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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 12 stycznia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad orzekania o stopniu niepe∏nosprawnoÊci oraz wydawania opinii.

Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz za-
trudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628,
Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019
i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486,
Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280
oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
orzekania o stopniu niepe∏nosprawnoÊci, tryb post´-
powania przy orzekaniu i opiniowaniu oraz zakres,
sk∏ad i sposób dzia∏ania zespo∏ów orzekajàcych, a tak-
˝e wzór legitymacji dokumentujàcej niepe∏nospraw-
noÊç oraz organy uprawnione do jej wystawiania.

Rozdzia∏ 1

Szczegó∏owe zasady 
orzekania o stopniu niepe∏nosprawnoÊci

§ 2. 1. Przy orzekaniu o stopniu niepe∏nosprawno-
Êci bierze si´ pod uwag´:

1) orzeczenie lekarza o stanie zdrowia osoby zaintere-
sowanej, uwzgl´dniajàce sta∏e lub okresowe naru-
szenie sprawnoÊci organizmu,

2) wiek, p∏eç, wykszta∏cenie, zawód i posiadane kwa-
lifikacje,

3) wykonywane zatrudnienie i warunki pracy,

4) mo˝liwoÊç dalszego wykonywania pracy,

5) mo˝liwoÊç ca∏kowitego lub cz´Êciowego przywró-
cenia zdolnoÊci do wykonywania dotychczasowej
lub innej pracy przez leczenie, rehabilitacj´ lub re-
orientacj´ zawodowà,

6) mo˝liwoÊç poprawy w zakresie funkcjonowania
w ˝yciu codziennym, pe∏nienia ról spo∏ecznych
przez leczenie, rehabilitacj´, szkolenie, zaopatrze-
nie w przedmioty ortopedyczne i Êrodki pomocni-
cze, us∏ugi i inne dzia∏ania dostosowane do po-
trzeb osoby niepe∏nosprawnej.

2. Naruszenie sprawnoÊci organizmu uwa˝a si´ za:



1) trwa∏e (sta∏e) — je˝eli wed∏ug wiedzy medycznej
stan zdrowia nie rokuje poprawy,

2) okresowe — je˝eli wed∏ug wiedzy medycznej mo˝e
nastàpiç poprawa stanu zdrowia.

3. Ustalony stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci mo˝e byç
orzeczony na sta∏e lub na czas okreÊlony.

§ 3. Zachowanie zdolnoÊci do wykonywania zatrud-
nienia na stanowisku pracy przystosowanym do po-
trzeb i mo˝liwoÊci wynikajàcych z niepe∏nosprawnoÊci
oznacza mo˝liwoÊç zatrudnienia osoby niepe∏no-
sprawnej na takim stanowisku pracy, które w szczegól-
noÊci:

1) spe∏nia warunki w zakresie dost´pnoÊci, funkcjo-
nalnoÊci, organizacji i bezpieczeƒstwa pracy,

2) jest przystosowane i oprzyrzàdowane odpowiednio
do potrzeb wynikajàcych z rodzaju naruszenia
sprawnoÊci organizmu i stopnia niepe∏nosprawno-
Êci,

3) umo˝liwia prowadzenie rehabilitacji.

§ 4. 1. Przy ocenie zdolnoÊci do wykonywania za-
trudnienia osoby, która nie by∏a dotychczas zatrudnio-
na, bierze si´ pod uwag´, czy i jakie zatrudnienie mo-
g∏aby ona podjàç z uwzgl´dnieniem posiadanego wy-
kszta∏cenia, zawodu, zdolnoÊci i umiej´tnoÊci.

2. Przy ocenie zdolnoÊci do wykonywania zatrud-
nienia osoby w warunkach okreÊlonych w § 3 bierze si´
pod uwag´, czy zdolnoÊç ta mo˝e byç zachowana i re-
alizowana wy∏àcznie w tych warunkach.

3. W przypadku osoby, która nie pozostaje w za-
trudnieniu, okreÊlenia jej zdolnoÊci do wykonywania
zatrudnienia dokonuje si´ przez ocen´, czy osoba ta —
bioràc pod uwag´ stopieƒ sprawnoÊci organizmu —
ma obni˝onà zdolnoÊç do wykonywania zatrudnienia
w porównaniu do zdolnoÊci pracowników o podob-
nych kwalifikacjach i przygotowaniu zawodowym, ma-
jàcych pe∏nà sprawnoÊç fizycznà i psychicznà.

§ 5. 1. Przy ocenie koniecznoÊci korzystania przez
osob´ z systemu Êrodowiskowego wsparcia w samo-
dzielnej egzystencji bierze si´ pod uwag´, czy wyst´-
puje u niej ograniczenie lub brak zdolnoÊci do wykony-
wania czynnoÊci stosownie do wieku, p∏ci i Êrodowi-
ska, które uniemo˝liwia osiàgni´cie samowystarczal-
noÊci, samodzielnoÊci i niezale˝noÊci ekonomicznej
lub fizycznej.

2. Przy ocenie koniecznoÊci korzystania przez oso-
b´ z ulg i uprawnieƒ bierze si´ pod uwag´, czy niepe∏-
nosprawnoÊç stanowi utrudnienie w jej funkcjonowa-
niu.

3. Przy ocenie koniecznoÊci korzystania przez oso-
b´ z rehabilitacji w warsztacie terapii zaj´ciowej bierze
si´ pod uwag´, czy upoÊledzenie uniemo˝liwia aktual-
nie podj´cie pracy.

Rozdzia∏ 2

Tryb post´powania 
przy orzekaniu o stopniu niepe∏nosprawnoÊci

§ 6. 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu nie-
pe∏nosprawnoÊci, zwany dalej „wnioskiem”, sk∏ada
si´ do powiatowego zespo∏u do spraw orzekania
o stopniu niepe∏nosprawnoÊci, o którym mowa w § 22
ust. 1, zwanego dalej „powiatowym zespo∏em”.

2. Wniosek powinien zawieraç:

1) imi´ i nazwisko osoby zainteresowanej, dat´ jej
urodzenia oraz adres zamieszkania,

2) numer PESEL,

3) okreÊlenie celu, dla którego niezb´dne jest uzyska-
nie orzeczenia,

4) dane dotyczàce sytuacji spo∏ecznej i zawodowej,

5) oÊwiadczenie osoby zainteresowanej lub osób,
o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nospraw-
nych, zwanej dalej „ustawà”, o prawdziwoÊci da-
nych zawartych we wniosku,

6) podpis osoby zainteresowanej lub jej przedstawi-
ciela ustawowego albo upowa˝nionego przez nich
na piÊmie przedstawiciela instytucji pomocy spo-
∏ecznej.

3. Do wniosku za∏àcza si´ zaÊwiadczenie lekarskie
zawierajàce opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza,
pod którego opiekà lekarskà znajduje si´ osoba zainte-
resowana, oraz inne posiadane dokumenty, w tym me-
dyczne, umo˝liwiajàce ustalenie stopnia niepe∏no-
sprawnoÊci. ZaÊwiadczenie lekarskie powinno byç wy-
dane nie wczeÊniej ni˝ na 30 dni przed dniem z∏o˝enia
wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Je˝eli przed∏o˝ona wraz z wnioskiem dokumen-
tacja medyczna jest niewystarczajàca do wydania orze-
czenia o stopniu niepe∏nosprawnoÊci, przewodniczàcy
powiatowego zespo∏u zawiadamia osob´ zaintereso-
wanà lub jej przedstawiciela ustawowego o konieczno-
Êci, zakresie i terminie uzupe∏nienia dokumentacji
o wyniki badaƒ dodatkowych, konsultacji specjali-
stycznych lub obserwacji szpitalnych.

5. Je˝eli z∏o˝one dokumenty nie spe∏niajà wymo-
gów okreÊlonych w ust. 2 i 3, przewodniczàcy powiato-
wego zespo∏u wzywa osob´ zainteresowanà lub jej
przedstawiciela ustawowego albo przedstawiciela in-
stytucji pomocy spo∏ecznej do usuni´cia braków w ter-
minie 7 dni, z pouczeniem, ̋ e nieusuni´cie tych braków
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 7. 1. Wniosek z∏o˝ony do powiatowego zespo∏u
przewodniczàcy powiatowego zespo∏u kieruje do roz-
patrzenia na posiedzeniu sk∏adu orzekajàcego oraz
ustala termin tego posiedzenia.
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2. W posiedzeniu sk∏adu orzekajàcego bierze udzia∏
osoba zainteresowana, którà zawiadamia si´, za zwrot-
nym poÊwiadczeniem odbioru, o terminie posiedzenia
najpóêniej na 14 dni przed posiedzeniem, z zastrze˝e-
niem § 8 ust. 3 i § 9 ust. 2.

3. O terminie posiedzenia, o którym mowa w ust. 2,
zawiadamia si´ przedstawiciela ustawowego osoby
zainteresowanej.

4. Z posiedzenia sporzàdza si´ protokó∏, który pod-
pisujà przewodniczàcy i cz∏onkowie sk∏adu orzekajàce-
go.

§ 8. 1. W razie niestawiennictwa osoby zaintereso-
wanej na posiedzenie sk∏adu orzekajàcego spraw´ po-
zostawia si´ bez rozpoznania, chyba ˝e w okresie
30 dni od dnia posiedzenia osoba ta przedstawi infor-
macj´ o okolicznoÊciach uzasadniajàcych niestawien-
nictwo.

2. W razie usprawiedliwionej nieobecnoÊci osoby
zainteresowanej przewodniczàcy powiatowego zespo-
∏u wyznacza nowy termin rozpatrzenia sprawy, co naj-
mniej po up∏ywie 30 dni od dnia pierwszego terminu.

3. Je˝eli przyczynà niestawienia si´ osoby zaintere-
sowanej na posiedzenie sk∏adu orzekajàcego jest
stwierdzona zaÊwiadczeniem lekarskim d∏ugotrwa∏a
lub nie rokujàca poprawy choroba uniemo˝liwiajàca
osobiste stawiennictwo, orzeczenie lekarza o stanie
zdrowia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, mo˝e byç
sporzàdzone w miejscu pobytu tej osoby. Przepis § 9
ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

§ 9. 1. W celu wydania orzeczenia o stopniu niepe∏-
nosprawnoÊci przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego
sporzàdza orzeczenie o stanie zdrowia, o którym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1, na podstawie bezpoÊredniego bada-
nia osoby zainteresowanej, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku osoby z ci´˝kà, przewlek∏à, ograni-
czajàcà mo˝liwoÊç poruszania si´ chorobà lub przeby-
wajàcej w szpitalu, orzeczenie o stanie zdrowia mo˝e
byç wydane bez bezpoÊredniego badania tej osoby, je-
˝eli przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego uzna posia-
danà dokumentacj´ za wystarczajàcà do wydania orze-
czenia.

§ 10. 1. Sk∏ad orzekajàcy mo˝e rozpoznaç spraw´
i wydaç orzeczenie o stopniu niepe∏nosprawnoÊci bez
wzywania osoby zainteresowanej na posiedzenie
w przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 3 i w § 9
ust. 2. O terminie posiedzenia nale˝y zawiadomiç oso-
b´ zainteresowanà, informujàc jà o nieobowiàzkowym
stawiennictwie.

2. W razie niezgodnoÊci ocen co do stopnia niepe∏-
nosprawnoÊci lub wskazaƒ, o których mowa w art. 6
ust. 6 ustawy, rozstrzygajàca jest ocena przewodniczà-
cego sk∏adu orzekajàcego.

3. Cz∏onek sk∏adu orzekajàcego w razie odmiennej
oceny, o której mowa w ust. 2, zg∏asza na piÊmie zda-
nie odr´bne wraz z uzasadnieniem. Zg∏oszenie zdania
odr´bnego odnotowuje si´ w protokole.

4. Orzeczenie sk∏adu orzekajàcego, podpisane
przez wszystkich jego cz∏onków, przewodniczàcy og∏a-
sza na posiedzeniu.

5. Powiatowy zespó∏ wydaje orzeczenie o umorze-
niu post´powania w razie:

1) zgonu osoby zainteresowanej,

2) wycofania wniosku przez osob´ zainteresowanà
lub jej przedstawiciela ustawowego albo przedsta-
wiciela instytucji pomocy spo∏ecznej.

§ 11. 1. Orzeczenie ustalajàce stopieƒ niepe∏no-
sprawnoÊci zawiera:

1) oznaczenie zespo∏u, który je wyda∏,

2) dat´ wydania orzeczenia,

3) podstaw´ prawnà,

4) nazwisko i imi´ osoby zainteresowanej,

5) dat´ i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej
oraz adres zamieszkania lub pobytu,

6) numer PESEL,

7) zaliczenie lub odmow´ zaliczenia do stopnia niepe∏-
nosprawnoÊci,

8) przyczyn´ niepe∏nosprawnoÊci,

9) stwierdzenie, czy stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci orze-
czono na sta∏e lub na czas okreÊlony,

10) dat´ lub okres zaistnienia niepe∏nosprawnoÊci,

11) dat´ lub okres zaistnienia ustalonego stopnia nie-
pe∏nosprawnoÊci,

12) okres, na jaki orzeczono stopieƒ niepe∏nosprawno-
Êci,

13) wskazania okreÊlone przez sk∏ad orzekajàcy sto-
sownie do art. 6 ust. 6 ustawy,

14) uzasadnienie,

15) pouczenie o przys∏ugujàcym odwo∏aniu,

16) podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodni-
czàcego sk∏adu orzekajàcego oraz podpisy cz∏on-
ków tego sk∏adu.

2. Uzasadnienie orzeczenia o odmowie zaliczenia
do stopnia niepe∏nosprawnoÊci powinno zawieraç
w szczególnoÊci wskazanie faktów, które sk∏ad orzeka-
jàcy uzna∏ za istotne w sprawie, dokumentów, na któ-
rych si´ opar∏, zaliczajàc do stopnia niepe∏nosprawno-
Êci, lub przyczyn, z powodu których odmówi∏ zaliczenia
do stopnia niepe∏nosprawnoÊci. W przypadku wydania
orzeczenia uwzgl´dniajàcego w ca∏oÊci ˝àdanie osoby
zainteresowanej, sk∏ad orzekajàcy mo˝e odstàpiç od
uzasadnienia.

3. Orzeczenie o stopniu niepe∏nosprawnoÊci dor´-
cza si´ na piÊmie osobie zainteresowanej oraz przed-
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stawicielowi ustawowemu w terminie 14 dni od dnia
og∏oszenia orzeczenia na posiedzeniu sk∏adu orzekajà-
cego.

§ 12. 1. W przypadku posiadania orzeczenia o stop-
niu niepe∏nosprawnoÊci wydanego na czas okreÊlony,
ponowne ustalenie stopnia niepe∏nosprawnoÊci wy-
maga z∏o˝enia wniosku wraz z zaÊwiadczeniem lekar-
skim, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3.

2. W przypadku posiadania orzeczenia o stopniu
niepe∏nosprawnoÊci wydanego na sta∏e, ponowne
ustalenie stopnia niepe∏nosprawnoÊci mo˝e nastàpiç
na podstawie zmian w stanie zdrowia osoby zaintere-
sowanej w stosunku do stanu zdrowia b´dàcego pod-
stawà wydania posiadanego orzeczenia.

3. Je˝eli za∏àczona dokumentacja medyczna oraz
bezpoÊrednie badanie przez przewodniczàcego sk∏adu
orzekajàcego nie wskazuje na pogorszenie stanu zdro-
wia osoby zainteresowanej, b´dàcego podstawà orze-
czenia wydanego na sta∏e, sk∏ad orzekajàcy wydaje
orzeczenie o odmowie ustalenia stopnia niepe∏no-
sprawnoÊci.

§ 13. 1. Osoba zainteresowana lub jej przedstawi-
ciel ustawowy albo przedstawiciel instytucji pomocy
spo∏ecznej mo˝e wnieÊç, w terminie 14 dni od dnia do-
r´czenia orzeczenia, odwo∏anie do wojewódzkiego ze-
spo∏u do spraw orzekania o stopniu niepe∏nosprawno-
Êci, zwanego dalej „wojewódzkim zespo∏em”, za po-
Êrednictwem powiatowego zespo∏u, który wyda∏ orze-
czenie.

2. Powiatowy zespó∏, który wyda∏ orzeczenie, obo-
wiàzany jest przes∏aç odwo∏anie wraz z aktami sprawy
do wojewódzkiego zespo∏u w terminie 14 dni od dnia
otrzymania odwo∏ania, je˝eli w tym terminie nie wyda∏
nowego orzeczenia.

3. Je˝eli powiatowy zespó∏ uzna, ˝e odwo∏anie za-
s∏uguje w ca∏oÊci na uwzgl´dnienie, wydaje orzecze-
nie, w którym uchyla lub zmienia zaskar˝one orzecze-
nie.

§ 14. Tryb post´powania przy orzekaniu o stopniu
niepe∏nosprawnoÊci przed powiatowym zespo∏em sto-
suje si´ odpowiednio do post´powania przed woje-
wódzkim zespo∏em.

Rozdzia∏ 3

Szczegó∏owe zasady opiniowania 
i tryb post´powania przy opiniowaniu

§ 15. Powiatowy zespó∏, wydajàc opini´, o której
mowa w art. 6 ust. 6a pkt 1 ustawy, dotyczàcà dziecka,
o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79,
poz. 885 i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 19, poz. 238), zwanej dalej „ustawà o pomocy spo-
∏ecznej”, bierze pod uwag´ w szczególnoÊci:

1) mo˝liwoÊç poruszania si´ oraz stopieƒ ogranicze-
nia w poruszaniu si´, przyjmowaniu pokarmów

i wykonywaniu innych czynnoÊci fizjologicznych
przez dziecko,

2) wymóg i cz´stotliwoÊç poddawania dziecka zabie-
gom piel´gnacyjnym, koniecznoÊç wizyt lekarskich
oraz zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych wyko-
nywanych w domu i poza domem,

3) mo˝liwoÊç samodzielnego ucz´szczania przez
dziecko do szko∏y ogólnodost´pnej, integracyjnej
lub specjalnej, przebywania w Êwietlicy i korzysta-
nia ze sto∏ówki szkolnej oraz koniecznoÊç indywi-
dualnego nauczania,

4) mo˝liwoÊç samodzielnego ucz´szczania do szko∏y
wy˝szej,

5) mo˝liwoÊç ucz´szczania przez dziecko do przed-
szkola ogólnodost´pnego, integracyjnego lub spe-
cjalnego.

§ 16. 1. Wniosek kierownika oÊrodka pomocy spo-
∏ecznej, zwanego dalej „wnioskodawcà”, o wydanie
opinii, o której mowa w § 15, powinien zawieraç:

1) imi´ i nazwisko osoby ubiegajàcej si´ o zasi∏ek sta-
∏y, dat´ i miejsce jej urodzenia, adres zamieszkania
lub pobytu oraz numer PESEL,

2) imi´ i nazwisko oraz dat´ i miejsce urodzenia dziec-
ka,

3) sformu∏owane wàtpliwoÊci, o których mowa
w art. 27 ust. 2b ustawy o pomocy spo∏ecznej,

4) pieczàtk´ i podpis wnioskodawcy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
∏àczyç:

1) dokumenty zebrane, zgodnie z przepisami ustawy
o pomocy spo∏ecznej, w sprawie o przyznanie za-
si∏ku sta∏ego, uzasadniajàce zg∏oszone wàtpliwo-
Êci,

2) dokumenty medyczne umo˝liwiajàce dokonanie
oceny stanu zdrowia dziecka, z∏o˝one w zamkni´tej
kopercie przez osob´ ubiegajàcà si´ o przyznanie
zasi∏ku sta∏ego.

§ 17. 1. Powiatowy zespó∏, wydajàc opini´, o której
mowa w art. 6 ust. 6a pkt 2 ustawy, dotyczàcà spe∏nia-
nia warunków uzasadniajàcych skierowanie do domu
pomocy spo∏ecznej, bierze pod uwag´:

1) czy osoba ubiegajàca si´ o skierowanie do domu
pomocy spo∏ecznej, zwana dalej „osobà”, w szcze-
gólnoÊci:

a) jest le˝àca,

b) ma znacznie ograniczone mo˝liwoÊci poruszania
si´, przyjmowania pokarmów oraz wykonywa-
nia innych czynnoÊci fizjologicznych,

c) wymaga cz´stych zabiegów piel´gnacyjnych,
leczniczno-rehabilitacyjnych i wizyt lekarskich
w domu i poza domem,

d) ma znacznie ograniczone mo˝liwoÊci samodziel-
nego zaspokajania codziennych potrzeb ˝ycio-
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wych, takich jak: przygotowanie posi∏ku, przyj-
mowanie pokarmu, przyjmowanie leków, sprzà-
tanie, pranie,

e) ma znacznie ograniczone mo˝liwoÊci samodziel-
nego wykonywania czynnoÊci w zakresie higie-
ny osobistej,

f) przejawia znaczne zaburzenia sfery emocjonalnej
oraz wolicjonalnej,

2) czy brak jest mo˝liwoÊci zapewnienia osobie us∏ug
opiekuƒczych w miejscu zamieszkania przez rodzi-
n´ i gmin´,

3) dokumenty w sprawie o umieszczenie w domu po-
mocy spo∏ecznej, zebrane zgodnie z przepisami
wykonawczymi do ustawy o pomocy spo∏ecznej.

2. Powiatowy zespó∏ wyst´puje do oÊrodka pomo-
cy spo∏ecznej w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania osoby o udost´pnienie dokumentów, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 3.

§ 18. 1. Wniosek osoby lub jej przedstawiciela usta-
wowego o wydanie opinii, o której mowa w § 17, po-
winien zawieraç:

1) imi´ i nazwisko osoby, dat´ i miejsce urodzenia, ad-
res zamieszkania lub pobytu oraz numer PESEL,

2) uzasadnienie koniecznoÊci pobytu w domu pomo-
cy spo∏ecznej,

3) miejscowoÊç, dat´ i podpis osoby lub jej przedsta-
wiciela ustawowego.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba lub
jej przedstawiciel ustawowy powinien do∏àczyç za-
Êwiadczenia:

1) o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod które-
go opiekà osoba si´ znajduje,

2) lekarza psychiatry — w przypadku wystàpienia cho-
roby psychicznej,

3) psychologa — w przypadku wystàpienia upoÊle-
dzenia umys∏owego.

§ 19. 1. Wniosek o wydanie opinii, o której mowa
w § 15 i 17, przewodniczàcy powiatowego zespo∏u kie-
ruje do rozpatrzenia przez sk∏ad opiniujàcy, o którym
mowa w § 27, oraz ustala termin posiedzenia tego sk∏a-
du.

2. Przewodniczàcy sk∏adu opiniujàcego sporzàdza
ocen´ stanu zdrowia dziecka lub osoby na podstawie
bezpoÊredniego badania oraz zebranego materia∏u do-
wodowego, z zastrze˝eniem ust. 5.

3. Przewodniczàcy powiatowego zespo∏u zawiada-
mia o koniecznoÊci przeprowadzenia badania lekar-
skiego:

1) osob´ ubiegajàcà si´ o zasi∏ek sta∏y w przypadku
badania dziecka,

2) osob´ ubiegajàcà si´ o skierowanie do domu po-
mocy spo∏ecznej, 

informujàc o terminie i miejscu badania.

4. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennic-
twa na badanie lekarskie dziecka lub osoby, przewod-
niczàcy powiatowego zespo∏u zawiadamia na piÊmie
strony post´powania o odstàpieniu od wydania opinii.

5. Przewodniczàcy sk∏adu opiniujàcego mo˝e wy-
daç ocen´ stanu zdrowia bez bezpoÊredniego badania,
je˝eli uzna posiadanà dokumentacj´ za wystarczajàcà
do wydania tej oceny.

6. Psycholog lub pedagog – cz∏onek sk∏adu opiniu-
jàcego sporzàdza ocen´ dotyczàcà zakresu opieki i pie-
l´gnacji sprawowanej nad dzieckiem przez osob´ ubie-
gajàcà si´ o zasi∏ek sta∏y, na podstawie bezpoÊredniej
rozmowy z tà osobà.

7. Pracownik socjalny – cz∏onek sk∏adu opiniujàce-
go sporzàdza ocen´ dokumentacji okreÊlonej w § 17
w celu wydania opinii.

8. Z posiedzenia sk∏adu opiniujàcego sporzàdza si´
protokó∏, który podpisujà przewodniczàcy i cz∏onkowie
tego sk∏adu.

§ 20. 1. Postanowienie powiatowego zespo∏u za-
wierajàce opini´, o której mowa w § 15, zawiera:

1) oznaczenie powiatowego zespo∏u, który je wyda∏,

2) numer sprawy,

3) dat´ wydania postanowienia,

4) podstaw´ prawnà,

5) nazwisko i imi´ wnioskodawcy,

6) nazwisko i imi´ osoby ubiegajàcej si´ o zasi∏ek sta-
∏y, dat´ i miejsce jej urodzenia, adres zamieszkania
oraz numer PESEL,

7) imi´ i nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia dziecka,

8) treÊç opinii wraz z uzasadnieniem,

9) pouczenie, i˝ na postanowienie za˝alenie nie przy-
s∏uguje,

10) pieczàtki i podpisy przewodniczàcego i cz∏onków
sk∏adu opiniujàcego.

2. Postanowienie powiatowego zespo∏u zawierajà-
ce opini´, o której mowa w § 17, zawiera:

1) oznaczenie powiatowego zespo∏u, który je wyda∏,

2) numer sprawy,

3) dat´ wydania postanowienia,

4) podstaw´ prawnà,

5) nazwisko i imi´ osoby ubiegajàcej si´ o skierowa-
nie do domu pomocy spo∏ecznej,

6) stwierdzenie spe∏niania lub niespe∏niania przes∏a-
nek okreÊlonych w art. 19 ust. 1a ustawy o pomo-
cy spo∏ecznej,

7) okreÊlenie typu domu pomocy spo∏ecznej w przy-
padku spe∏nienia przez osob´ przes∏anek, o któ-
rych mowa w pkt 6,

8) uzasadnienie,
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9) pouczenie, i˝ na postanowienie za˝alenie nie przy-
s∏uguje,

10) pieczàtki i podpisy przewodniczàcego i cz∏onków
sk∏adu opiniujàcego.

§ 21. 1. Powiatowy zespó∏ wydaje postanowienie
zawierajàce opini´:

1) w terminie 14 dni, liczàc od dnia z∏o˝enia wniosku
o wydanie opinii wraz z kompletem wymaganych
dokumentów,

2) w terminie 30 dni, liczàc od dnia z∏o˝enia wniosku
wraz z kompletem wymaganych dokumentów, je-
˝eli wydanie opinii wymaga przeprowadzenia ba-
dania przez lekarza — cz∏onka sk∏adu opiniujàcego,

3) w terminie 14 dni, liczàc od dnia nades∏ania uzupe∏-
niajàcych dokumentów — w przypadku konieczno-
Êci ich dostarczenia.

2. Przewodniczàcy powiatowego zespo∏u przesy∏a
postanowienie, o którym mowa w:

1) § 20 ust. 1 — wnioskodawcy,

2) § 20 ust. 2 — osobie ubiegajàcej si´ o skierowanie
do domu pomocy lub jej przedstawicielowi usta-
wowemu.

Rozdzia∏ 4

Zakres, sk∏ad i sposób dzia∏ania 
powiatowych zespo∏ów i wojewódzkich zespo∏ów

§ 22. 1. Powiatowy zespó∏ wydaje:

1) orzeczenia ustalajàce stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci
osób, które ukoƒczy∏y 16 lat,

2) postanowienia zawierajàce opinie w sprawach,
o których mowa w art. 6 ust. 6a pkt 1 i 2 ustawy.

2. Wojewódzki zespó∏ wydaje orzeczenia jako dru-
ga instancja.

§ 23. W sk∏ad powiatowych zespo∏ów oraz woje-
wódzkich zespo∏ów wchodzà:

1) przewodniczàcy,

2) sekretarz,

3) lekarze,

4) psycholodzy i pedagodzy,

5) doradcy zawodowi,

6) pracownicy socjalni.

§ 24. 1. Przewodniczàcy powiatowego zespo∏u:

1) reprezentuje powiatowy zespó∏ na zewnàtrz,

2) organizuje prac´ powiatowego zespo∏u,

3) organizuje obs∏ug´ administracyjno-biurowà po-
wiatowego zespo∏u.

2. Przewodniczàcy wojewódzkiego zespo∏u:

1) reprezentuje wojewódzki zespó∏ na zewnàtrz,

2) organizuje prac´ wojewódzkiego zespo∏u,

3) organizuje obs∏ug´ administracyjno-biurowà woje-
wódzkiego zespo∏u.

§ 25. 1. Powiatowy zespó∏ oraz wojewódzki zespó∏
orzeka co najmniej w trzyosobowych sk∏adach orzeka-
jàcych, z zastrze˝eniem ust. 4.

2. Sk∏ad orzekajàcy i przewodniczàcego sk∏adu
orzekajàcego wyznacza, spoÊród cz∏onków powiato-
wego zespo∏u lub wojewódzkiego zespo∏u, przewodni-
czàcy tego zespo∏u.

3. Przewodniczàcym sk∏adu orzekajàcego jest le-
karz.

4. Orzeczenie o umorzeniu post´powania wydaje
powiatowy zespó∏, a tak˝e wojewódzki zespó∏ w sk∏a-
dzie przewodniczàcy zespo∏u i wyznaczony przez niego
cz∏onek zespo∏u.

§ 26. 1. Wydanie orzeczenia zawierajàcego wskaza-
nia co do rehabilitacji zawodowej i odpowiedniego za-
trudnienia wymaga udzia∏u w posiedzeniu sk∏adu orze-
kajàcego doradcy zawodowego.

2. Wydanie orzeczenia zawierajàcego wskazania co
do rehabilitacji spo∏ecznej, korzystania ze Êwiadczeƒ,
us∏ug socjalnych i opiekuƒczych oraz ulg i uprawnieƒ
wymaga udzia∏u w posiedzeniu sk∏adu orzekajàcego
pracownika socjalnego.

3. W przypadku gdy orzekanie dotyczy osób obj´-
tych ustawà z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdro-
wia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268), w posiedzeniu sk∏adu orzekajàcego bierze
udzia∏ psycholog.

4. SpecjaliÊci, o których mowa w § 23 pkt 4—6, bio-
ràcy udzia∏ w posiedzeniu sk∏adu orzekajàcego sporzà-
dzajà oceny zgodnie ze specjalnoÊcià.

§ 27. 1. Postanowienia, o których mowa w § 20 ust.
1 i 2, powiatowy zespó∏ wydaje co najmniej w dwuoso-
bowym, wyznaczonym przez przewodniczàcego po-
wiatowego zespo∏u, sk∏adzie opiniujàcym, z∏o˝onym
z lekarza i w∏aÊciwego specjalisty.

2. Przewodniczàcym sk∏adu opiniujàcego jest le-
karz.

Rozdzia∏ 5

Organy uprawnione do wystawiania legitymacji 
dokumentujàcej niepe∏nosprawnoÊç

§ 28. 1. Organem uprawnionym do wystawiania le-
gitymacji dokumentujàcej niepe∏nosprawnoÊç, zwanej
dalej „legitymacjà”, jest starosta.

2. Legitymacja zawiera:

1) oznaczenie powiatowego zespo∏u,
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2) imi´ i nazwisko, adres zamieszkania oraz w∏asno-
r´czny podpis osoby niepe∏nosprawnej,

3) zdj´cie osoby niepe∏nosprawnej ostemplowane
okràg∏à piecz´cià powiatowego zespo∏u,

4) okreÊlenie stopnia niepe∏nosprawnoÊci,

5) okres wa˝noÊci legitymacji, równoznaczny z okre-
sem, na jaki orzeczono stopieƒ niepe∏nosprawno-
Êci,

6) piecz´ç okràg∏à organu wystawiajàcego legityma-
cj´,

7) dat´ wystawienia legitymacji, piecz´ç starosty
i podpis.

3. Wzór legitymacji stanowi za∏àcznik do rozporzà-
dzenia.

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 29. Legitymacje osoby niepe∏nosprawnej wysta-
wione przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia za-
chowujà wa˝noÊç.

§ 30. Sprawy, które zosta∏y wszcz´te, a nie zakoƒ-
czone przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia,
rozpatrywane sà wed∏ug przepisów tego rozporzàdze-
nia.

§ 31. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e § 28 wchodzi w ˝y-
cie po up∏ywie 30 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: L. Komo∏owski
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POWIATOWY ZESPÓ¸
DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU

NIEPE¸NOSPRAWNOÂCI W .........................

LEGITYMACJA OSOBY NIEPE¸NOSPRAWNEJ

Nr ............................

Podpis w∏aÊciciela:........................................

.........................................................................
(imi´ i nazwisko)

.........................................................................
(adres zamieszkania)

Stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci:........................

na sta∏e/do dnia*:.........................

Legitymacja wa˝na na sta∏e/do dnia*:

.......................................................

Legitymacja upowa˝nia do korzystania
z ulg i uprawnieƒ.

...........................................
(data, piecz´ç starosty i podpis)

* Niepotrzebne skreÊliç.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 12 stycznia 2001 r. (poz. 60)

WZÓR LEGITYMACJI DOKUMENTUJÑCEJ NIEPE¸NOSPRAWNOÂå

Strona 1 Strona 2

mp.

mp.

Opis wzoru legitymacji :

1. Format legitymacji: 80 mm szerokoÊç, 105 mm d∏ugoÊç.
2. Zdj´cie o wymiarach: 35 mm x 45 mm, ostemplowane piecz´cià okràg∏à, mokrà, o Êrednicy 20 mm,

z god∏em, w cz´Êci Êrodkowej w otoczce napis: „Powiatowy Zespó∏ do Spraw Orzekania o Stopniu
Niepe∏nosprawnoÊci w ..............................”.

3. Kolor: legitymacja koloru bia∏ego, napisy w kolorze czarnym.
4. Na drugiej stronie legitymacji piecz´ç okràg∏a organu wystawiajàcego legitymacj´.


