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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 28 listopada 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do orzekania o istotnym ubytku zdol
ności fizycznych, psychicznych lub umysłowych ograniczających zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, 

a także o stopniu zdolności osoby niepełnosprawnej do pracy zarobkowej. 

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 
1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201, Nr 80, 
poz. 350 i Nr 110, poz. 472, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, 
z 1993 r. Nr 11, poz. 50 i Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 1, 
poz. 1, Nr 5, poz. 25 i Nr 120, poz. 577 oraz z 1996 r. 
Nr 100, poz. 461) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So
cjalnej z dnia 2 października 1991 r. w sprawie określe
nia organów właściwych do orzekania o istotnym ubyt
ku zdolności fizycznych, psychicznych lub umysłowych 
ograniczających zdolność do wykonywania pracy za
robkowej, a także o stopniu zdolności osoby niepełno
sprawnej do pracy zarobkowej (Dz. U. Nr 90, poz. 406) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. O istotnym ubytku zdolności fizycznych, psy
chicznych lub umysłowych ograniczających 
zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, 
jak również o stałej lub długotrwałej niezdolno
ści do pracy w gospodarstwie rolnym, a także 
o stopniu zdolności osoby niepełnosprawnej 
do wykonywania pracy zarobkowej orzekają 
zgodnie z właściwością: 

1) obwodowe i wojewódzkie komisje lekarskie 
do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, działa
jące na podstawie przepisów w sprawie skła-

du komisji lekarskich do spraw inwalidztwa 
i zatrudnienia, trybu postępowania, trybu 
kierowania na badania przez te komisje oraz 
szczegółowych zasad ustalania inwalidztwa, 

2) wojewódzkie i okręgowe komisje lekarskie 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz 
wojskowe komisje lekarskie, 

3) lekarze rzeczoznawcy i komisje lekarskie Ka
sy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego."; 

2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

,,§ 1a. Dla celów wynikających z przepisów o za
trudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych osoby o stałej albo dłu
gotrwałej niezdolności do pracy w gospo
darstwie rolnym uznaje się za niepełno
sprawne, z tym że: 

1) osoby, którym przysługuje zasiłek p i elę
gnacyjny, traktuje się jako zaliczone do 
I grupy inwalidów, 

2) pozostałe osoby traktuje się jako zaliczo
ne do III grupy inwalidów." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: w z. M. Manicki 


