
OGŁOSZENIE 

Na podstawie § 10 ust.1pkt 1 i 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.), decyzją 

Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Świebodzinie z dnia 31 marca 2020 r. - zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie w zakresie: 

1.   Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności 

/ o wskazaniach do ulg i uprawnień; 

2.   Wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności; 

3.   Wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek; 

4.   Przyjmowania skarg i wniosków; 

5.   Wydawania zaświadczeń o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności. 

- REALIZOWANE SĄ Z WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI 

INTERESANTÓW 

Od 01 kwietnia br., do odwołania interesanci mogą kontaktować się z organem w godzinach od 

8.00 do 15.00 : 

1.   korespondencyjnie na adres: 66-200 Świebodzin, ul. Żaków 3 

2.   e-mailowo na adres: biuro@pzon.swiebodzin.pl  

3.   telefonicznie: (68)4755348; (68)4755349 

Wszelkie druki dostępne na stronie internetowej: http://bip.wrota.lubuskie.pl/pzonswiebodzin  
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 Przepisy, które dotyczą orzeczeń kart parkingowych to regulacje art. 15h ust. 1-3.  

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 568). 

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność: 

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego 

wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności; 

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o nie-pełnosprawności 

albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epi-demii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o 

niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii. 

Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy. 
 Pozdrawiam 

Renata Filinowicz 

Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie 

tel. 68 47 55 349  


