
Orzecznictwo do celów pozarentowych 

Orzekanie do tzw. celów pozarentowych, czyli do celów dających możliwość: znalezienia 

odpowiedniego zatrudnienia: w zakładach pracy chronionej (ZPCh), zakładach aktywności 

zawodowej (ZAZ), w zakładach znajdujących się na otwartym rynku pracy i posiadających 

(w miarę potrzeb) stanowiska przystosowane do niepełnosprawności, podjęcia szkolenia, 

w tym specjalistycznego, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, uzyskania ulg 

w opłatach za bilety PKP, PKS MZK, ulg w zakresie opłat za abonament radiowo-telewizyjny 

oraz abonament telefoniczny, dofinansowania do udziału w turnusie rehabilitacyjnym, 

dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 

środków pomocniczych, dofinansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ulg 

podatkowych, uzyskania wskazania do dodatkowej powierzchni oraz wskazania do 

otrzymania karty parkingowej. 

Ww orzekanie wchodzi w zakres kompetencji Powiatowego Zespołu do spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności. 

 

W orzeczeniu Powiatowego Zespołu poza ustaleniem niepełnosprawności (dotyczy 

osób poniżej 16 roku życia) lub stopnia niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku 

życia)zawarte są również wskazania dotyczące: 

1. Odpowiedniego zatrudnienia. 

2. Szkolenia, w tym specjalistycznego. 

3. Zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej, 

4. Uczestnictwa w terapii zajęciowej. 

5. Konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz 

pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie danej osoby.  

6. Korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co 

rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i 

rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje 

pozarządowe oraz inne placówki. 

7. Konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. 

8. Konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji. 



9. Spełnienia przez osobę z niepełnosprawnością przesłanek określonych w art.8 ust 1 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, 

poz.908 tekst jedn. z późn.zm) – dotyczy karty parkingowej.  

10. Prawa do zamieszkania w oddzielnym pokoju. 

W orzeczeniu o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności zawarty jest symbol 

przyczyny niepełnosprawności: 

• 01-U – upośledzenie umysłowe; 

• 02-P - choroby psychiczne; 

• 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu; 

• 04-O – choroby narządu wzroku; 

• 05-R – upośledzenie narządu ruchu; 

• 06-E – epilepsja; 

• 07-S – choroby układu oddechowe i krążenia; 

• 08-T – choroby układu pokarmowego; 

• 09-M – choroby układu moczowo-płciowego; 

• 10-N – choroby neurologiczne; 

• 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia 

enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu 

krwiotwórczego; 

• 12-C – całkowite zaburzenia rozwojowe. 

Orzeczenie może zawierać od jednego do nie więcej niż trzech symboli określających 

przyczyny niepełnosprawności, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenia 

funkcji organizmu. 

 

Uwaga: 

Uprawnienie do określonych ulg uzależnione jest od stopnia orzeczonej 

niepełnosprawności, symbolu przyczyny niepełnosprawności oraz od wskazań zawartych w 

orzeczeniu. Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest podstawą do 

ubiegania się o świadczenia rentowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Na terenie Województwa Lubuskiego funkcjonuje sześć Powiatowych Zespołów do 

Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

 



Lp. Nazwa Zespołu Adres Kontakt Obszar działania 

1 Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności 
w Zielonej Górze 

ul. Dąbrowskiego 1 
66-021 Zielona 
Góra 
 

Punkt Informacyjny 

tel./fax 

(068) 458 05 30 
Przewodniczący  

email: 
pzon.zgora@o2.pl 
Obsługa 

administracyjna: 

(068) 458 05 31-34 
e-mail i www: 

pzon.zgora@o2.pl  
http://www.pzon.zgo
ra.pl/ 

powiaty: 
zielonogórski, 
krośnieński 
 

2 Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności 
w Gorzowie 
Wielkopolskim 
Zespół Nr 1 

ul. Walczaka 42 
blok nr 2 
66-400 Gorzów 
Wielkopolski 
 

tel./fax 

(095) 733 92 63 
tel. 

(095) 733 92 64 
Przewodniczący 

(095) 733 92 71 

powiaty: 
słubicki, 
sulęciński 
 

3 Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności 
w Gorzowie 
Wielkopolskim 
Zespół Nr 2 

ul. Walczaka 110 
66-400 Gorzów 
Wielkopolski 
 

tel. 

(095) 736-06-80 
Przewodnicząca 

(095) 736 06 95 
 

powiaty: 
gorzowski, 
strzelecko-
drezdenecki 
 

4 Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności 
w Nowej Soli 

ul. Piłsudskiego 65 
67-100 Nowa Sól 
 

tel./fax 

(068) 458 67 30 
Przewodniczący 

(068) 458 67 32 
email:  

orzeczenia@powiat-
nowosolski.pl 
Strona: www.powiat-
nowosolski.pl 

powiaty: 
nowosolski, 
wschowski 
 

5 Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności 
w Świebodzinie 

ul. Żaków 3 
66-200 
Świebodzin 
 

tel. 

(068) 475 53 49 
fax. (068) 475 53 48 
 

powiaty: 
świebodziński, 
międzyrzecki 
 

6 Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności 
w Żaganiu 

ul. Szprotawska 28 
68-100 Żagań 
 

Tel.  

(068) 377 36 03 
tel./ fax 

(068) 377 24 30 
 

powiaty: 
żagański, 
żarski 

 

 

 



Procedura uzyskania orzeczenia: 

 

1. Złożenie wniosku: 

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu 

niepełnosprawności/ orzeczenia do ulg i uprawnień składa się do Powiatowego Zespołu do 

Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z właściwością miejscową. 

Właściwość miejscową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności ustala się według miejsca pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji 

ludności i dowodach osobistych. 

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem 

z zamiarem stałego przebywania (zameldowania na stałe). 

Właściwość miejscową zespołu orzekającego o niepełnosprawności ustala się według 

miejsca pobytu w przypadku osób: 

• bezdomnych, 

• przebywających ze względów zdrowotnych lub rodzinnych poza miejscem stałego 

pobytu, 

• ponad dwa miesiące, 

• przebywających w zakładach karnych i poprawczych, 

• przebywających w Domach Pomocy Społecznej i Ośrodkach Wsparcia w rozumieniu 

• przepisów o pomocy społecznej. 

Druki wniosków znajdują się w Punkcie Informacyjnym Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności i wydawane są indywidualnie. W Zielonej Górze Punkt 

Informacyjny mieści się przy ul. Dąbrowskiego 1 i czynny jest od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.30 do 15.00. 

Wniosek można składać osobiście, przez przedstawiciela ustawowego lub za 

pośrednictwem Instytucji Pomocy Społecznej. Jeżeli za pośrednictwem Instytucji Pomocy 

Społecznej wówczas osoba zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy musi wyrazić 

pisemną zgodę na złożenie wniosku przez w/w instytucję oraz złożyć własnoręczny podpis. 

Na dokumencie powinien być złożony również własnoręczny podpis pracownika socjalnego 

Instytucji Pomocy Społecznej.  

 

Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności rozpatrują trzy rodzaje 

wniosków o wydanie orzeczenia: 



• o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia; 

• o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia; 

• o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie o inwalidztwie lub 

niezdolności do pracy. 

 

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć:  

• oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wydany nie wcześniej niż 30 dni 

przed złożeniem wniosku; 

• oryginał informacji o zakresie opieki i pielęgnacji sprawowanej nad dzieckiem przez 

osobę ubiegającą się o zasiłek pielęgnacyjny; 

• kserokopie dokumentacji medycznej: (dowody leczenia: karty informacyjne leczenia 

szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, w zależności od rodzaju schorzenia wyniki 

badań: rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, EKG, RTG, opis do RTG, 

itp.)- oryginały do wglądu celem uwierzytelnienia; 

• inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności dziecka np. 

ocena psychologiczna, kserokopia orzeczenia, w przypadku, gdy jest to kolejna 

komisja. 

 

Do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dołączyć: 

• kserokopię dokumentacji medycznej - oryginały do wglądu celem uwierzytelnienia; 

• oryginał zaświadczenia lekarskiego opisujący stan zdrowia, wydany nie wcześniej niż 

30 dni przed dniem złożenia wniosku; 

• inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności. 

 

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień należy dołączyć: 

• kserokopię dokumentacji medycznej- oryginały do wglądu celem uwierzytelnienia; 

• kserokopię orzeczenia o inwalidztwie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia 

(KIZ) lub niezdolności do pracy (ZUS) - oryginały do wglądu celem uwierzytelnienia; 

• inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.  

 

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie jest wystarczająca 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. 

 

2. Rozpatrzenie wniosku, odwołania: 

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności 

rozpatrywany jest przez co najmniej dwuosobowy skład orzekający. Przewodniczącym składu 

orzekającego jest lekarz, członkami: psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, 

pedagog. 

Od orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności, który je wydał, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. 

Lp. Nazwa Zespołu Adres Kontakt Obszar 

działania 

1 Wojewódzki Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności 
w Gorzowie 
Wielkopolskim 
 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów 
Wielkopolski 
 

Przewodnicząca: 

(95) 711 54 02 
 henryka.lukowiak
@lubuskie.uw.gov.
pl 
 
Sekretarz: 
(95) 711 54 02 
piotr.myczkowski@
lubuskie.uw.gov.pl 
tel./ fax 

(95) 711 56 00 
 

Województwo 
lubuskie 
 

Od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, które należy wnieść za 

pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu. 

Postępowanie w sprawach odwoławczych wolne jest od opłat i kosztów sądowych. 

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień rozpatruje lekarz 

jednoosobowo. Od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień nie przysługuje stronie 

odwołanie. Postępowanie w tym przypadku jest postępowaniem jednoinstancyjnym. 

Zawiadomienie o posiedzeniu Składu Orzekającego przesyłane jest wnioskodawcy drogą 

listową na dwa tygodnie przed terminem. 

Nieusprawiedliwione niestawienie się w wyznaczonym terminie powoduje 

nierozpatrzenie wniosku. 



 

3. Trwałość, okresowość wydanych orzeczeń. 

• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest na czas określony lub 

nieokreślony; 

• Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie 

dłuższy niż do dnia ukończenia przez dziecko 16 roku życia. 

• Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności 

orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy. 

 

Uwaga: 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności może przyjąć wniosek o 

wydanie orzeczenia od osoby posiadającej ważne, wydane na czas określony orzeczenie. 

Jednakże nie może rozpatrzyć tego wniosku przed upływem ważności wydanego wcześniej, 

chyba, że wniosek dotyczy wydania orzeczenia w związku z pogorszeniem stanu zdrowia. 

Legitymacja osoby z niepełnosprawnością. 

Legitymacja potwierdza niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Nie 

przyznaje wprost żadnych uprawnień, a jedynie potwierdza ustalenia zawarte w orzeczeniu. 

Ma na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnością realizację jej uprawnień.  

Na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka 

w legitymacji wpisuje się symbol przyczyny niepełnosprawności. 

Legitymacja wystawiana jest po upływie 14 dni od daty potwierdzenia odbioru 

orzeczenia. 

 

Podstawa prawna: 

Postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności/ 

wskazaniu do ulg oraz organizację Zespołów ds. Orzekania regulują następujące przepisy: 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 tekst jednolity 

z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 23 grudnia 1998r., w sprawie wykazu 

powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności i ich właściwości 

miejscowej (Dz. U. Nr 162, poz. 1148), 



• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 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 dn. 15 lipca 2003r., 

w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 

139, poz. 1328). 


