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Obecnie, do czasu odwołania z uwagi na stan epidemii wywołanej COVID-19

Miejski  Zespół  do  Spraw  Orzekania  o  Niepełnosprawności  w  Toruniu  informuje,  że  utrzymuje
ciągłość funkcjonowania, zgodnie z poleceniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18.03.2020 r. 

 Jednakże mając na uwadze wprowadzony stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 zostały wprowadzone zmiany organizacyjne. W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa
jak  i  pracowników -  aktualnie  składanie  wniosków możliwe  jest  za  pośrednictwem poczty  polskiej  lub
specjalnej urn ustawionych: tuż przed wejściem do Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta Torunia przy ul.
Wały gen. Sikorskiego 8, w siedzibie MZOoN przy ul. Fałata 39. Wszelkich informacji na temat składania
wniosków,  pomocy  w ich  wypełnianiu,  ważności  orzeczeń,  legitymacji  czy  kart  parkingowych  udzielają
pracownicy Zespołu drogą e-mailową – mzon@um.torun.pl i telefoniczną pod numerem telefonu 56/611-
88-92.

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które tracą ważność, podlegają
nowym regulacjom wprowadzonym ustawą 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. Regulacje  te
wydłużają okres ważności wydanych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz
ważności  kart  parkingowych  –  z  zachowaniem  swoich  uprawnień  do  60  dni  po  zakończeniu  stanu
epidemicznego, nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia. 

Ponadto na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020
r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
(Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  534),  komisje  orzekające  w  przypadku,  gdy  dokumentacja  medyczna  jest
wystarczająca,  mogą  rozpoznawać  sprawy  i  wydawać  orzeczenia  o  niepełnosprawności  lub  stopniu
niepełnosprawności  bez  konieczności  uczestnictwa  w  posiedzeniu  składu  orzekającego  osoby
zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego.

Zgodnie z poleceniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03-04-2020 w związku z art. 11 ust.
1  ustawy  z  dnia  02  marca  2020  r.  o  szczegółowych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  i  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji
kryzysowych ( Dz. U. z 2020, poz. 374 ) możliwe jest:
1)  przyjmowanie  i  rozpatrywanie  przez  przewodniczącego  Miejskiego  Zespołu  ds.  Orzekania  
o  Niepełnosprawności  w  Toruniu  wniosków  o  wydanie  karty  parkingowej  (bez  realizacji  wymogu
własnoręcznego podpisu w obecności przewodniczącego bądź pracownika administracyjnego w siedzibie
zespołu).
2)  doręczanie  kart  parkingowych  oraz  legitymacji  dokumentujących  niepełnosprawność  albo  stopień
niepełnosprawności  –  listem  za  zwrotnym  potwierdzeniem  odbioru  przez  operatora  pocztowego,  po
uzyskaniu zgody osób zainteresowanych (telefonicznej lub pisemnej deklaracji osoby niepełnosprawnej).

Uwaga:
1 . Do każdego wniosku składanego korespondencyjnie,  należy dołączyć:

  w przypadku karty parkingowej :
 -  dowód dokonania opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł,
 -  kserokopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 -  aktualne zdjęcie (odzwierciedlające aktualny wizerunek, nie starsze niż w dowodzie osobistym),
 -  kserokopie dowodu osobistego  (celem potwierdzenia tożsamości).
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  w przypadku legitymacji :
 -  kserokopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 -  aktualne zdjęcie (odzwierciedlające aktualny wizerunek, nie starsze niż w dowodzie osobistym),
 -  kserokopię dowodu osobistego (celem potwierdzenia tożsamości).

2.   Jeśli  nie  wyrażają  Państwo  zgody  na  przesłanie  korespondencyjne  w/w  dokumentów  (tj.   karty
parkingowej  i  legitymacji  dokumentującej  niepełnosprawność)  proszę  o  poinformowanie  o  tym  fakcie
pracowników Zespołu telefonicznie : 56/611-88-92 lub listownie, na adres Zespołu. 

3. Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
wydane  na  czas  określony  może  wystąpić  z  wnioskiem  o  ponowne  ustalenie  niepełnosprawności  lub
stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Podstawa  prawna: Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  23  grudnia  2009  r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U.
Nr 224 poz. 1803).


