
Orzekanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
 

Postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 
regulują następujące przepisy: 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123,poz.776 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w 
sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia 
(Dz. U. Nr 17, poz. 162), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia               
15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328). 

 
Orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia) lub o stopniu 

niepełnosprawności(dla osób, które ukończyły 16 lat) wydają Powiatowe, oraz 
Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

 
Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydają 3 rodzaje orzeczeń: 

• o niepełnosprawności (dla osób w wieku do 16 roku życia), 
• o stopniu niepełnosprawności (dla osób, które ukończyły 16 rok życia), 
• o wskazaniach do ulg i uprawnień (dla osób, które ukończyły 16 rok życia, 

posiadających ważne orzeczenie organów rentowych). 
 

Odpowiednio Zespoły ds. Orzekania o niepełnosprawności przyjmują trzy rodzaje 
wniosków do każdego z trzech rodzajów orzeczeń. Nie ma ujednoliconych 
wzorów wniosków stosowanych w całym kraju. W Zielonej Górze druk wniosku 
należy uzyskać w siedzibie zespołu orzekającego, Urzędzie Pracy, lub placówce 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 

 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Zielonej 
Górze obszarem działania obejmuje, miasto Zielona Góra, powiat zielonogórski, powiat 
krośnieński.  

 Orzeczenia wydawane przez zespoły orzekające nie są orzeczeniami wydawanymi do 
celów rentowych,, zawierają one informacje, które są podstawą do korzystania, (lub nie 
korzystania) przez osobę niepełnosprawną z różnego rodzaju ulg i uprawnień. 
 
1. W jaki sposób można uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? 

 
Osoba zainteresowana wydaniem orzeczenia przez Powiatowy zespół ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności pobiera odpowiedni formularz wniosku w placówce Powiatowego 
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Urzędzie Pracy, lub placówce 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a po wypełnieniu składa oryginały wniosku w 
placówce Powiatowego Zespołu. 

Wniosek składany do Powiatowego Zespołu zawiera: 
• imię i nazwisko dziecka, przedstawiciela ustawowego dziecka lub osoby 

zainteresowanej, datę i miejsce urodzenia dziecka lub osoby zainteresowanej; 
• adres zamieszkania lub pobytu dziecka albo osoby zainteresowanej, numer 

dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość; 
• określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia; 



• dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej dziecka lub osoby 
zainteresowanej, w przypadku wniosku o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności; 

• oświadczenie osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o 
prawdziwości danych zawartych we wniosku. 

 
Ponadto osoba zainteresowana wraz z wypełnionym wnioskiem powinna 

dołączyć: 
 

1. Ubiegając się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób, które 
ukończyły 16 rok życia) 
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego 

opieką się znajduje, może to być lekarz rodzinny lub specjalista. (Uwaga, 
orzeczenie wydane przez lekarza ważne jest tylko 30 dni, dlatego też 
wnioskodawca powinien pamiętać, aby złożyć je wraz z pozostałymi 
dokumentami przed upływem tego czasu.) 

• inne dokumenty, w tym medyczne umożliwiające ocenę stopnia 
niepełnosprawności, np. karty informacyjne ze szpitala, konsultacji 
specjalistycznych, wyniki opisowe badań RTG, EEG, EMG, KT, USG, MR, inne 
wyniki badań laboratoryjnych (wymagane są kserokopie tych dokumentów, 
oryginały do wglądu), 

• jeżeli osoba posiada ważne orzeczenie, np. o zaliczeniu do jednej z grup 
inwalidzkich lub orzeczenie o niezdolności do pracy-(wymagane są kserokopie 
tych dokumentów, oryginały do wglądu). 

 
2. Ubiegając się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób przed 16 

rokiem życia): 
• ważne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, 
• inne dokumenty, w tym medyczne umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności, 

np. karty informacyjne ze szpitala, konsultacji specjalistycznych, wyniki opisowe 
badań RTG, EEG, EMG, KT, USG, MR, inne wyniki badań 
laboratoryjnych.(wymagane są kserokopie dokumentów medycznych,              
oryginały do wglądu),   

• jeżeli osoba posiada, kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności dziecka wydane 
wcześniej przez Zespół (oryginały do wglądu). 

 
3. Ubiegając się o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (dla osób 

posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy) 
• posiadaną przez osobę zainteresowaną dokumentacje medyczną, 
• orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,  
• inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i 

uprawnień. 
 

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do 
wydania orzeczenia, przewodniczący powiatowego zespołu zawiadamia na piśmie osobę 
zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz 
wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nie uzupełnienie jej w 
określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 
 



Po rozpatrzeniu przedłożonych dokumentów Zespól wyznacza komisję orzekającą w 
skład, której wchodzą lekarz specjalista, oraz w zależności od rodzaju rozpatrywanej sprawy 
psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny. 

Dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem, wnioskodawca otrzymuje pismo 
powiadamiające o stawieniu się z dowodem osobistym przed komisją orzekającą. 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, osoba zainteresowana otrzymuje w terminie 
14 dni od ogłoszenia na posiedzeniu składu orzekającego. W przypadku niemożliwości 
bezpośredniego odebrania, orzeczenie jest wysyłane pocztą, za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru. 
 
2. Do kogo można się odwołać od decyzji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności? 
 
W terminie 14 dni od daty potwierdzenia doręczenia orzeczenia, przysługuje prawo do 
wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 
Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu, który przekazuje je do 
Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 
 
Od orzeczenia wydanego przez Wojewódzki Zespół przysługuje prawo do wniesienia 
odwołania do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Wojewódzkiego 
Zespołu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. 
 
Postępowanie w sprawie odwołań jest wolne od kosztów i opłat sądowych. 
 
3. Jak otrzymać legitymację osoby niepełnosprawnej? 
 

W ciągu 14 dni od dnia wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoba 
niepełnosprawna może ubiegać się w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. W tym celu powinna 
złożyć w placówce Powiatowego Zespołu: 

• pisemny wniosek o wydanie legitymacji, 
• dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 
• dołączyć jedno aktualne zdjęcie o wymiarze 35 mm x 45 mm. 

 
Wydanie legitymacji nie podlega opłacie. 
Legitymacja osoby niepełnosprawnej wydawana jest niezwłocznie. 
 

Adresy Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 
województwie lubuskim 

 
1. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wielkopolskim 
ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wielkopolski 
tel. 095 72 15 402  
Przewodnicząca Zespołu: Henryka Łukowiak 
 
2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wielkopolskim 
ul. Walczaka 42 blok 2 
66-400 Gorzów Wielkopolski 



095 735 86 22, 095 735 86 12  
fax: 735 86 27 
Przewodnicząca Zespołu: Jadwiga Bąkowska 
 
3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu 
pl. Słowiański 13 
68-100 Żagań 
Przewodnicząca Zespołu: Mirosława Krzywicka 
tel. 377 24 30 
fax: 477 77 74 
 
4. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli 
ul. Piłsudskiego 65 
67-100 Nowa Sól 
Przewodnicząca Zespołu: Izabela Tłoczek Zając 
tel. 458 67 30 
 
5. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie 
ul. Żaków 3 
66-200 Świebodzin 
Przewodnicząca Zespołu: Renata Dzieciaszek 
tel. 475 53 49 
 
6. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Zielonej Górze. 
ul. Wyspiańskiego 15 A 
65-036 Zielona Góra 
tel. 068/4565650- przewodniczący zespołu 
          4565644- sekretarz zespołu 

          4565643- punkt informacyjny 
          4565645- obsługa administracyjna zespołu 
       fax       4520666 

Przewodniczący Zespołu: Bogusław Radzio 
Sekretarz Zespołu: Stanisława Fórmanowicz 

 
Obszary Działania Zespołów Orzekających Województwa Lubuskiego 

 
1. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Gorzowie 

Wlkp. Obszarem działania obejmuje: 
 
- miasto Gorzów Wlkp. 
- pow. gorzowski, 
- pow. słubicki, 
- pow. strzelecko- drezdenecki, 
- pow. sulęciński. 
 
2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Zielonej 

Górze. Obszarem działania obejmuje: 
 
- miasto Zielona Góra, 
- pow. zielonogórski, 



- pow. krośnieński. 
 
3.  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w 

Świebodzinie. Obszarem działania obejmowałby: 
 
- pow. świebodziński, 
- pow. międzyrzecki. 
 
4. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Nowej 

Soli. Obszarem działania obejmuje: 
 
- pow. nowosolski, 
- pow. wschowski. 
 
5. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Żaganiu. 

Obszarem działania obejmuje: 
 
- pow. żagański, 
- pow. żarski. 

 
Opracowała Halina Lech w oparciu m.in. o informacje udostępnione przez Powiatowy 

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, „Poznański informator dla osób 
niepełnosprawnych”, „Informator dla kobiet niepełnosprawnych”. 

Dnia 15 lutego 2006. 
 


