
                         ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KROK PO KROKU 

 

Podstawowe znaczenie przy orzekaniu o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności mają: 

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie 

orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2003, Nr 139, poz. 1328 z późn.  

zm.)  

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i 

uprawnień należy do kompetencji zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, miejskich lub 

powiatowych.  

Wnioski o wydanie orzeczenia należy składać do właściwego, ze względu na miejsce pobytu, zespołu 

orzekającego. Dla osób przebywających na terenie m.st. Warszawy jest to Miejski Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie, mieszczący się przy ul. Gen. Andersa 5 (obok Kina 

Muranów). 

Zespoły orzekające wydają odpowiednio orzeczenia o: 

- niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia, 

- stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia, 

- o wskazaniach do ulg i uprawnień 

Aby otrzymać orzeczenie do MZOoN należy złożyć: 

 wypełniony dwustronnie i czytelnie podpisany wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności,  

 zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o 

niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenie wniosku, opatrzone 

pieczątką i podpisem lekarza wystawiającego oraz pieczątką zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki 

lekarskiej 

 dokumentację medyczną, poświadczoną za zgodność z oryginałem (np. przez pracownika rejestracji 

medycznej) bądź jej odpis bądź wyciąg z powyższej dokumentacji lub kserokopie dokumentacji wraz 

z oryginałami do wglądu  

Pamiętajmy również, że nie  robimy kopii z kserokopii tylko z dokumentu oryginalnego! 

Składając wniosek o ponowne wydanie orzeczenia należy dostarczyć dokumentację medyczną od 

momentu ostatniego orzekania. 

  inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności. 

Chcąc otrzymać orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień (związanych m.in. z: zatrudnieniem 

osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; dofinansowaniem do 

turnusów rehabilitacyjnych czy do sprzętu ortopedycznego; zasiłkiem pielęgnacyjnym, korzystaniem z 

systemu pomocy społecznej; ulgami w komunikacji miejskiej, PKP i PKS; ulgami podatkowymi; ulgami 

w telekomunikacji; kartą parkingową), należy złożyć: 

 wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,  

 kserokopię pełnego orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy (uwierzytelnioną przez 

osobę uprawnioną lub oryginał do wglądu), 



 posiadaną dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie 

wskazań do ulg i uprawnień (całość poświadczona za zgodność z oryginałem) 

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności może być wystawione przez: lekarza specjalistę lub lekarza pierwszego kontaktu, 

jeżeli zna on historię choroby pacjenta. Pamiętać należy, iż zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od 

daty jego wystawienia. Należy również zwracać uwagę, czy wszystkie wymagane pola są 

wypełnione oraz czy zaświadczenie opatrzone jest pieczątką zakładu opieki zdrowotnej lub 

praktyki lekarskiej, a także imienną pieczątką i podpisem lekarza wystawiającego. 

W sytuacji wystąpienia braków w złożonym wniosku, zespół występuje pisemnie o ich uzupełnienie. 

Jeżeli wnioskodawca nie dostarczy brakujących dokumentów w wyznaczonym przez Zespół terminie, 

wniosek pozostawiany jest bez rozpoznania. 

Rozpatrzenie wniosku następuje w przeciągu miesiąca od daty złożenia. Jeśli dana sprawa jest 

szczególnie skomplikowana, rozpatrywanie to może przedłużyć się do dwóch miesięcy. 

O terminie rozpatrzenia wniosku Zespół zawiadamia listownie nie później niż na 7 dni przed datą 

rozpatrzenia wniosku. Zawiadomienie zawiera dokładne informacje o dacie, godzinie oraz miejscu 

posiedzenia składu orzekającego. W przypadku niestawienia się na komisję, należy w przeciągu 14 dni 

od daty posiedzenia dostarczyć usprawiedliwienie nieobecności. 

Wniosek o wydanie orzeczenia rozpatruje co najmniej dwuosobowy skład orzekający: lekarz jako 

przewodniczący składu oraz drugi członek składu orzekającego, np.: pracownik socjalny, psycholog, 

doradca zawodowy.  

Orzeczenie doręcza się w przeciągu 14 dni. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania 

od wydanej decyzji.  Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do 

Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem Zespołu, który 

orzeczenie wydał.  

Od orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień odwołanie nie przysługuje. 

Więcej informacji oraz wzory wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej Warszawskiego 

Centrum Pomocy Rodzinie - Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych: www.scon.waw.pl. 

Podobne informacje są dostępne również na stronach Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, 

właściwych dla miejsca Państwa zamieszkania. 

 

 

Materiał został przygotowany przez Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia Instytutu Reumatologii 

na podstawie wykładu pani Agnieszki Józwik-Osowiec z Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności, wygłoszonego w ramach cyklu „Czwartkowych spotkań z reumatologią”. 

  

 

http://www.scon.waw.pl/

