Dokumentami potwierdzającymi szczególne uprawnienia osób
o ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
wynikające z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o
znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932) są:

1)

ORZECZENIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wydane przez:
a) powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
b) wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

2)

ZA RÓWNORZĘDNE z ww. orzeczeniami uznaje się:
a) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez Komisje
Lekarskie ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia;
b)orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza
orzecznika ZUS;
c) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika
ZUS;
d)orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod
warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wydane przez
KRUS przed 1 stycznia 1998 r.;
e) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie podległe MON
lub MSWiA, przed 1 stycznia 1998 r., na podstawie odrębnych przepisów dotyczących
niezdolności do służby

3)

WYROKI SĄDOWE

Wyroki sądu pracy i ubezpieczeń społecznych wydane w postępowaniu odwoławczym od:


orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności



decyzji organu rentowego w sprawie ubezpieczeń społecznych

stanowią podstawę do zaliczenia danej osoby do osób niepełnosprawnych
Uwaga! W przypadku uzyskania wyroku sadowego, który w części modyfikuje orzeczenie
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dokumentami potwierdzającymi status osoby
niepełnosprawnej są wyrok sądu oraz orzeczenie zespołu w części nie objętej rozstrzygnięciem sadu
zawartym w wyroku.
Ważne! W przypadku braku wewnętrznej spójności wyroku sądu pracy i ubezpieczeń społecznych i
orzeczenia zespołu wojewódzkiego w części nie zaskarżonej zespoły wojewódzkie nie są
uprawnione zarówno do zmiany orzeczenia w części niezaskarżonej, jak też zmiany wyroku sądu
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celem zapewnienia wewnętrznej spójności takiego rozstrzygnięcia. Zespoły wojewódzkie są
związane rozstrzygnięciem zawartym w wyroku sądu.

4)

LEGITYMACJE

Legitymacje wydane w różnym czasie, nie zawsze zawierają określenie będące podstawą do
korzystania z omawianego uprawnienia, lub też będą zawierały, ale nie będzie możliwe ich odczytanie
z uwagi na zakodowanie pod postacią QR kodu.
Ważne jest, że stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby
niepełnosprawnej. Do 31 sierpnia 2017 r. stopień niepełnosprawności wpisywany był z urzędu.
Jeżeli osoby chcące korzystać z uprawnienia przysługującego osobom uznanym za niepełnosprawne
o znacznym stopniu niepełnosprawności, będą okazywać się legitymacją osoby niepełnosprawnej, nie
pozwalającymi jednoznacznie stwierdzić, że dotyczą znacznego stopnia niepełnosprawności, należy
prosić o okazanie dokumentu źródłowego tj. orzeczenia.
Należy też zwrócić uwagę na termin ważności legitymacji.
Wzory legitymacji poniżej:
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* Przydatne informacje dostępne są na stronie Biura Rzecznika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

pod adresem http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekaniatryb-i-zasady
* Podstawy prawne:
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn.zm.),
- ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932).
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