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Rodzaje wydawanych orzeczeń
1. Orzeczenie o niepełnosprawności - dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia
Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną jest ustalenie, że:
ma naruszoną sprawność ﬁzyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy;
wymaga zapewnienia jej całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób
przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub
uszkodzenia organizmu.
Uwaga: Wszystkie wymienione przesłanki muszą wystąpić łącznie.
Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko
16 roku życia. Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się na wniosek złożony do powiatowego/miejskiego zespołu do
spraw orzekania o niepełnosprawności przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego dziecka.
Ważne: W świetle przepisów regulujących postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - dzieckiem jest osoba,
która nie ukończyła 16 roku życia.

2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - dla osób powyżej 16 roku życia
Osoba powyżej 16 roku życia może zostać zaliczona do jednego z trzech stopni niepełnosprawności:
• znacznego
• umiarkowanego
• lekkiego
Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe.

Znaczny stopień niepełnosprawności
Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby z naruszoną sprawnością organizmu:
1. niezdolne do pracy i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych
osób, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
2. zdolne do pracy w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub
długotrwałej opieki i pomocy innych osób, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Uwaga: Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym

zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim
samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności
Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogą być zaliczone trzy grupy osób
z naruszoną sprawnością organizmu tj.:
1. niezdolne do pracy,
2. zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej,
3. wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
W odniesieniu do ograniczeń w zatrudnieniu deﬁnicja umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie różni się od deﬁnicji
stopnia znacznego. W obu przypadkach występuje kryterium niezdolności do pracy lub zdolności do pracy jedynie w
warunkach pracy chronionej. Kolejnym kryterium kwaliﬁkującym do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jest
konieczność czasowej lub częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Użyty w deﬁnicji umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności wyraz „lub" oznacza, że w przeciwieństwie do znacznego stopnia niepełnosprawności, każda z
przesłanek stanowi samodzielną podstawę do zaliczenia do tego stopnia niepełnosprawności.
Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby zainteresowanej, nie wyklucza
możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej w przypadkach:
przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
zatrudnienia w formie telepracy.
Lekki stopień niepełnosprawności
Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby o naruszonej sprawności organizmu:
1. 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,
2. mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty
ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
Uwaga: nie ma wymogu, aby powyższe przesłanki powyższe występowały łącznie.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień
Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z
następujących orzeczeń:
ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
- całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
- niezdolności do samodzielnej egzystencji
- całkowitej niezdolności do pracy
- częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwaliﬁkowania
ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem
1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów;

ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.
W postępowaniu o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień stopień niepełnosprawności określa się na
podstawie przedłożonych ważnych orzeczeń organów rentowych, wskazanych powyżej. Natomiast zawarte w orzeczeniu
wskazania lekarz ustala stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających
korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie bezpośredniego badania osoby zainteresowanej. Orzeczenie o wskazaniach do
ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
W postępowaniu o wydanie tego rodzaju orzeczenia uczestniczy wyłącznie lekarz-członek powiatowego/miejskiego zespołu
do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ponieważ orzeczenie wydawane jest w oparciu o inną prawomocną i ostateczną
decyzję administracyjną, to od tego rodzaju orzeczenia nie przysługuje odwołanie.
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