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Wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności określone zostały w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie art. 6c ust. 9
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.)    

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życie jak dla
osób, które ukończyły 16 rok życia oraz orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień, składany
do powiatowego zespołu powinien zawierać:

    1. imię i nazwisko dziecka, przedstawiciela ustawowego dziecka lub osoby zainteresowanej,
datę i miejsce urodzenia dziecka lub osoby zainteresowanej;
    2. adres zamieszkania lub pobytu dziecka albo osoby zainteresowanej, numer dowodu
osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość;
    3. numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
(PESEL) lub informację o obywatelstwie w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru
PESEL;
    4. określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia;
    5. dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej dziecka lub osoby zainteresowanej, w
przypadku wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
    6. oświadczenie osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o
prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życie jak dla
osób, które ukończyły 16 rok życia, dołącza się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie
lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską
znajduje się dziecko, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie
niepełnosprawności; zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie
choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań
diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba
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zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia
niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku, oraz
inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, dołącza się posiadaną
przez osobę zainteresowaną dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub
niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (?)
oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Po złożeniu przez osobę zainteresowaną wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i
uprawnień - zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności zwraca się do właściwego organu
rentowego o udostępnienie kopii orzeczenia o niezdolności do pracy lub o zaliczeniu do jednej z
grup inwalidów, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (?).

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja, jest niewystarczająca do wydania
orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i
uprawnień, 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 nieuzupełnienie jej w
określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Do czasu wydania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o
wskazaniach do ulg i uprawnień, osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy może
wycofać wniosek o wydanie orzeczenia. Wycofanie wniosku nie wymaga uzasadnienia.

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życie jak dla
osób, które ukończyły 16 rok życia, rozpatruje co najmniej dwuosobowy skład orzekający.

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, rozpatruje jednoosobowo
lekarz - członek powiatowego zespołu.
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Zawiadomienie o terminie rozpatrzenia wniosku, nie później niż 7 dni przed dniem jego
rozpatrzenia, doręcza się:

    1. osobie zainteresowanej lub jej przedstawicielowi ustawowemu, w przypadku orzekania o
stopniu niepełnosprawności lub orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień;
    2. przedstawicielowi ustawowemu dziecka, w przypadku orzekania o niepełnosprawności.

Z posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia sporządza się protokół.

Niestawienie się osób którym doręczono zawiadomienie o terminie rozpatrzenia wniosku, w
wyznaczonym terminie na posiedzeniu o wydanie orzeczenia powoduje pozostawienie sprawy
bez rozpoznania.

W przypadku gdy niestawienie się, zostało usprawiedliwione ważnymi przyczynami lub
zdarzeniami losowymi w terminie 14 dni od dnia posiedzenia, przewodniczący powiatowego
zespołu wyznacza nowy termin rozpatrzenia sprawy. O powtórnym terminie zawiadamia się za
zwrotnym poświadczeniem odbioru.

W celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lekarz -
przewodniczący składu orzekającego sporządza, na podstawie badania, ocenę stanu zdrowia
dziecka lub osoby zainteresowanej.

W celu wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, ocenę sporządza lekarz -
członek powiatowego zespołu, na podstawie badania.

Jeżeli osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą 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 lub dziecka.

W przypadku gdy lekarz - przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację
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medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, a osoba zainteresowana lub
dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu składu z powodu długotrwałej i nierokującej
poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo, potwierdzonej zaświadczeniem
lekarskim, ocena może być wydana bez badania.

Opracował: Karol Łukasiewicz
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