
 

 

 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach z siedzibą przy ul Mickiewicza 3 swoim zasięgiem 
obejmuje:  

 Miasto Suwałki 
 Powiat Suwalski 
 Powiat Augustowski 
 Powiat Sejneński 

    Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jt.  Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.) 
 rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1110 ze 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. z 2002 r. Nr 17, poz. 162). 

    Cel orzecznictwa pozarentowego 

 korzystanie z ulg i uprawnień np. podatkowych, komunikacyjnych (ulgi w przejazdach, karty parkingowe), mieszkaniowych (dodatkowa powierzchnia), 
zwolnienie z opłat z abonamentu telefonicznego i rtv (abonamentu), na podstawie odrębnych przepisów 

 rehabilitacji zawodowa (zatrudnienie subsydiowane, szkolenia i inne instrumenty rynku pracy) 
 rehabilitacja społeczna (zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby, 

likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, turnusy rehabilitacyjne, uczestnictwo w WTZ itp.) 
 świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pieniężne, usługi opiekuńcze, pomoc instytucjonalna) 

Orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności do celów 
pozarentowych 



 świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne) 
 dodatki do świadczeń rodzinnych (dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji)  
 uzupełnienie orzeczenia o niezbędne wskazania do uzyskania ulg i uprawnień. Niepełnosprawność określa się na podstawie przedłożonych orzeczeń, 

wydanych przez inne organy rentowe np. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów lub orzeczenie o niezdolności do pracy.  

  Wymagane dokumenty  

 Wniosek druki do pobrania osoby zainteresowanej lub  przedstawiciela ustawowego tej osoby. 
 Wniosek można również złożyć za pośrednictwem centrum pomocy rodzinie lub ośrodka pomocy społecznej - wówczas osoba zainteresowana albo jej 

przedstawiciel ustawowy musi wyrazić pisemną zgodę na złożenie wniosku w jej imieniu. 
 zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia druk do pobrania wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się wnioskodawca (powinno być 

wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku) 
 inne dokumenty  medyczne, umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności. 

   Tryb Orzekania 

 Wniosek jest rozpatrywany nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia. W przypadkach bardziej skomplikowanych wniosek jest rozpatrywany nie 
później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. 

 O terminie orzekania wnioskodawca  jest powiadamiany najpóźniej na 14 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. 
 Wnioskodawca bierze udział w posiedzeniu składu orzekającego. 
  Jeżeli osoba zainteresowana nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, 

uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, badanie przeprowadza się w miejscu pobytu tej osoby. Ocena stanu 
zdrowia może być również przeprowadzona bez badania, jeśli lekarz - przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za 
wystarczającą do wydania takiej oceny. 

 Podczas posiedzenia przeprowadza się badanie -  ocenę stanu zdrowia osoby orzekanej przez przewodniczącego(lekarza) składu orzekającego i drugiego 
członka zespołu orzekającego (pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy, pedagog) w zależności od celu orzeczenia w jakim składany jest wniosek 
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   Rodzaje orzeczeń 

 Znaczny stopień niepełnosprawności - zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w 
warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji, 

 Umiarkowany stopień niepełnosprawności - zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie 
w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, 

 Lekki stopień niepełnosprawności - zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do 
wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, 
lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne,  środki pomocnicze lub 
środki techniczne. 

  Orzeczenie o niepełnosprawności – osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność 
fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia 
organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób 
przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. 

   Zaliczenie do stopnia niepełnosprawności może być orzeczone na stałe lub okresowo. 

 

  Dokumentowanie 

 Orzeczenie jest podstawą korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym.  
 Legitymacja jest potwierdzeniem posiadania orzeczenia. 
 Organem uprawnionym do jej wydania jest Przewodniczący Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności działający z up. Prezydenta Miasta Suwałk. 
 Wniosek o wydanie legitymacji druk do pobrania osoba zainteresowana składa w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. 
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  Postępowanie odwoławcze 

 Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach przysługuje do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Białymstoku, ul Mickiewicza 3 , w terminie 14 dni od daty doręczenia. 

 Odwołanie składa się za pośrednictwem powiatowego zespołu, który przekazuje je wraz z aktami do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o 
niepełnosprawności. 

 Od orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem organu, który wydał 
orzeczenie tzn. wojewódzkiego zespołu. 

 


