
Jak uzyskać 
orzeczenie o 

niepełnosprawności? 

                              Sylwia Zakrzewska 



Wojewódzki Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności 

• Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w Warszawie działa przy 
Wojewodzie Mazowieckim.  

• Na terenie województwa mazowieckiego 
znajduje się 29 Powiatowych Zespołów do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.  

 



Wojewódzki Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności 

• www.wzon.pl 

• Siedziba Ośrodka Wojewódzkiego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 
Warszawie znajduje się przy katedrze św. 
Floriana na Pradze na przeciwko Parku 
Praskiego (ul. Floriańska 10, 03-707 Warszawa)  

• tel./fax (022) 818 50 72  

 

http://www.wzon.pl/


Powiatowe Zespoły do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności 

• Ciechanów Garwolin Gostynin Grodzisk Maz. 
Legionowo Lipsko Maków Maz. Mińsk Maz. 
Mława Nowy Dwór Maz. Ostrołęka Miasto 
Ostrołęka Powiat Ostrów Maz. Otwock 
Piaseczno Płock Płońsk Przasnysz Pułtusk 
Radom Miasto Radom Powiat Siedlce Sierpc 
Warszawa Miasto Węgrów Wołomin Wyszków 
Żuromin Żyrardów 

http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=8&Itemid=38
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=9&Itemid=39
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=11&Itemid=41
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=10&Itemid=40
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=24&Itemid=54
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=12&Itemid=42
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=13&Itemid=43
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=14&Itemid=44
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=23&Itemid=52
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=15&Itemid=45
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=17&Itemid=47
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=18&Itemid=48
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=25&Itemid=55
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=16&Itemid=46
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=19&Itemid=49
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=20&Itemid=50
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=22&Itemid=53
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=21&Itemid=51
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=26&Itemid=56
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=27&Itemid=57
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=28&Itemid=58
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=29&Itemid=59
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=30&Itemid=60
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=31&Itemid=61
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=32&Itemid=62
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=33&Itemid=63
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=34&Itemid=64
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=35&Itemid=65
http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=36&Itemid=66


 
Powiatowe zespoły do spraw orzekania 

o niepełnosprawności wydają 
orzeczenia o: 

• Niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku 
życia 

• Stopniu niepełnosprawności dla osób, które 
ukończyły 16 rok życia 

• Wydają legitymację osób niepełnosprawnych 

• Karty parkingowe  



Dla mieszkańców Warszawy 
powstał: 

Miejski Zespół do 
Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności 



Miejski Zespół do Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w Warszawie 

• Został powołany przez Prezydenta miasta 
stołecznego Warszawy 

• Wydaje orzeczenia o niepełnosprawności, 
stopniu niepełnosprawności  

• Wydaje legitymacje osób niepełnosprawnych 



Aby otrzymać orzeczenie o 
niepełnosprawności, należy złożyć w 

Miejskim Zespole do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności: 

• Wniosek o wydanie orzeczenia o 
niepełnosprawności 

• Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka 
wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem 
złożenia wniosku 

• Inne dokumenty  (karty wypisowe ze szpitala, 
opisy badań obrazowych, karty zdrowia, badania 
specjalistyczne, badania diagnostyczne) 



• Oczekiwania na posiedzenie składu 
orzekającego trwa zwykle około miesiąca 

• Niepełnosprawność u dziecka określa nie na 
czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż 
do 16 roku życia 



Orzeczenia dla osób, które ukończyły 
16 rok życia 

• Znaczny stopień niepełnosprawności może 
otrzymać osoba mająca naruszoną sprawność 
organizmu, niezdolna do podjęcia zatrudnienia 
lub niezdolna do wykonywania zatrudnienia  
w zakładzie pracy chronionej albo w zakładzie 
aktywizacji zawodowej, wymagająca niezbędnej, 
w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji. 

 



• Umiarkowany stopień niepełnosprawności 
może otrzymać osoba o naruszonej 
sprawności organizmu, zdolna do 
wykonywania zatrudnienia na stanowisku 
pracy przystosowanym odpowiednio  
do potrzeb i możliwości wynikających  
z niepełnosprawności, wymagającą w celu 
pełnienia ról społecznych częściowej lub 
okresowej pomocy innej osoby w związku  
z ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji. 

 



• Lekki stopień niepełnosprawności może 
otrzymać osoba o naruszonej sprawności 
organizmu zdolna do wykonywania 
zatrudnienia, niewymagającą pomocy innej 
osoby w celu pełnienia ról społecznych. 

 



Dokumenty 

• Wszystkie dokumenty, które należy złożyć w 
Miejskim Ośrodku do Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności dostępne są na stronie 
internetowej Stołecznego Centrum Osób 
Niepełnosprawnych: 

www.scon.waw.pl 



www.scon.waw.pl 

1. Dokumenty do pobrania 

2. Orzecznictwo 

3. Druki dla osób poniżej 16 roku życia 

4. Druki dla osób powyżej 16 roku życia 



• Wypełnione dokumenty należy złożyć w godzinach 
od 8:00 do 16:00 w okienku 1 i 2 przy ul. Generała 
Andersa 1 

• Za około 30 dni osoba składająca wniosek otrzyma 
listowne powiadomienie o posiedzeniu składu 
orzekającego na które musi się stawić 

• Na posiedzeniu odbywa się badanie przez lekarza, 
który jest przewodniczącym składu orzekającego 

• Posiedzenie kończy się rozmową  
z psychologiem 

• Decyzja składu orzekającego zostanie wydana  
w ciągu 14 dni 

 



• Orzeczenie powinno być wydane w terminie 
dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

• Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją 
powiatowego zespołu do spraw orzekania o 
niepełnosprawności, to za jego 
pośrednictwem może, w ciągu 14 dni od 
otrzymania orzeczenia wnieść odwołanie do 
zespołu wojewódzkiego. 

 



• Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu 
przysługuje odwołanie do sądu pracy  
i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie do sądu 
pracy i ubezpieczeń społecznych wnosi się za 
pośrednictwem wojewódzkiego zespołu.  

 



Aby otrzymać legitymacje osób 
niepełnosprawnych należy złożyć: 

• Wniosek o wydanie legitymacji osoby 
niepełnosprawnej 

• Orzeczenie 

• Jedno aktualne zdjęcie o wymiarach  
3,5 cm x 4,5 cm 

• Czas oczekiwania na wydanie legitymacji 
osoby niepełnosprawnej to około 2 tygodnie 



Prawa osób niepełnosprawnych:  
 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – 

uchwalona przez Sejm RP w 1997r. 
• Osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, 

samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać 
dyskryminacji. 

• Prawo do dostępu do opieki medycznej i rehabilitacji, 

• Nauki w szkołach wspólnie z osobami sprawnymi oraz pełnego 
uczestnictwa w życiu publicznym. 

• Karta Praw Osób Niepełnosprawnych poza aspektem 
społecznym miała na celu niwelowanie barier, na jakie 
napotykają osoby niepełnosprawne. 

• Niepełnosprawność jest tytułem do korzystania z licznych ulg i 
uprawnień 

 



• Ulgi na przejazdy – uczniowie niepełnosprawni mają 
prawo do bezpłatnego transportu do szkoły 
podstawowej i gimnazjum, natomiast jeżeli gmina nie 
zapewni dziecku transportu, będzie musiała zwrócić 
poniesione koszty przejazdu dziecka oraz jego 
opiekuna 

• Parkowanie (karta parkingowa) – aby otrzymać 
kartę parkingową , wymagany jest znaczny, 
umiarkowany, lub lekki stopień niepełnosprawności 

• Zwolnienie z abonamentu za używanie odbiorników 
radiowych i telewizyjnych – dla osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności 

 



• Ulgowe bilety do muzeów 

• Zniżka w opłatach 
paszportowych (ulgowa opłata 
wynosi 50 % stawki) 

• Ulgi w podatku dochodowym 
 

 



Ulgi w podatku dochodowym na: 

• adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie 
do potrzeb wynikających z niepełnosprawności 

• przystosowanie pojazdów do potrzeb wynikających z niepełn. 

• zakup i naprawę indywid. sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych 
niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających czynności życiowe 
stosownie do potrzeb wynikających z niepełn. z wyjątkiem sprzętu agd 

• zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych, stosownie do potrzeb, 
wynikających z niepełnosprawności  

• odpłatność za przejazdy i pobyt na turnusie rehabilitacyjnym 

• odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego w 
zakładzie rehabilitacji leczniczej oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne 

• opiekę pielęgniarską w domu nad sobą niepełn. w okresie przewlekłej 
choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze 
świadczone dla osób niepełn. ze znacznym st. niepełnosprawności 

 



Ulgi w podatku dochodowym na: 

• kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełn. oraz dzieci osób 
niepełn. które nie ukończyły 25 lat wraz z przejazdem 
publicznymi śr. transportu 

• leki, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie 
poniesionymi w danym miesiącu a ustaloną kwotą (obecnie 
100 zł) konieczne zaświadczenie lekarza specjalisty o 
konieczności stosowania leków 

• Odpłatne przejazdy na niezbędne zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze: 

 os. niepełn. – karetką transportu sanitarnego 

 os niepełn. o znacznym lub umiark. st. oraz dzieci niepełn. – 
również innymi środkami transportu niż karetka 

 



 
Warunki niezbędne do dokonania 

odliczeń od dochodu:  
 • Posiadanie dokumentu potwierdzającego 

niepełnosprawność 
• Posiadanie dowodów poniesionych 

wydatków, np. faktur VAT, rachunków 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


