
ZADANIE PUBLICZNE REALIZOWANE NA ZLECENIE MIASTA KRAKOWA, FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

KTO MO!E UZYSKA" ORZECZENIE
O STOPNIU NIEPE#NOSPRAWNO$CI?

Orzeczenie o stopniu niepe!nosprawno"ci 
mo#e uzyska$ osoba, która:
• ma wi%cej ni# 16 lat,
• ma naruszon& sprawno"$ organizmu
• przez swoje ograniczenia:

- jest osob& niezdoln& do pracy zarobkowej 
albo potrzebuje przystosowania stanowi-
ska pracy do jej schorzenia,
- wymaga opieki lub pomocy od innych,
- ma problemy z codziennymi czynno"cia-
mi i potrzebuje urz&dze', które pomagaj& 
w prawid!owym funkcjonowaniu – na 
przyk!ad protezy, implantu "limakowego, 
osobistej pompy insulinowej.

Ponadto orzeczenie o stopniu niepe!no-
sprawno"ci mo#e uzyska$ dziecko, które ma 
mniej ni# 16 lat i które:
• wymaga ca!kowitej opieki lub pomocy, 
wi%kszej ni# zdrowe dzieci w tym samym 
wieku,
• ma ograniczon& sprawno"$ (zyczn& lub 
psychiczn&, ograniczenia b%d& trwa!y d!u#ej 
ni# rok i wynikaj& z okre"lonych przyczyn: 
wad wrodzonych i schorze', które prowa-
dz& do niedow!adów, pora#enia ko'czyn 
lub zmian w narz&dzie ruchu, upo"ledzaj& 
w znacznym stopniu chwytno"$ r&k, utrud-
niaj& samodzielne poruszanie si%, wrodzo-
nych lub nabytych ci%#kich chorób meta-
bolicznych, uk!adu kr&#enia, oddechowego, 
moczowego, pokarmowego, uk!adu krzep-
ni%cia i innych, znacznie upo"ledzaj&cych 
sprawno"$ organizmu, wymagaj& systema-
tycznego leczenia w domu lub okresowego 

leczenia szpitalnego, upo"ledzenia umys!o-
wego (pocz&wszy od upo"ledzenia w stop-
niu umiarkowanym), psychozy i zespo!ów 
psychotycznych, ca!o"ciowych zaburze' 
rozwojowych, które powoduj& znaczne za-
burzenia interakcji spo!ecznych lub komu-
nikacji werbalnej oraz nasilone stereotypie 
zachowa', zainteresowa' i aktywno"ci, 
padaczki z cz%stymi napadami lub wyra)ny-
mi nast%pstwami psychoneurologicznymi, 
nowotworów z!o"liwych oraz chorób rozro-
stowych uk!adu krwiotwórczego – do 5 lat 
od zako'czenia leczenia, wrodzonych lub 
nabytych wad narz&du wzroku, które po-
woduj&: znaczne ograniczenie jego spraw-
no"ci, które prowadzi do obni#enia ostro"ci 
wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 we-
d!ug Snellena po wyrównaniu wady wzroku 
szk!ami korekcyjnymi, ograniczenie pola wi-
dzenia do przestrzeni zawartej w granicach 
30 stopni, g!uchoniemoty, g!uchoty lub 
obustronnego upo"ledzenia s!uchu, które 
nie poprawia si% w wystarczaj&cym stopniu 
po zastosowaniu aparatu s!uchowego lub 
implantu "limakowego.
WA!NE! Spe!nienie powy#szych warun-
ków nie oznacza automatycznego wydania 
orzeczenia o stopniu niepe!nosprawno"ci 
zgodnie z wnioskiem. Stan zdrowia osoby 
ubiegaj&cej si% o uznanie za osob% niepe!-
nosprawn& zostanie oceniony przez sk!ad 
orzekaj&cy pod k&tem ogranicze' w co-
dziennym funkcjonowaniu.

KTO MO!E Z#O!Y" WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA
O STOPNIU NIEPE#NOSPRAWNO$CI?

• pe!noletnia osoba niepe!nosprawna
• rodzic, opiekun prawny albo kurator – 
w przypadku, gdy osoba niepe!nosprawna 
jest dzieckiem albo jest ubezw!asnowol-
niona,
• kierownik o"rodka pomocy spo!ecznej – za 
zgod& pe!noletniej osoby niepe!nosprawnej, 

jej rodzica, opiekuna prawnego albo kuratora.
WA!NE! Wniosek o wydanie orzeczenia 
o stopniu niepe!nosprawno"ci mo#na z!o#y$ 
samodzielnie lub przez pe!nomocnika.

GDZIE I W JAKI SPOSÓB SK#ADA SI% WNIOSEK O WYDANIE
ORZECZENIA O STOPNIU NIEPE#NOSPRAWNO$CI?

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu nie-
pe!nosprawno"ci sk!ada si% w powiatowym 
zespole do spraw orzekania o niepe!no-
sprawno"ci w miejscu sta!ego pobytu osoby 
niepe!nosprawnej. Za pobyt sta!y uwa#a si% 
zamieszkiwanie w okre"lonej miejscowo"ci 
pod oznaczonym adresem z zamiarem sta-
!ego przebywania.
W przypadku, gdy wnioskodawca ze wzgl%-
dów zdrowotnych lub rodzinnych przebywa 
poza miejscem sta!ego pobytu d!u#ej ni# 2 
miesi&ce lub jest osob& bezdomn&, lub prze-
bywa w zak!adzie karnym, poprawczym lub 
w domu pomocy spo!ecznej albo o"rodku 
wsparcia, wniosek nale#y z!o#y$ w powiato-
wym zespole do spraw orzekania o niepe!no-

sprawno"ci w!a"ciwym ze wzgl%du na miejsce 
pobytu.
WA!NE! Do wniosku o wydanie orzecze-
nia o stopniu niepe!nosprawno"ci nale#y 
do!&czy$ za"wiadczenie lekarskie wype!-
nione przez lekarza. Wzór wniosku oraz 
za"wiadczenia lekarskiego mo#na pobra$ 
z internetu lub te# otrzyma$ bezpo"rednio 
w urz%dzie.
WA!NE! Za"wiadczenie lekarskie wa#ne jest 
przez 30 dni kalendarzowych od dnia jego 
wystawienia przez lekarza.
WA!NE! Wniosek o wydanie orzeczenia 
o stopniu niepe!nosprawno"ci mo#na z!o#y$ 
osobi"cie lub wys!a$ poczt&.

JAKIE DOKUMENTY NALE!Y PRZYGOTOWA"?

Przy sk!adaniu wniosku o wydanie orzeczenia 
o stopniu niepe!nosprawno"ci, oprócz wype!-
nionego wniosku i za"wiadczenia lekarskiego, 
trzeba ponadto przed!o#y$ dokumenty, które 
potwierdzaj& stan zdrowia osoby niepe!no-
sprawnej. Przyk!adowo mog& to by$ karty 
informacyjne leczenia szpitalnego, dokumen-
tacja z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, 

wyniki bada' diagnostycznych, konsultacji 
specjalistycznych, opinie psychologiczno-pe-
dagogiczne, opinia wychowawcy.
WA!NE! W przypadku sk!adania kserokopii 
dokumentów, nale#y okaza$ orygina!y do 
wgl&du.

JAKI JEST TERMIN NA Z#O!ENIE WNIOSKU?

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu 
niepe!nosprawno"ci sk!adany po raz pierw-
szy mo#na z!o#y$ w dowolnym terminie.

W przypadku sk!adania kolejnego wniosku, 
wniosek mo#na z!o#y$ najwcze"niej 30 dni 
przed ko'cem wa#no"ci posiadanego ju# 
orzeczenia o stopniu niepe!nosprawno"ci.

JAKIE S& RODZAJE STOPNI NIEPE#NOSPRAWNO$CI?

S& trzy stopnie niepe!nosprawno"ci:
1) Znaczny – osoba o znacznym stopniu 
niepe!nosprawno"ci ze wzgl%du na stan 
zdrowia jest osob& niezdoln& do pracy 
zarobkowej albo zdoln& do pracy jedynie 
w warunkach pracy chronionej i wymaga-
j&c&, w celu pe!nienia ról spo!ecznych, sta!ej 
lub d!ugotrwa!ej opieki i pomocy innych 
osób w zwi&zku z niezdolno"ci& do samo-
dzielnej egzystencji.
2) Umiarkowany – osoba o umiarkowanym 
stopniu niepe!nosprawno"ci ze wzgl%du na 
stan zdrowia jest osob& niezdoln& do pracy 

zarobkowej albo zdoln& do pracy jedynie 
w warunkach pracy chronionej lub wyma-
gaj&c& czasowej albo cz%"ciowej pomocy in-
nych osób w celu pe!nienia ról spo!ecznych.
3) Lekki – osoba o lekkim stopniu niepe!no-
sprawno"ci ze wzgl%du na stan zdrowia jest 
osob& do"wiadczaj&c& trudno"ci w wyko-
nywaniu pracy zarobkowej (w porównaniu 
z osob& zdrow& o podobnych kwali(ka-
cjach), a w codziennym funkcjonowaniu po-
trzebuje korzysta$ przyk!adowo z protezy, 
implantu "limakowego, osobistej pompy 
insulinowej.

CZAS REALIZACJI I OP#ATY

Od wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu 
niepe!nosprawno"ci nie pobiera si% op!at.
Rozpatrzenie wniosku nast&pi po przepro-
wadzeniu posiedzenia, na którym obecno"$ 
osoby, której dotyczy wniosek jest obowi&z-
kowa. Niestawiennictwo na posiedzeniu 
powoduje pozostawienie wniosku bez roz-
poznania.
WA!NE! W przypadku nag!ej choroby, 
wypadku lub innego zdarzenia losowego 
uniemo#liwiaj&cego stawienie si% na termin 
posiedzenie, mo#liwe jest usprawiedliwie-

nie nieobecno"ci. W takim wypadku organ 
wyznaczy nowy termin posiedzenia
WA!NE! W przypadku, gdy stan zdrowia 
osoby, której dotyczy wniosek wyklucza 
wzi%cie udzia!u w posiedzeniu, powinno 
zosta$ to odnotowane przez lekarza w sk!a-
danym wraz z wnioskiem za"wiadczeniu le-
karskim. Zespó! orzekaj&cy mo#e wówczas 
wyda$ orzeczenie bez badania (zaocznie) 
albo przeprowadzi$ badanie w miejscu po-
bytu osoby, której dotyczy wniosek.

WA!NE! Zespó! orzekaj&cy zapozna si% 
z przed!o#on& dokumentacj&. Je"li oka#e si% 
niewystarczaj&ca, wnioskodawca otrzyma we-
zwanie do jej uzupe!nienia. Je"li dokumentacja 
nie zostanie uzupe!niona w zakre"lonym ter-
minie, wniosek o wydanie orzeczenia zostanie 
pozostawiony bez rozpoznania. W przypadku, 

gdy dokumenty b%d& zawiera!y sprzeczne in-
formacje, zespó! mo#e skierowa$ osob%, której 
dotyczy wniosek na specjalistyczne badanie 
do wojewódzkiego zespo!u do spraw orzeka-
nia o niepe!nosprawno"ci lub zobowi&za$ do 
przed!o#enia wyników dodatkowych bada', 
zrobionych we w!asnym zakresie.

JAK ODWO#A" SI% OD WYDANEGO ORZECZENIA?

Je#eli orzeczenie wydane przez powiatowy 
zespó! nie spe!nia oczekiwa' wnioskodawcy 
od wydanego orzeczenia przys!uguje odwo-
!anie do wojewódzkiego zespo!u do spraw 
orzekania o niepe!nosprawno"ci. Odwo!anie 
nale#y z!o#y$ w ci&gu 14 dni od dnia dor%-
czenia orzeczenia, za po"rednictwem powia-
towego zespo!u, który wyda! orzeczenie.
Od orzeczenia wojewódzkiego zespo!u do 

spraw orzekania o niepe!nosprawno"ci przy-
s!uguje odwo!anie do s&du pracy i ubezpie-
cze' spo!ecznych. Odwo!anie nale#y z!o#y$ 
w ci&gu miesi&ca od dnia dor%czenia orze-
czenia, za po"rednictwem wojewódzkiego 
zespo!u, który wyda! orzeczenie.
WA!NE! Odwo!anie mo#na z!o#y$ osobi"cie 
lub wys!a$ poczt&.

PRZED#U!ENIE WA!NO$CI ORZECZE'
O STOPNIU NIEPE#NOSPRAWNO$CI

Z przyczyn zwi&zanych z przeciwdzia!aniem CO-
VID-19, wprowadzona zosta!a zasada ci&g!o"ci 
wa#no"ci orzecze' o niepe!nosprawno"ci i stop-
niu niepe!nosprawno"ci. Orzeczenia, których 
wa#no"$ up!ywa od 8 marca 2020 r., zachowuj& 
wa#no"$ do up!ywu 60. dnia od dnia odwo!a-
nia stanu zagro#enia epidemicznego lub stanu 
epidemii, jednak nie d!u#ej ni# do dnia wydania 
nowego orzeczenia o niepe!nosprawno"ci albo 
orzeczenia o stopniu niepe!nosprawno"ci.
Przed!u#enie wa#no"$ orzeczenia nast%puje 
z mocy prawa.

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA
ORZECZENIA O STOPNIU NIEPE"NOSPRAWNO#CI

Niepe$nosprawno%& zgodnie z kryterium ustawowym oznacza trwa$' lub okresow' niezdolno%& do wype$niania ról spo$ecznych z powodu sta$ego lub d$ugotrwa$ego 
naruszenia sprawno%ci organizmu, w szczególno%ci powoduj'c' niezdolno%& do pracy.
Orzeczenie o niepe$nosprawno%ci jest formalnym dokumentem, na podstawie którego zostaje si( o)cjalnie uznanym za osob( z niepe$nosprawno%ci' i mo*na ubiega& 
si( o przyznanie %wiadcze+, ulg lub innych uprawnie+ przys$uguj'cych osobom niepe$nosprawnym.


