
 

Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność 

(dla osoby, która nie ukończyła 16 roku życia) 

....................................................... 
                                                                                                                                   miejscowość i data 

 

Imię i nazwisko dziecka   ................................................................................................................................................................. 

Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………………………………………………….. 

PESEL dziecka     .......................................................................................................................................................................... .... 

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego dziecka …………………………………………………………………................. 

 

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność dziecka na podstawie: 

Orzeczenia o  niepełnosprawności  

z dnia ...................................... wydanego na okres do ........................................................., przez Powiatowy/Miejski Zespół 

ds. Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze. 

 Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na umieszczenie na legitymacji symbolu przyczyny niepełnosprawności. 

 Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy/a odpowiedzialności  

za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. 

 

..................................................................                                                                                                   
  Podpis przedstawiciela ustawowego dziecka   

* niepotrzebne skreślić 

 

Do wniosku o wydanie legitymacji załączam: 

1. Kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (tylko w przypadku orzeczeń wydanych przed 2007r.). 

2. Oświadczenie na okoliczność ponownego wydania legitymacji (w przypadku zagubienia, zniszczenia, kradzieży). 

3. Upoważnienie do odbioru legitymacji.  

 

Numer legitymacji    ………………………………… 

Data wydania i  podpis osoby wystawiającej legitymację  ………………………………………………………………………….. 

Potwierdzam odbiór legitymacji, data czytelny podpis ……………………………………………………………………………… 
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Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność dziecka na podstawie: 

Orzeczenia o  niepełnosprawności  

z dnia ...................................... wydanego na okres do .........................................................,  przez Powiatowy/Miejski Zespół 

ds. Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze. 

 Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na umieszczenie na legitymacji symbolu przyczyny niepełnosprawności. 

 Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy/a odpowiedzialności  

za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. 

 

..................................................................                                                                                                   
  Podpis przedstawiciela ustawowego dziecka   

* niepotrzebne skreślić 

 

Do wniosku o wydanie legitymacji załączam: 

1. Kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (tylko w przypadku orzeczeń wydanych przed 2007r.). 

2. Oświadczenie na okoliczność ponownego wydania legitymacji (w przypadku zagubienia, zniszczenia, kradzieży). 

3. Upoważnienie do odbioru legitymacji.  

 

Numer legitymacji    ………………………………… 

Data wydania i  podpis osoby wystawiającej legitymację  …………………………………………………………………………… 

Potwierdzam odbiór legitymacji,  data czytelny podpis ……………………………………………………………………………... 


