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Przedmiot sprawy
Złożenie odwołania od orzeczenia powiatowego/miejskiego zespołu ds. orzekania 
o niepełnosprawności i wydanie orzeczenia przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności

Kogo dotyczy?
Osób, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności wydane przez powiatowe zespoły ds. orzekania o 
niepełnosprawności w I instancji.

Co przygotować?

Przygotuj:
odwołanie od orzeczenia,
aktualne wyniki badań medycznych,
karty informacyjne leczenia szpitalnego

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? Napisz odwołanie od orzeczenia I instancji. 

Jak wypełnić 
dokumenty?

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania 
wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Natomiast odwołanie 
powinno zawierać dane adresowe, datę oraz podpis osoby zainteresowanej.

Ile muszę zapłacić? Złożenie odwołania oraz postępowanie odwoławcze jest bezpłatne.

Kiedy złożyć 
dokumenty?

Złóż odwołanie w  terminie 14 dni od dnia doręczenia lub osobistego odbioru 
orzeczenia.

Gdzie załatwię 
sprawę?

Odwołanie adresowane do wojewódzkiego zespołu złóż lub wyślij pocztą na adres 
powiatowego/miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, który wydał 
twoje orzeczenie. W przypadku nieuwzględnienia odwołania przez 
powiatowy/miejski zespół dalsze postępowanie odwoławcze będzie toczyło się 
przed wojewódzkim zespołem ds. orzekania o niepełnosprawności, który mieści się 
w Kielcach, al. IX. Wieków Kielc 3

Czy sprawę załatwię 
drogą 
elektroniczną?

Drogą elektroniczną można złożyć odwołanie od orzeczenia przesyłając go w formie 
dokumentu elektronicznego. Odwołanie musi być opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
Charakter postępowania w Wojewódzkim Zespole Orzekania o Niepełnosprawności  
wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego polegającego na analizie 
dokumentacji znajdującej się w aktach sprawy oraz osobistym stawiennictwu celem 
przeprowadzenia badania osoby zainteresowanej przez Przewodniczącego Składu 
Orzekającego. Zatem nie ma możliwości przeprowadzenia całego postępowania 
elektronicznie.

Co zrobi urząd?

Jeżeli powiatowy zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, 
wyda nowe orzeczenie, w którym uchyli lub zmieni zaskarżone orzeczenie. Jeżeli 
jednak powiatowy zespół, który wydał orzeczenie uzna, że nie ma podstaw do 
zmiany wydanego wcześniej orzeczenia, prześle odwołanie w terminie 7 dni od dnia 
jego otrzymania wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu.

Jaki jest czas 
realizacji?

Wojewódzki Zespól rozpatrzy twoje odwołanie od orzeczenia w terminie 1 miesiąca 
od daty wpływu, ale w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji leczenia 
lub przeprowadzenia dodatkowych badań lub konsultacji okres ten odpowiednio 
wydłuży się do 2 miesięcy.
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Jak się odwołać?

Od wydanego przez  wojewódzki zespół orzeczenia możesz odwołać się do sądu 
pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia odebrania orzeczenia. 
Odwołanie od orzeczenia składasz w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o 
niepełnosprawności.

Informacje 
dodatkowe

Podstawą do korzystania z ulg i uprawnień oprócz orzeczenia jest legitymacja osoby 
niepełnosprawnej, którą wydaje powiatowy/miejski zespól ds. orzekania o 
niepełnosprawności. Aby uzyskać taką legitymację złóż w powiatowym miejskim 
zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o wydanie legitymacji osoby 
niepełnosprawnej wraz z aktualnym zdjęciem. Legitymacja jest wydawana w ciągu 
14 dni od daty złożenia wniosku o jej wydanie.

Podstawa prawna

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r.( Dz.U. z 2018 r., poz. 511).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. 
2018 r., poz. 2027).
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