Od dnia 01 stycznia 2006 r. funkcjonuje nowa jednostka organizacyjna Miasta Gdańska,
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Ma on swoją siedzibę na ul. Dyrekcyjnej 5,
80-852 Gdańsk, tel. 058 320-22-96. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje
się orzekaniem niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności dla celów pozarentowych.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U.z 2011r Nr 127,
poz. 721, zm: Dz.U. Nr 171, poz. 1016, Dz. U. Nr 209 poz. 1244, z 2012 01.01 zm. przen. Dz. U. z
2010 Nr 226 poz. 1475, zm. Dz.U z 2011 Nr 291 poz. 1707, z 2012.04.01 Dz. U. z 2011 Nr 209 poz.
1243, Dz. U z 2012 Nr 986, Dz. U z 2013.10.01 zm. przen. Dz.U 2010 Nr 217 poz. 1427 zm. przen.
Dz.U 2010 Nr 226 poz. 1475.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w
sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003 r. Nr 139,
poz.1328zm: z 2010.01.01 Dz.U z 2009 Nr 224 poz. 1803, zm. z 2010.10.01 Dz. U z 2009 Nr 224
poz. 1803 ).
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności jest w myśl ustawy, orzecznictwem dla celów
pozarentowych. Nie może być podstawą ubiegania się o rentę z ubezpieczenia społecznego.
Orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności służy tym osobom, które chcą uzyskać prawne
potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej. Orzecznictwo dzieci również ma na celu
potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej do lat 16. Orzecznictwo dzieci zastąpiło wcześniej
istniejący system, zgodnie z którym za niepełnosprawne uznawano dziecko otrzymujące zasiłek
pielęgnacyjny. Orzecznictwo do celów pozarentowych umożliwia korzystanie ze świadczeń i
uprawnień przewidzianych dla osób niepełnosprawnych. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i
niepełnosprawności
do celów pozarentowych wydaje Miejski Zespół ds.Orzekania o
Niepełnosprawności.
Zespół orzeka na wniosek:
• osoby zainteresowanej,
• przedstawiciela ustawowego tej osoby,
• ośrodka pomocy społecznej.
W Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności można uzyskać:
1. orzeczenie o niepełnosprawności osoby poniżej 16 roku życia,
2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby po 16 roku życia
W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności należy:
• skompletować dokumentację:
o wypełnić wniosek (imię i nazwisko wnioskodawcy, datę urodzenia, adres zamieszkania, dane
przedstawiciela ustawowego, cel uzyskania orzeczenia, uzasadnienie wniosku, informacje o
tym , czy osoba ta ubiegała się poprzednio o ustalenie niepełnosprawności i czy pobiera
świadczenia
z ubezpieczenia społecznego, podpis osoby niepełnosprawnej lub jej
przedstawiciela ustawowego),
o złożyć zaświadczenie lekarskie (wypełnione przez lekarza rejonowego lub lekarza specjalistę,
który prowadzi leczenie) - zaświadczenie lekarskie ważne jest miesiąc,
o załączyć kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej, kopię orzeczenia KIZ lub
orzeczenia lekarza orzecznika ZUS,
• kompletną dokumentację złożyć w Miejskim Zespółe ds.Orzekania o
Niepełnosprawności,
• stawić się na wezwanie (wnioskodawca bierze udział w posiedzeniu składu
orzekającego). O jego terminie jest powiadamiany najpóźniej 7 dni przed
wyznaczonym terminem),
• w szczególnych sytuacjach posiedzenie może się odbyć bez osobistego udziału

wnioskodawcy (np. ze względu na jego zły stan zdrowia), jeśli przedłożona
dokumentacja jest wystarczająca do wydania orzeczenia.
Do określenia stopnia niepełnosprawności osoby dorosłej lub uznania dziecka za niepełnosprawne
konieczne jest naruszenie sprawności organizmu spowodowane przez:
•

•

•
•
•
•
•

•

wady wrodzone i schorzenia o różnej etiologii prowadzące do niedowładów, porażenia
kończyn lub zmian w narządzie ruchu upośledzające w znacznym stopniu zdolność chwytną
rąk lub utrudniające samodzielne poruszanie się,
wrodzone lub nabyte ciężkie choroby metaboliczne, układu krążenia, oddechowego,
moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i inne, znacznie upośledzające sprawność
organizmu, wymagające systematycznego leczenia
ambulatoryjnego i okresowo leczenia
szpitalnego,
upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym,
psychozy i zespoły psychotyczne,
padaczkę z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi,
nowotwory złośliwe i choroby rozrostowe układu krwiotwórczego do 5 lat od ukończenia
leczenia,
wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące ograniczenie jego
sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według
Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia
do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni,
głuchoniemotę, głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu nie poprawiające się w
wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinno zawierać wskazania do szeroko pojętej
rehabilitacji. Orzeczenie powinno służyć pomocą w ukierunkowaniu działań osoby
niepełnosprawnej, bądź jej opiekunów, związanych z prowadzoną terapią i rehabilitacją.
W związku z powyższym członkami komisji orzekającej są nie tylko lekarze (jak w wypadku
orzekania o niezdolności do pracy), ale również specjaliści z innych dziedzin. W zależności
od potrzeb w składzie miejskiego zespołu mogą orzekać:

•
•
•
•
•

lekarze,
psycholodzy i pedagodzy,
doradcy zawodowi,
pracownicy socjalni,
inni specjaliści uznani za niezbędnych.

Przewodniczącym składu orzekającego jest lekarz o specjalności odpowiedniej do schorzenia osoby
orzekanej. W posiedzeniu składu orzekającego uczestniczy przewodniczący i co najmniej 1 członek.
Miejski Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności może wydać osobie powyżej
16 roku życia orzeczenie o:
• znacznym stopniu niepełnosprawności,
• umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• lekkim stopniu niepełnosprawności.
natomiast osobie poniżej 16 roku życia orzeczenie o:
• zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
• nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.

Dziecko do 16 roku życia może być uznane za niepełnosprawne, jeżeli ma 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 zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób
przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. W przypadku dzieci poniżej 16 roku
życia nie orzeka się stopnia niepełnosprawności. Zaliczenie do osób niepełnosprawnych dziecka do
lat 16 zawsze ma charakter okresowy. Może ono kwalifikować dziecko jako niepełnosprawne
najdłużej do 16 roku życia. Po ukończeniu 16 lat należy ubiegać się o określenie stopnia
niepełnosprawności. Określenie niepełnosprawności dziecka do lat 16 jest potrzebne w celu:
•
•
•

ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny.
korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,
korzystania z możliwości dofinansowania ze środków PFRON programów
skierowanych do dzieci i młodzieży uczącej się,
• ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności dziecka (
świadczenie pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opiekuna).
Od 1 stycznia 2002 roku orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia jest jedynym
dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność dziecka.

