
Orzekanie stopnia niepełnosprawności 

u osób powyżej 16 roku życia 

Jak uzyskać orzeczenie? 

W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć wniosek o ustalenie stopnia 
niepełnosprawności wraz z wymaganą dokumentacją. 

DO WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 

 zaświadczenie lekarskie, które zawiera opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób 
współistniejących (ważne 30 dni od daty wypełnienia przez lekarza), 

 uwierzytelnioną kserokopię dokumentacji medycznej, tzn. potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
przez organ lub podmiot, który dokument wytworzył (lub kopię wraz z oryginałem do wglądu), którą 
stanowią m.in.: karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, opisy badań 
ekg, rtg, usg, TK, rezonansu magnetycznego, opinie psychologiczne (są ważne 2 lata), kartotekę z 
poradni prowadzącej oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności, a 
zwłaszcza okresu jej powstania. 

UWAGA! Dokumentacja leczenia, której oryginalność nie jest uwierzytelniona za zgodność z oryginałem, 
nie będzie brana pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku. 

W celi uzyskania orzeczenia do ulg i uprawnień należy nawiązać kontakt z  Miejskim Zespołem do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności  

Godziny przyjmowania klientów: 

poniedziałek od godziny 9:00 do godziny 16:30 
od wtorku do piątku od godziny 8:00 do godziny 14:00. 
ulica Gliwicka 102 
40-855 Katowice 
numer telefonu: 032 250 87 00, 032 209 35 40 
i złożyć następujące dokumenty: 

 wniosek w sprawie wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień  
 orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub 

orzeczenie lekarza orzecznika ZUS (jeśli istnieje) 
 posiadaną dokumentację medyczną: kserokopię kart informacyjnych leczenia szpitalnego, wyniki 

badań diagnostycznych, aktualne opinie psychologiczne (ważne 2 lata), orzeczenia o konieczności 
kształcenia indywidualnego lub specjalnego oraz inne dokumenty mogące mieć istotny wpływ na 
ustalenie niepełnosprawności, a zwłaszcza okresu jego powstania (oryginały do wglądu) 

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

W postępowaniu Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenie o wskazaniach do ulg i 
uprawnień na podstawie przedłożonych orzeczeń, o których mowa w art. 5 i art. 62  Ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i określa wskazania stosownie do naruszonej 
sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych. 

Od wyżej wymienionego orzeczenia nie przysługuje odwołanie. 

  

 

Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych ze stopniem niepełnosprawności 

 REHABILITACJA ZAWODOWA: 
Stopień lekki 
Uzyskanie orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności umożliwia podjęcie pracy na otwartym rynku 

pracy oraz w zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne (zakładach pracy chronionej). Czas pracy 
osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo 
(przepis ten nie dotyczy osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz w przypadku wyrażenia zgody na 
przekroczenie godzin pracy przez lekarza – odbywa się to na wniosek osoby niepełnosprawnej). 
Stopień umiarkowany i znaczny 
Uzyskanie orzeczenia o umiarkowanym czy znacznym stopniu niepełnosprawności umożliwia 

podejmowanie pracy w warunkach chronionych jednakże nie wyklucza również możliwości zatrudnienia tej 
osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadku przystosowania przez 
pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub zatrudnienia w formie telepracy. 
Czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym i znacznym nie może przekraczać 7 godzin na 

dobę i 35 godzin tygodniowo jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie 
jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda zaświadczenie o celowości stosowania 
skróconej normy czasu pracy. 
 
 



 REHABILITACJA SPOŁECZNA: 

- dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego; 

- dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny; 

- dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych; 

- dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych; 

- dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych. 

  

 WSKAZANIE DO UCZESTNICTWA W TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

Pozytywnie określone wskazanie 4 w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności - umożliwia korzystanie z 
Warsztatów Terapii Zajęciowej mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy 
poprzez możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności 
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Wskazanie określane w przypadku stopnia umiarkowanego i 
znacznego. 

 
 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 

W przypadku zaliczenia do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i w stopniu umiarkowanym można 

nabyć prawo do następujących świadczeń:  

- zasiłek pielęgnacyjny 

- zasiłek stały (w przypadku braku uprawnień do świadczeń rentowych z ZUS i spełnianiu kryteriów 

dochodowych z pomocy społecznej). 

- zasiłek pielęgnacyjny (jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia); 

 
Zaliczenie do osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim nie daje uprawnień do świadczeń pieniężnych. 

 
 
 PRAWO DO ZAMIESZKIWANIA W ODDZIELNYM POKOJU 

Określane pozytywnie zgodnie z kryteriami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 15 lipca 2003 roku, gdzie przy ocenie konieczności korzystania przez osobę zainteresowaną z prawa do 
zamieszkania w oddzielnym pokoju bierze się pod uwagę rodzaj niepełnosprawności, w szczególności, czy osoba 
porusza się na wózku inwalidzkim, jest leżąca, ma znaczne ograniczenia w przyjmowaniu pokarmów i innych 
czynności fizjologicznych. Pozytywnie określone powyższe wskazanie daje możliwość doliczenia dodatkowej 
powierzchni mieszkaniowej przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy. 

 
 PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ 

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych posiadają osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności 
(niezależnie od rodzaju niepełnosprawności) i stopnia umiarkowanego z tytułu chorób narządu wzroku (symbol 
04-O) 
Więcej na: stronie internetowej Zarządu Transportu Metropolitalnego - taryfa (serwis zewnętrzny) 
Podstawą korzystania z bezpłatnych przejazdów jest legitymacja osoby niepełnosprawnej (do czasu wydania 

legitymacji - orzeczenie osoby niepełnosprawnej z dokumentem tożsamości) 
 

 ULGI PODATKOWE 

Ulgi podatkowe - na podstawie odrębnych przepisów – szczegóły: właściwe Urzędy Skarbowe. 
  

 ULGA W OPŁACIE ABONAMENTOWEJ ZA TELEFON (sieć TP S.A.) 

Ulga w opłacie abonamentowej za telefon przysługuje w sytuacji zaliczenia do osób niepełnosprawnych w stopniu 
co najmniej umiarkowanym z kodem 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu) oraz w stopniu znacznym z 
kodem 04-O (choroby narządu wzroku). 

 
Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o 
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 
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