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Orzekania o Ńepełnosprawności
w'Woj ewodztwie Dolnośląskim

WodpowiedzinaPanapismozdnia15listopada2021f.(znak:
WZooN.g 53,404.2021), dotyczące wątpliwości związanych z przedłużeniem otzeczęń

o niepełnosprawności ńb ,toprrir} ni"p,łno,prawności, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw

O sob Niepełnosprawnych uprzej mie informuj e :

Stosownie do art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca żOża r, o szczególnYch

ronłiązaniach rwiqzanych z zapobieganiem, Przeciwdziałaniem i zwalczan'iem C,VID']9'

innych chorob zakaźnych oraz lryyl|ołanych nimi sytuacj.i tłyzysoutych (Dz, L], z 2070 r,

poz'1842,zęzm')zprzyczyrL,*,.ą,uny"t,zprzeciwdziŃanięmCOVID-19,orzęczetię
o niepełnosprawności albo orzec"",i, o ,topni" wydane na czas określony na podstawie

ustawy z dnia27 sierpnia 1997 r.o rehabiliiacji zawodowej i społeczne1 oraz zatrudnianiu

orJr, ni,p,ł";;fi?J3,'#.ii.'i:fiTfirr.a a,i"* wejścia w zycie niniejszej ustawY' Pod

waruŃiem złożeniaw tym terminie kotejn"go wniosku o wydanie otzeczęnia, zachowuje

ważnośó do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagroŻenia ePidemiczrrego lub stanrt

epidemii, jednak 
"i, 

ał"Z,J niz do dnia wydan'i."::::"_,".,L",ęńuo niepełnosprawności;

2)upływa*t""^inieoddniawejścia*'':::::'ejszejustawy,zachowujeważność
do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagroz,nia ,iid,micznego lub stanu epidemii,

jednak nie dłużej niz do dnia wydania nowego orr"")"ńu o niepełnosprawności albo

orzeczeniao stopniu niepełnosprawności,

Jędnocześnie należy wyjaśnić, że jako nowe wydane orzeczenie plzez zespół do spraw

orzekania o niepełnosprawności nalezy r]ozumieó orzeczenie ostateczne ' czY'i co do zasadY

orzeczenie, co do którego upły"ąi tł dniow1, termin do wniesięnia odwołania do

wojewodzkiegozespołudo.n,**orzękaniaOniepełnosprawności-alboorzeczenie,
w stosunku do którego osoba or"wu^Zę prawa o: T'*':"': :Y:,""'", 

orzeczenia

wydanepr7,e7'wojewódzkizespól§ąorzeczeniamiostatecznyminapodstawie

*,=Ęń



nrt.lók.p.a"(pattz:wyrokWojewódzkiegoSąduAdministracyjnegozdnia25częrwca
2021r.sygn. akt II SA/GI 427lŻ1)" 

: _,, ^A...^L_io nie ip_s

orzeczęniewstosunku,doktóregozostałowniesioneodwołanieniejestorzeczenlem
ostatecznym, tym samym nię określa rto]tur,, osoby niepełnosprawnej. Do czasu zakończenia

postępowania odwoławczego i uostatecznienia się orzeczenia nie ulega zńęm przerwaniu

ważność orzęczęniaprzedłuzonego na podstawie ar1, 15h ust, t ww, ustawy, czyli rra

podstawie clotychczasowego orzeczęnia osoba nadal moze korzystaó z dotychczasowych

uprawnień. Natomiast jeśli zaś chodzi o wątpliwości dotyczące momentu, w ktorym

orzeczęnie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosPrawnoŚci w,dane PrZeZ wojewodzki

zespół do spraw orzekania o niepełnorp,u*noJ"i staje się ostateczne, należy przyjąó, iż

następuje to z datąwydania orzęczęnla,

Przedłużęniezmocypfawaww'orzeczęńaznaczarówniezobowiązekodpowiedniego
przedłużeniaprzezgminneorganywłaściwe,reńtzljące'"uo"*Y:::^:::"",^zzahęsu
ustawy o świadczeni*t, rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

otaz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plawa do świadczeń

uzajężrllon;ych od niepełnosprawności, Pruedłlżenie to powinno nastąpić z urzędu (bez

konieczności składania kolejnego wniosku) i dotyczyć powinno świadczeń pielęgnacyjnych'

zasiłkow pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów,

a także w niektorych przypadkach świad częh z futrduszu alimentacYjnego oraz zasiłków

rodzinnych wraz z dodatkami,
powyzsze uregulowanie ma na celu zabezpieczenie praw osob niepełnosprawnych

w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego 
'ub 

stanu epidemii' m.in. w sytuacji' gdy

nie jest mozliwę zebraniezespołu orzekającego w tetminie, czy zgromadzenie wymaganej

dokumentacji rnedycznej z powodu trudności z dostępem do specjalistow,

.Jednocześnie Biuro pełnomocnika Rządu do spraw osob Niepełnosprawnych

informuje, iz w kwietniu oraz listopadzie ubiegłego roku Departament Polityki Rodzinnej

w Ministerstwie Rodziny i polityki Społecznej wystosował do DYrektorów WYdziałów

polityki społecznej, Dyrektorow wydziałów ds, koordynacji systemów zabezpieczenia

Społecznego * urręau.h wo;.*ódzkich oraz Wojtór.v, Burmisttzolv i P,ezydentów Miast,

szczegółowe wyjaśnienia dotycz ące ptzyznawania świadczeń, W związku z powyżSzym,

w celu uzyskania clalszych, *r.""góło*ych informacji dotyczącYch Świadczeń właŚciwe

olganypowinnyzvłróc\ćsięb."pośr.dniodoDepartamentuPolitykiRodzinnej
w Ministerstwię Rodziny i Polityki Spoiecznej (sekretariat.dsr@mrips,gov,pl),

Zpoważniem,

Agnieszka Ginel
Dyrektor Biura

Pełnomocnika Rzątlu cts, Osób Niepełnosprawnych
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