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Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności u
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Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest podstawą do korzystania z systemu ulg i
uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania
orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Seniorzy często zastanawiają się, czy
warto w ich wieku wystąpić z wnioskiem o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i w
jakim celu to robić. Co zatem takie orzeczenie może dać osobie starszej?
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W Polsce mamy system orzeczniczy do celów rentowych i pozarentowych. Orzekanie do celów pozarentowych, które
dotyczy głównie seniorów, prowadzone jest w naszym powiecie przez powiatowy zespół ds. orzekania o
niepełnosprawności (PZON) w Cieszynie. Uzyskanie takiego orzeczenia uprawnia do szeregu ulg i uprawnień.
Seniorzy, którzy mają orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie
rolnym lub o niezdolności do pracy mogą złożyć do PZON wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i różnego
rodzaju wskazań. Odbywa się to zazwyczaj w skróconym trybie postępowania. Jeżeli starsza osoba nie ma ww.
orzeczeń do celów rentowych, które uzyskała w wieku aktywności zawodowej, to może złożyć wniosek w PZON o
wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do którego należy dołączyć: zaświadczenie lekarskie o stanie
zdrowia, wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, oryginały lub uwierzytelnione kopie
aktualnej dokumentacji medycznej.

Niezależnie od tego, czy dana osoba jest na emeryturze, czy pobiera jakieś inne świadczenia, sposób orzekania jest
taki sam dla wszystkich. PZON orzeka o stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim niepełnosprawności.
Osoba starająca się o orzeczenie przed 75 rokiem życia, może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny. Przysługuje on osobie
uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej
egzystencji lub skończyła 75 lat i nie pobiera dodatku pielęgnacyjnego. Nie ma jednak możliwości pobierania
zarówno dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego. Obecnie kwota dodatku pielęgnacyjnego wynosi 222,01 zł.
Oprócz korzyści finansowych osoba starsza posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może np.
skorzystać bez kolejki z obsługi w aptece, a ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z ambulatoryjnych świadczeń
specjalistycznych – bez skierowania (stopień znaczny), starać się o refundację sprzętu, np. stomijnego czy środków
pielęgnacyjnych, jak pieluchomajtki, gdzie orzeczenie jest warunkiem koniecznym, skorzystać z dofinansowania do
wyjazdu na turnus rehabilitacyjny czy z ulgi rehabilitacyjnej, otrzymać kartę parkingową czy legitymację osoby
niepełnosprawnej.
Wszystkie szczegółowe informacje związane z wydaniem orzeczenia dla seniora można uzyskać w cieszyńskim PZON
lub Ośrodkach Pomocy Społecznej. Druki wniosku o wydanie orzeczenia oraz zaświadczenia lekarskiego można
pobrać ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub osobiście w siedzibie PZON w Cieszynie przy ul.
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