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
• Prowadzeniem spraw związanych z organizowaniem badań specjalistycznych, w tym
badań psychologicznych osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o
niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Odwołanie od orzeczenia powiatowego zespołu
• Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem wydanym przez powiatowy zespół możesz odwołać
się od niego,
• Masz na to 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia z powiatowego zespołu,
• Za złożenie odwołania nic nie płacisz,
• Odwołanie musi zawierać Twoje dane osobowe (imię, nazwisko), adres, informację
jakiego orzeczenia dotyczy i wskazanie punktów orzeczenia, z którymi nie zgadzasz się,
• Odwołanie musi posiadać własnoręczny podpis,
• Odwołanie należy uzasadnić,
• Odwołanie składasz do powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie,
• Powiatowy zespół zapozna się z Twoim odwołaniem i jeśli uzna, że odwołanie zasługuje w
całości na uwzględnienie, wyda orzeczenie, w którym uchyli lub zmieni zaskarżone
rozstrzygnięcie,
• W przeciwnym wypadku, przekaże odwołanie wraz z aktami sprawy organowi II instancji
czyli do nas, do Wojewódzkiego Zespołu,
• W razie konieczności możemy Cię wezwać do uzupełnienia dokumentacji,
• Twoja sprawa powinna być załatwiona w ciągu miesiąca, chyba że wymaga postępowania
wyjaśniającego, wtedy czas załatwienia może wydłużyć się. W takim przypadku
zostaniesz o tym powiadomiony.
Przykładowy wzór odwołania do WZON znajduje się na stronie internetowej urzędu w
zakładce Sprawy/Orzekanie o niepełnosprawności.
Informacja o prywatności znajduje się na stronie internetowej urzędu w zakładce
Sprawy/Orzekanie o niepełnosprawności.
Jeśli złożyłeś odwołanie w ustawowym 14-dniowym terminie, to na podstawie Twojego
odwołania przeprowadzimy postępowanie orzecznicze.
• Otrzymasz zawiadomienie o terminie posiedzenia składu orzekającego,

• Zabierz ze sobą dowód osobisty,
• Jeśli nie stawisz się na posiedzeniu, musisz usprawiedliwić swoją nieobecność w terminie
14 dni od dnia posiedzenia,
• Jeśli tego nie zrobisz, twoja sprawa nie zostanie rozpatrzona,
• Jeśli Twoje usprawiedliwienie będzie zasadne, wezwiemy Cię ponownie,
• Koszt przyjazdu do Wojewódzkiego Zespołu nie podlega zwrotowi,
• Po przeprowadzeniu postępowania orzeczniczego przez skład orzekający wydamy
orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Jeśli złożyłeś odwołanie po upływie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia z powiatowego
zespołu, wydamy postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania, chyba że
wraz z odwołaniem złożysz wniosek o przywrócenie tego terminu.
• Warunki przywrócenia terminu określone są przez przepisy i wymagają złożenia przez
Ciebie wniosku wraz załączonym odwołaniem, w ciągu 7 dni od ustania przyczyny
niedotrzymania terminu,
• Dodatkowo, należy udowodnić brak swojej winy w niedotrzymaniu terminu poprzez
wskazanie niezależnych od Ciebie przyczyn, które doprowadziły do wniesienia odwołania
po terminie,
• W celu zaświadczenia, że został spełniony wymóg złożenia wniosku o przywrócenie
terminu w ciągu 7 dni od ustania przyczyny niedotrzymania terminu, zasadnym jest
przedłożenie dowodów (na przykład dokumentów lub ich kopii),
• Z dowodów powinno wynikać, że warunki zostały spełnione na przykład wypis ze szpitala,
świadczący o pobycie w szpitalu w czasie, kiedy należało wnieść odwołanie.
Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem wydanym przez Wojewódzki Zespół
Jeśli nie będziesz zadowolony z wydanego przez Wojewódzki Zespół orzeczenia, możesz
wykorzystać drogę sądową i odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie
jednego miesiąca od dnia otrzymania orzeczenia.
Należy zrobić to za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu, co oznacza, że odwołanie
składasz do nas, a my przekazujemy sprawę wraz z aktami do sądu.
Za wniesienie odwołania do sądu nic nie płacisz.
Odwołanie powinno zawierać:
•

Nazwę i adres sądu, do którego jest skierowane,

•

Imię, nazwisko lub nazwę stron ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

•

Oznaczenie rodzaju pisma (Odwołanie),

•

Oznaczenie zaskarżonej decyzji (numer i data orzeczenia),

•

Określenie i krótkie uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz dowody na poparcie
przytoczonych okoliczności,

•

Własnoręczny podpis odwołującego się albo jego przedstawiciela ustawowego lub
pełnomocnika,

•

wymienienie załączników.

Przykładowy wzór odwołania do sądu znajduje się na stronie internetowej znajduje się na
stronie internetowej urzędu w zakładce Sprawy/Orzekanie o niepełnosprawności
Wojewódzki Zespół przekaże Twoją sprawę do sądu pismem o nazwie: Odmowa
uwzględnienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że
przekazujemy sprawę do sądu bez zmiany naszego orzeczenia.
Otrzymasz kopię takiego pisma.
Jeśli otrzymałeś skierowanie na badania specjalistyczne
•

Jeśli otrzymałeś skierowanie na badania specjalistyczne, to w ciągu około miesiąca
badanie to zostanie przeprowadzone,

•

O terminie i miejscu zostaniesz powiadomiony pisemnie, nie później niż 10 dni przed
jego przeprowadzeniem,

•

Badanie jest bezpłatne, a poddanie się badaniu - obowiązkowe. W przypadku nie
przybycia na badanie masz 7 dni na usprawiedliwienie nieobecności.
Jeśli tego nie zrobisz to zespół, który wystawił skierowanie pozostawi Twoją sprawę bez
rozpoznania,

•

Informację można uzyskać pod nr tel. 61 850 8760.

Przepisy regulujące orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
wymienione są na stronie internetowej urzędu w zakładce Sprawy/Orzekanie o
niepełnosprawności.

