
Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca
2001 r. o post´powaniu z substancjami zubo˝ajàcymi
warstw´ ozonowà (Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100,
poz. 1085) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Ustala si´ list´ technologii (procesów che-
micznych), w których substancje kontrolowane, wy-
mienione w za∏àcznikach nr 1, 2 i 4 do ustawy z dnia
2 marca 2001 r. o post´powaniu z substancjami zubo-
˝ajàcymi warstw´ ozonowà, poza tetrachlorkiem w´-

gla, mogà byç stosowane jako czynniki u∏atwiajàce nie-
które procesy chemiczne.

2. List´, o której mowa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2002 r.

Minister Gospodarki: J. Piechota
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 25 kwietnia 2002 r.

w sprawie listy technologii (procesów chemicznych), w których substancje kontrolowane 
mogà byç stosowane jako czynniki u∏atwiajàce niektóre procesy chemiczne.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 25 kwietnia 2002 r. (poz. 603)

LISTA TECHNOLOGII (PROCESÓW CHEMICZNYCH), W KTÓRYCH SUBSTANCJE KONTROLOWANE, WYMIE-
NIONE W ZA¸ÑCZNIKACH NR 1, 2 I 4 DO USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2001 R. O POST¢POWANIU Z SUBSTAN-
CJAMI ZUBO˚AJÑCYMI WARSTW¢ OZONOWÑ, POZA TETRACHLORKIEM W¢GLA, MOGÑ BYå STOSOWANE 

JAKO CZYNNIKI U¸ATWIAJÑCE NIEKTÓRE PROCESY CHEMICZNE

1. Proces wytwarzania poliolefinowych w∏ókien syntetycznych z zastosowaniem CFC-11.

2. Proces wytwarzania vinorelbine z zastosowaniem CFC-113.

3. Synteza fotochemiczna perfluoropolieteronadtlenkowych prekursorów Z-perfluoropolieterów i ich pochod-
nych difunkcyjnych z zastosowaniem CFC-12.

4. Redukcja perfluoropolieteronadtlenku b´dàcego produktem poÊrednim w produkcji diestrów perfluoropoli-
eterów z zastosowaniem CFC-113.

5. Proces wytwarzania perfluoropolieterodioli o wysokiej funkcyjnoÊci z zastosowaniem CFC-113.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 21 maja 2002 r.

w sprawie orzekania o niepe∏nosprawnoÊci i stopniu niepe∏nosprawnoÊci.

Na podstawie art. 6c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu 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,
z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r.
Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368,
Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady orzekania o stopniu niepe∏no-
sprawnoÊci, tryb post´powania przy orzekaniu
oraz sk∏ad i sposób powo∏ywania i odwo∏ywania
cz∏onków, a tak˝e sposób dzia∏ania zespo∏ów orze-
kajàcych o niepe∏nosprawnoÊci lub o stopniu nie-
pe∏nosprawnoÊci,

2) rodzaj i zakres wymaganych kwalifikacji cz∏onków
zespo∏ów orzekajàcych oraz tryb post´powania



przy wydawaniu zaÊwiadczeƒ uprawniajàcych do
orzekania o niepe∏nosprawnoÊci lub o stopniu nie-
pe∏nosprawnoÊci,

3) minima programowe dla szkoleƒ specjalistów po-
wo∏ywanych do zespo∏ów orzekajàcych oraz spo-
sób wyboru oÊrodków szkoleniowych upowa˝nio-
nych do prowadzenia szkoleƒ,

4) standardy w zakresie kwalifikowania i post´powa-
nia dotyczàcego orzekania o niepe∏nosprawnoÊci
lub o stopniu niepe∏nosprawnoÊci,

5) wzory i terminy sk∏adania informacji, o których mo-
wa w art. 6a ust. 1 i art. 6c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nospraw-
nych, zwanej dalej „ustawà”,

6) wzór legitymacji dokumentujàcej niepe∏nospraw-
noÊç oraz organy uprawnione do jej wystawiania.

§ 2. 1. Przy orzekaniu o stopniu niepe∏nosprawno-
Êci osoby, która ukoƒczy∏a 16 rok ˝ycia, zwanej dalej
„osobà zainteresowanà”, bierze si´ pod uwag´:

1) treÊç orzeczenia o stanie zdrowia osoby zaintereso-
wanej, wydanego przez lekarza powiatowego ze-
spo∏u do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci,
zwanego dalej „powiatowym zespo∏em”, okreÊla-
jàcego trwa∏e lub okresowe naruszenie sprawnoÊci
organizmu, zwanego dalej „orzeczeniem o stanie
zdrowia”,

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

3) mo˝liwoÊç zatrudnienia,

4) wykonywane zatrudnienie i warunki pracy,

5) mo˝liwoÊç ca∏kowitego lub cz´Êciowego przywró-
cenia zdolnoÊci do wykonywania dotychczasowe-
go lub innego zatrudnienia przez leczenie, rehabili-
tacj´ lub przekwalifikowanie,

6) mo˝liwoÊç poprawy funkcjonowania osoby zainte-
resowanej w ˝yciu codziennym oraz w pe∏nieniu
ról spo∏ecznych — poprzez leczenie, rehabilitacj´,
szkolenie, zaopatrzenie w przedmioty ortopedycz-
ne, Êrodki pomocnicze, lecznicze Êrodki techniczne,
specjalistyczne us∏ugi opiekuƒcze lub us∏ugi opie-
kuƒcze i inne dzia∏ania.

2. Przy orzekaniu o niepe∏nosprawnoÊci osoby, któ-
ra nie ukoƒczy∏a 16 roku ˝ycia, zwanej dalej „dziec-
kiem”, bierze si´ pod uwag´:

1) orzeczenie lekarza powiatowego zespo∏u o stanie
zdrowia dziecka okreÊlajàce trwa∏e lub okresowe
naruszenie sprawnoÊci organizmu,

2) wiek, p∏eç,

3) mo˝liwoÊç poprawy funkcjonowania dziecka w ˝y-
ciu codziennym poprzez leczenie, rehabilitacj´, za-
opatrzenie w przedmioty ortopedyczne, lecznicze
Êrodki techniczne lub Êrodki pomocnicze, specjali-

styczne us∏ugi opiekuƒcze lub us∏ugi opiekuƒcze
i inne dzia∏ania.

3. 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.

4. Stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci osoby zaintereso-
wanej orzeka si´ na czas okreÊlony lub na sta∏e.

5. Niepe∏nosprawnoÊç dziecka orzeka si´ na czas
okreÊlony, jednak na okres nie d∏u˝szy ni˝ do ukoƒcze-
nia przez dziecko 16 roku ˝ycia.

§ 3. Przy ocenie zachowania zdolnoÊci do wykony-
wania zatrudnienia osoby zainteresowanej na stanowi-
sku pracy przystosowanym do potrzeb i mo˝liwoÊci
wynikajàcych z rodzaju niepe∏nosprawnoÊci bierze si´
pod uwag´ mo˝liwoÊç podj´cia przez nià zatrudnienia
na stanowisku pracy, które w szczególnoÊci:

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 zainteresowanej, która nie by∏a do-
tychczas zatrudniona, bierze si´ pod uwag´, czy i jakie
zatrudnienie mog∏aby podjàç przy uwzgl´dnieniu jej
wykszta∏cenia, zawodu i posiadanych kwalifikacji.

2. Przy ocenie zdolnoÊci osoby zainteresowanej do
zatrudnienia na stanowisku pracy, o którym mowa
w § 3, bierze si´ pod uwag´, czy osoba ta mo˝e byç za-
trudniona tylko w tych warunkach.

3. W przypadku osoby, która nie pozostaje w za-
trudnieniu, ustalenie jej zdolnoÊci do zatrudnienia do-
konuje si´ przez porównanie jej zdolnoÊci do zatrud-
nienia, bioràc pod uwag´ obni˝onà sprawnoÊç organi-
zmu, z mo˝liwoÊciami osoby o podobnym wykszta∏ce-
niu, kwalifikacjach i przygotowaniu zawodowym,
w pe∏ni sprawnej fizycznie i psychicznie.

§ 5. Przy ocenie koniecznoÊci korzystania przez oso-
b´ z:

1) systemu Êrodowiskowego wsparcia w samodziel-
nej egzystencji — bierze si´ pod uwag´, czy wyst´-
puje ograniczenie lub brak zdolnoÊci do wykony-
wania czynnoÊci stosownie do wieku, p∏ci i Êrodo-
wiska, które uniemo˝liwia osiàgni´cie samodziel-
noÊci i niezale˝noÊci ekonomicznej lub fizycznej,

2) ulg i uprawnieƒ — bierze si´ pod uwag´, czy naru-
szenie sprawnoÊci organizmu stanowi utrudnienie
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w funkcjonowaniu osoby, które uzasadnia korzy-
stanie z odpowiedniego zakresu i rodzaju ulg
i uprawnieƒ przys∏ugujàcych na podstawie odr´b-
nych przepisów,

3) rehabilitacji w warsztacie terapii zaj´ciowej — bie-
rze si´ pod uwag´, czy upoÊledzenie organizmu
uniemo˝liwia podj´cie zatrudnienia, z tym ˝e
w przypadku osób upoÊledzonych umys∏owo i psy-
chicznie chorych przyjmuje si´, ˝e taki stan odpo-
wiada orzeczeniu o co najmniej umiarkowanym
stopniu niepe∏nosprawnoÊci,

4) prawa do niestosowania si´ do niektórych znaków
drogowych dotyczàcych zakazu ruchu lub postoju
— bierze si´ pod uwag´, czy niepe∏nosprawnoÊç
zwiàzana jest z obni˝onà sprawnoÊcià ruchowà.

§ 6. 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepe∏no-
sprawnoÊci lub o stopniu niepe∏nosprawnoÊci sk∏ada
si´ do powiatowego zespo∏u.

2. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepe∏nospraw-
noÊci zawiera:

1) imi´ i nazwisko dziecka, dat´ i miejsce urodzenia
oraz adres zamieszkania i pobytu,

2) imi´ i nazwisko przedstawiciela ustawowego dziec-
ka oraz adres zamieszkania, numer ewidencyjny
PESEL,

3) okreÊlenie celu, dla którego niezb´dne jest uzyska-
nie orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci,

4) oÊwiadczenie przedstawiciela ustawowego dziecka
o prawdziwoÊci danych zawartych we wniosku
i podpis przedstawiciela ustawowego dziecka.

3. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe∏-
nosprawnoÊci zawiera:

1) imi´ i nazwisko osoby zainteresowanej, dat´ i miej-
sce jej urodzenia oraz adres zamieszkania i pobytu,

2) numer ewidencyjny PESEL osoby zainteresowanej,

3) imi´ i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu
przedstawiciela ustawowego w przypadku ubez-
w∏asnowolnienia osoby zainteresowanej,

4) okreÊlenie celu, dla którego niezb´dne jest uzyska-
nie orzeczenia o stopniu niepe∏nosprawnoÊci,

5) dane dotyczàce sytuacji spo∏ecznej i zawodowej
osoby zainteresowanej, obejmujàce informacje
dotyczàce w szczególnoÊci wykszta∏cenia, wykony-
wanego zawodu lub przygotowania zawodowego,
posiadanych kwalifikacji,

6) informacj´ o posiadaniu prawa jazdy lub pozwole-
nia do kierowania tramwajem,

7) oÊwiadczenie osoby zainteresowanej lub jej przed-
stawiciela ustawowego o prawdziwoÊci danych za-
wartych we wniosku, podpis osoby zainteresowa-
nej lub przedstawiciela ustawowego.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza si´
dokumentacj´ medycznà, w tym zaÊwiadczenie lekar-
skie zawierajàce opis stanu zdrowia, wydane przez le-
karza, pod którego opiekà lekarskà znajduje si´ osoba
zainteresowana lub dziecko, a tak˝e inne posiadane
dokumenty, mogàce mieç znaczenie w ustaleniu nie-
pe∏nosprawnoÊci lub stopnia niepe∏nosprawnoÊci. Za-
Êwiadczenie lekarskie powinno byç wydane nie wcze-
Êniej ni˝ na 30 dni przed dniem z∏o˝enia wniosku i za-
wieraç rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób
wspó∏istniejàcych, a tak˝e wyniki badaƒ diagnostycz-
nych i konsultacji specjalistycznych potwierdzajàcych
rozpoznanie.

5. Je˝eli przed∏o˝ona wraz z wnioskiem dokumen-
tacja medyczna jest niewystarczajàca do wydania orze-
czenia o niepe∏nosprawnoÊci lub o stopniu niepe∏no-
sprawnoÊci, przewodniczàcy powiatowego zespo∏u za-
wiadamia na piÊmie osob´ zainteresowanà lub przed-
stawiciela ustawowego o koniecznoÊci jej uzupe∏nienia
oraz wyznacza termin z∏o˝enia brakujàcej dokumenta-
cji.

6. Je˝eli wniosek nie spe∏nia wymogów, o których
mowa w ust. 2 i 3, przewodniczàcy powiatowego ze-
spo∏u zawiadamia na piÊmie osoby, o których mowa
w § 7 ust. 2, o koniecznoÊci uzupe∏nienia wniosku
w terminie 7 dni oraz informuje, ˝e ich nieusuni´cie
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

7. Do czasu wydania orzeczenia o niepe∏nospraw-
noÊci lub o stopniu niepe∏nosprawnoÊci osoba zainte-
resowana lub jej przedstawiciel ustawowy mo˝e wyco-
faç wniosek o wydanie orzeczenia, o którym mowa
w ust. 1. Wycofanie wniosku nie wymaga uzasadnie-
nia.

§ 7. 1. Przewodniczàcy powiatowego zespo∏u kieru-
je wniosek o wydanie orzeczenia o niepe∏nosprawno-
Êci lub o stopniu niepe∏nosprawnoÊci do rozpatrzenia
na posiedzeniu sk∏adu orzekajàcego powiatowego ze-
spo∏u, zwanego dalej „sk∏adem orzekajàcym”, oraz
ustala termin tego posiedzenia.

2. O terminie posiedzenia sk∏adu orzekajàcego za-
wiadamia si´ za zwrotnym poÊwiadczeniem odbioru,
nie póêniej ni˝ na 14 dni przed dniem tego posiedzenia:

1) osob´ zainteresowanà lub jej przedstawiciela usta-
wowego — w przypadku orzekania o stopniu nie-
pe∏nosprawnoÊci,

2) przedstawiciela ustawowego dziecka — w przypad-
ku orzekania o niepe∏nosprawnoÊci.

3. Z posiedzenia sk∏adu orzekajàcego sporzàdza si´
protokó∏, który zawiera:

1) oznaczenie powiatowego zespo∏u,

2) dat´ posiedzenia,

3) oznaczenie wnioskodawcy,

4) dat´ z∏o˝enia wniosku,
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5) imi´ i nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia oraz ad-
res zamieszkania i pobytu dziecka lub osoby zain-
teresowanej,

6) numer ewidencyjny PESEL osoby zainteresowanej,

7) imiona i nazwiska:

a) przewodniczàcego i cz∏onków sk∏adu orzekajàce-
go,

b) protokolanta,

którzy wzi´li udzia∏ w posiedzeniu,

8) wyniki badaƒ i informacje udzielone przez osoby,
o których mowa w ust. 2,

9) dowody w sprawie,

10) informacj´ o podj´tym rozstrzygni´ciu i uzasadnie-
nie tego rozstrzygni´cia,

11) informacj´ o zdaniu odr´bnym do wydanego orze-
czenia i uzasadnienie zdania odr´bnego,

12) podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodni-
czàcego sk∏adu orzekajàcego oraz podpisy pozo-
sta∏ych cz∏onków tego sk∏adu.

4. Niestawienie si´ osób, o których mowa w ust. 2,
na wyznaczonym posiedzeniu sk∏adu orzekajàcego,
powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania,
z zastrze˝eniem ust. 5.

5. W przypadku gdy niestawienie si´, o którym mo-
wa w ust. 4, zosta∏o usprawiedliwione, przewodniczà-
cy powiatowego zespo∏u wyznacza nowy termin roz-
patrzenia sprawy po up∏ywie co najmniej 30 dni od
dnia, o którym mowa w ust. 1, z zastrze˝eniem § 8
ust. 3.

§ 8. 1. W celu wydania orzeczenia o niepe∏nospraw-
noÊci lub o stopniu niepe∏nosprawnoÊci przewodniczà-
cy sk∏adu orzekajàcego sporzàdza orzeczenie o stanie
zdrowia dziecka lub osoby zainteresowanej na podsta-
wie badania, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Je˝eli osoba zainteresowana lub dziecko nie mo-
gà uczestniczyç w posiedzeniu sk∏adu orzekajàcego
z powodu d∏ugotrwa∏ej lub nierokujàcej poprawy cho-
roby, uniemo˝liwiajàcej osobiste stawiennictwo, po-
twierdzonej zaÊwiadczeniem lekarskim, badanie, o któ-
rym mowa w ust. 1, przeprowadza si´ w miejscu poby-
tu tej osoby lub dziecka, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. W przypadku gdy przewodniczàcy sk∏adu orzeka-
jàcego uzna posiadanà dokumentacj´ medycznà za
wystarczajàcà do wydania orzeczenia o stanie zdrowia
bez badania osoby zainteresowanej lub dziecka, majà-
cych w zwiàzku z ci´˝kà, przewlek∏à chorobà lub poby-
tem w szpitalu ograniczonà mo˝liwoÊç poruszania si´,
orzeczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e byç wydane bez badania.

4. Orzeczenie o stanie zdrowia osoby zainteresowa-
nej zawiera w szczególnoÊci:

1) oznaczenie powiatowego zespo∏u i dat´ wydania
orzeczenia,

2) imi´ i nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia oraz ad-
res zamieszkania i pobytu osoby zainteresowanej,

3) numer ewidencyjny PESEL osoby zainteresowanej,

4) opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki do-
tychczasowego leczenia i rehabilitacji,

5) opis badania przedmiotowego,

6) rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób wspó∏ist-
niejàcych,

7) rokowanie odnoÊnie do przebiegu choroby,

8) przyczyn´ niepe∏nosprawnoÊci,

9) ustalenie daty lub okresu powstania niepe∏no-
sprawnoÊci,

10) proponowany stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci oraz
czas trwania stopnia niepe∏nosprawnoÊci,

11) wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy,

12) podpis przewodniczàcego sk∏adu orzekajàcego.

5. Orzeczenie o stanie zdrowia dziecka zawiera
w szczególnoÊci:

1) oznaczenie powiatowego zespo∏u i dat´ wydania
orzeczenia,

2) imi´ i nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia oraz ad-
res zamieszkania i pobytu dziecka,

3) rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób wspó∏ist-
niejàcych,

4) opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki do-
tychczasowego leczenia i rehabilitacji,

5) opis badania przedmiotowego,

6) rokowanie odnoÊnie do przebiegu choroby,

7) przyczyn´ niepe∏nosprawnoÊci,

8) ustalenie daty lub okresu powstania niepe∏no-
sprawnoÊci,

9) wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy,

10) podpis przewodniczàcego sk∏adu orzekajàcego.

§ 9. 1. Sk∏ad orzekajàcy mo˝e rozpoznaç spraw´
i wydaç orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci lub o stopniu
niepe∏nosprawnoÊci bez uczestnictwa w posiedzeniu
sk∏adu orzekajàcego osoby zainteresowanej lub dziec-
ka i jego przedstawiciela ustawowego w przypadkach
okreÊlonych w § 8 ust. 2 i 3.

2. W razie niezgodnoÊci ocen w sk∏adzie orzekajà-
cym co do niepe∏nosprawnoÊci, stopnia niepe∏no-
sprawnoÊci lub wskazaƒ, o których mowa w art. 6b
ust. 3 ustawy, rozstrzyga ocena przewodniczàcego
sk∏adu orzekajàcego.
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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. Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego og∏asza na
posiedzeniu orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci lub
o stopniu niepe∏nosprawnoÊci, podpisane przez
wszystkich jego cz∏onków.

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

1) zgonu osoby zainteresowanej lub dziecka,

2) wycofania wniosku.

§ 10. 1. Orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci zawiera:

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

2) dat´ wydania orzeczenia,

3) dat´ z∏o˝enia wniosku,

4) podstaw´ prawnà wydania orzeczenia,

5) imi´ i nazwisko dziecka, dat´ i miejsce urodzenia,
adres zamieszkania i pobytu,

6) nazwisko i imi´, adres zamieszkania lub pobytu, nu-
mer ewidencyjny PESEL przedstawiciela ustawo-
wego dziecka,

7) ustalenie niepe∏nosprawnoÊci albo odmow´ usta-
lenia niepe∏nosprawnoÊci,

8) przyczyn´ niepe∏nosprawnoÊci,

9) dat´ lub okres powstania niepe∏nosprawnoÊci,

10) okres, na jaki orzeczono niepe∏nosprawnoÊç,

11) wskazania okreÊlone przez sk∏ad orzekajàcy,

12) uzasadnienie,

13) pouczenie o przys∏ugujàcym odwo∏aniu,

14) podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodni-
czàcego sk∏adu orzekajàcego oraz podpisy pozo-
sta∏ych cz∏onków tego sk∏adu.

2. Orzeczenie o stopniu niepe∏nosprawnoÊci zawie-
ra:

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

2) dat´ wydania orzeczenia,

3) dat´ z∏o˝enia wniosku,

4) podstaw´ prawnà wydania orzeczenia,

5) imi´ i nazwisko osoby zainteresowanej,

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

7) numer ewidencyjny PESEL,

8) ustalenie albo odmow´ ustalenia stopnia niepe∏no-
sprawnoÊci,

9) przyczyn´ niepe∏nosprawnoÊci,

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

11) ustalenie, czy stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci orzeczo-
no na sta∏e, czy na czas okreÊlony,

12) dat´ lub okres powstania niepe∏nosprawnoÊci,

13) dat´ lub okres powstania ustalonego stopnia nie-
pe∏nosprawnoÊci,

14) wskazania okreÊlone przez sk∏ad orzekajàcy,

15) uzasadnienie,

16) pouczenie o przys∏ugujàcym odwo∏aniu,

17) podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodni-
czàcego sk∏adu orzekajàcego oraz podpisy pozo-
sta∏ych cz∏onków tego sk∏adu.

3. Uzasadnienie orzeczenia o ustaleniu lub odmo-
wie ustalenia niepe∏nosprawnoÊci lub stopnia niepe∏-
nosprawnoÊci powinno zawieraç w szczególnoÊci
wskazanie faktów, które sk∏ad orzekajàcy uzna∏ za istot-
ne w sprawie i udowodnione, dokumentów, na których
si´ opar∏, ustalajàc lub omawiajàc ustalenia niepe∏no-
sprawnoÊci albo stopnia niepe∏nosprawnoÊci.

4. Orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci lub o stopniu
niepe∏nosprawnoÊci dor´cza si´ na piÊmie odpowied-
nio osobom, o których mowa w § 7 ust. 2, nie póêniej
ni˝ w terminie 14 dni od dnia og∏oszenia orzeczenia na
posiedzeniu sk∏adu orzekajàcego.

§ 11. 1. Osoba niepe∏nosprawna posiadajàca orze-
czenie o niepe∏nosprawnoÊci lub o stopniu niepe∏no-
sprawnoÊci, wydane na czas okreÊlony, mo˝e wystàpiç
z wnioskiem, o którym mowa w § 6, o ponowne usta-
lenie niepe∏nosprawnoÊci lub stopnia niepe∏nospraw-
noÊci.

2. W przypadku zmiany stanu zdrowia osoba nie-
pe∏nosprawna posiadajàca orzeczenie o niepe∏no-
sprawnoÊci lub o stopniu niepe∏nosprawnoÊci mo˝e
wystàpiç z wnioskiem, o którym mowa w § 6, o ponow-
ne wydanie orzeczenia uwzgl´dniajàcego zmian´ sta-
nu zdrowia.

3. W przypadku gdy za∏àczona dokumentacja me-
dyczna oraz badanie osoby, o której mowa w ust. 2,
przez przewodniczàcego sk∏adu orzekajàcego nie
wskazujà na zmian´ stanu zdrowia tej osoby, sk∏ad
orzekajàcy wydaje orzeczenie o odmowie wydania
orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci lub o stopniu niepe∏-
nosprawnoÊci.

§ 12. 1. Osoba zainteresowana lub jej przedstawi-
ciel ustawowy albo przedstawiciel ustawowy dziecka
mo˝e wnieÊç, w terminie 14 dni od dnia dor´czenia
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orzeczenia, odwo∏anie do wojewódzkiego zespo∏u do
spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci, zwanego dalej
„wojewódzkim zespo∏em”, za poÊrednictwem powia-
towego zespo∏u, który wyda∏ orzeczenie.

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, z zastrze˝eniem ust. 3.

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.

§ 13. Wydanie orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci
lub o stopniu niepe∏nosprawnoÊci nast´puje nie póê-
niej ni˝ w terminie 2 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wnio-
sku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowa-
nych, wymagajàcych badaƒ specjalistycznych lub kon-
sultacji specjalistycznych — nie póêniej ni˝ w terminie
3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku. Terminy te nie
majà zastosowania w sprawach, o których mowa w § 7
ust. 4 i 5.

§ 14. 1. W sk∏ad powiatowego zespo∏u wchodzà
przewodniczàcy zespo∏u i cz∏onkowie.

2. Przewodniczàcego powiatowego zespo∏u powo-
∏uje i odwo∏uje starosta.

3. Cz∏onków powiatowego zespo∏u powo∏uje i od-
wo∏uje starosta na wniosek przewodniczàcego powia-
towego zespo∏u.

§ 15. 1. W sk∏ad wojewódzkiego zespo∏u wchodzà
przewodniczàcy zespo∏u i cz∏onkowie.

2. Przewodniczàcego wojewódzkiego zespo∏u po-
wo∏uje i odwo∏uje wojewoda.

3. Cz∏onków wojewódzkiego zespo∏u powo∏uje
i odwo∏uje wojewoda na wniosek przewodniczàcego.

§ 16. Cz∏onkami powiatowych zespo∏ów oraz woje-
wódzkich zespo∏ów sà:

1) przewodniczàcy,

2) sekretarz,

3) lekarze,

4) psycholodzy,

5) pedagodzy,

6) doradcy zawodowi,

7) pracownicy socjalni.

§ 17. 1. Powiatowy zespó∏ orzeka o niepe∏nospraw-
noÊci lub o stopniu niepe∏nosprawnoÊci w co najmniej
dwuosobowych sk∏adach orzekajàcych.

2. Sk∏ad orzekajàcy i jego przewodniczàcego wy-
znacza spoÊród cz∏onków powiatowego zespo∏u prze-
wodniczàcy tego zespo∏u.

3. Przewodniczàcy zespo∏u wyznacza do sk∏adu
orzekajàcego cz∏onków zespo∏u posiadajàcych za-
Êwiadczenie, o którym mowa w § 20 ust. 3.

4. Przewodniczàcym sk∏adu orzekajàcego jest le-
karz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do choroby
zasadniczej dziecka lub osoby zainteresowanej.

5. Powiatowy zespó∏ i wojewódzki zespó∏ w sk∏a-
dzie: przewodniczàcy zespo∏u oraz sekretarz lub wy-
znaczony przez przewodniczàcego zespo∏u cz∏onek ze-
spo∏u, wydaje odpowiednio:

1) orzeczenie o umorzeniu post´powania,

2) postanowienia w sprawie:

a) uchybienia terminowi do wniesienia odwo∏ania,

b) odmowy przywrócenia terminu do wniesienia
odwo∏ania,

c) przywrócenia terminu do wniesienia odwo∏ania,

d) niedopuszczalnoÊci wniesienia odwo∏ania,

e) zawiadomienia o nieza∏atwieniu sprawy w ter-
minie.

§ 18. 1. Wydanie orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci
lub o stopniu niepe∏nosprawnoÊci zawierajàcego
wskazania do rehabilitacji zawodowej i odpowiednie-
go zatrudnienia wymaga udzia∏u w posiedzeniu sk∏adu
orzekajàcego doradcy zawodowego.

2. Wydanie orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci lub
o stopniu niepe∏nosprawnoÊci zawierajàcego wskaza-
nia do rehabilitacji spo∏ecznej, korzystania ze Êwiad-
czeƒ z pomocy spo∏ecznej, w tym specjalistycznych
us∏ug opiekuƒczych i us∏ug opiekuƒczych oraz ulg
i uprawnieƒ, wymaga udzia∏u w posiedzeniu sk∏adu
orzekajàcego pracownika socjalnego.

3. Wydanie orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci lub
o stopniu niepe∏nosprawnoÊci osobie, do której majà
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia
1994 r. o ochronie zdrowia 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), wymaga udzia-
∏u w posiedzeniu sk∏adu orzekajàcego psychologa.

4. Wydanie orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci lub
o stopniu niepe∏nosprawnoÊci osobie, do której majà
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 wrzeÊnia
1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239,
Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144,
poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362), wymaga udzia-
∏u w posiedzeniu sk∏adu orzekajàcego pedagoga, psy-
chologa lub pracownika socjalnego.

5. Cz∏onkowie powiatowego zespo∏u, o których
mowa w § 16 pkt 4—7, bioràcy udzia∏ w posiedzeniu
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sk∏adu orzekajàcego sporzàdzajà oceny zgodnie ze
specjalnoÊcià.

6. Cz∏onkowie powiatowego zespo∏u w ocenach,
o których mowa w ust. 5, okreÊlajà w szczególnoÊci:

1) psycholog:

a) wyst´powanie dysfunkcji psychicznych warun-
kujàcych trudnoÊci w samodzielnym funkcjono-
waniu, z uwzgl´dnieniem zaburzeƒ w zakresie
procesów poznawczych oraz emocjonalno-mo-
tywacyjnych,

b) poziom inteligencji,

c) zaburzenia zachowania werbalnego oraz rucho-
wego,

d) zaburzenia w interakcjach interpersonalnych,

e) poziom krytycyzmu i samokrytycyzmu,

f) wyst´powanie ograniczeƒ, odpowiednio do wie-
ku, w zakresie umiej´tnoÊci przystosowaw-
czych, z uwzgl´dnieniem: zdolnoÊci do samoob-
s∏ugi, samodzielnego zaspokajania w∏asnych
potrzeb i uspo∏ecznienia;

2) pedagog:

a) przebieg dotychczasowego kszta∏cenia,

b) wyst´powanie dysfunkcji psychofizycznych
utrudniajàcych lub uniemo˝liwiajàcych kszta∏ce-
nie osoby zainteresowanej w warunkach ogól-
nodost´pnych;

3) doradca zawodowy:

a) posiadane kwalifikacje i predyspozycje zawodo-
we oraz dotychczasowy przebieg kariery zawo-
dowej,

b) indywidualne przeciwwskazania do wykonywa-
nia zatrudnienia wynikajàce z psychofizycznych
ograniczeƒ,

c) wskazanie warunków, w jakich osoba zaintereso-
wana mo˝e podjàç i wykonywaç zatrudnienie,
z uwzgl´dnieniem jej mo˝liwoÊci;

4) pracownik socjalny:

a) wyst´pujàce ograniczenia w zdolnoÊci do samo-
dzielnej egzystencji i pe∏nieniu ról spo∏ecznych,

b) stopieƒ uzale˝nienia od innych osób w codzien-
nym funkcjonowaniu,

c) zakres koniecznej opieki i pomocy innych osób
oraz systemu Êrodowiskowego wsparcia w sa-
modzielnej egzystencji.

§ 19. W post´powaniu odwo∏awczym w sprawach
o ustalenie niepe∏nosprawnoÊci lub stopnia niepe∏no-
sprawnoÊci przed wojewódzkim zespo∏em stosuje si´
odpowiednio tryb post´powania przed powiatowym
zespo∏em.

§ 20. 1. Cz∏onkowie powiatowych zespo∏ów i woje-
wódzkich zespo∏ów powinni spe∏niaç nast´pujàce wy-
mogi kwalifikacyjne:

1) przewodniczàcy zespo∏u:

a) ukoƒczone studia magisterskie,

b) ukoƒczone szkolenie, o którym mowa w § 24,

2) sekretarz:

a) ukoƒczone studia magisterskie na kierunku pra-
wo lub administracja,

b) ukoƒczone szkolenie, o którym mowa w § 24,

3) lekarz:

a) prawo wykonywania zawodu lekarza,

b) specjalizacja co najmniej I stopnia w jednej
z dziedzin majàcych zastosowanie w procesie
orzekania o niepe∏nosprawnoÊci lub stopniu nie-
pe∏nosprawnoÊci,

4) psycholog — ukoƒczone magisterskie studia na kie-
runku psychologia,

5) pedagog — ukoƒczone magisterskie studia na kie-
runku pedagogika,

6) doradca zawodowy:

a) ukoƒczone magisterskie studia na kierunkach:
psychologia, pedagogika, socjologia, zawodo-
we studia wy˝sze o specjalnoÊci doradztwo za-
wodowe albo studia podyplomowe o specjalno-
Êci doradztwo zawodowe lub

b) Êwiadectwo dojrza∏oÊci oraz ukoƒczone szkole-
nie w zakresie doradztwa zawodowego,

7) pracownik socjalny:

a) dyplom szko∏y pracowników socjalnych, ukoƒ-
czone studia wy˝sze w wy˝szej szkole zawodo-
wej o specjalnoÊci praca socjalna lub studia
wy˝sze na kierunkach: pedagogika, politologia
i nauki spo∏eczne, psychologia, socjologia lub

b) ukoƒczone studia wy˝sze na kierunkach niewy-
mienionych w lit. a) i specjalizacja z zakresu pra-
cy socjalnej lub organizacji pomocy spo∏ecznej
uzyskana w trybie okreÊlonym w przepisach
o pomocy spo∏ecznej.

2. Cz∏onkowie, o których mowa w ust. 1 pkt 3—7,
ponadto powinni:

1) odbyç szkolenie zgodnie z programem, o którym
mowa w § 24,

2) z∏o˝yç z wynikiem pozytywnym test sprawdzajàcy
w zakresie obj´tym szkoleniem.

3. Cz∏onkowie powiatowego zespo∏u, o których
mowa w ust. 1 pkt 3—7, po spe∏nieniu wymogów,
o których mowa w ust. 1 i 2, otrzymujà zaÊwiadczenie
uprawniajàce do orzekania o niepe∏nosprawnoÊci lub
o stopniu niepe∏nosprawnoÊci, zwane dalej „zaÊwiad-
czeniem”.

§ 21. 1. ZaÊwiadczenie wydaje Pe∏nomocnik Rzàdu
do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych, zwany dalej „Pe∏-
nomocnikiem”.
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2. ZaÊwiadczenie zawiera:

1) numer i dat´ wystawienia zaÊwiadczenia,

2) podstaw´ prawnà,

3) nazwisko i imi´ osoby, której zaÊwiadczenie doty-
czy,

4) numer ewidencyjny PESEL,

5) zakres uprawnienia do orzekania o niepe∏nospraw-
noÊci lub stopniu niepe∏nosprawnoÊci,

6) podpis Pe∏nomocnika.

3. Pe∏nomocnik prowadzi rejestr zaÊwiadczeƒ.

§ 22. 1. Przewodniczàcy powiatowego zespo∏u
i wojewódzkiego zespo∏u kierujà do Pe∏nomocnika
wniosek o skierowanie cz∏onków zespo∏ów na szkole-
nie. Wniosek zawiera:

1) imi´ i nazwisko,

2) numer ewidencyjny PESEL,

3) posiadane kwalifikacje,

4) dat´ powo∏ania do zespo∏u,

5) dat´ wystawienia wniosku,

6) podpis przewodniczàcego zespo∏u.

2. Pe∏nomocnik ustala do koƒca I kwarta∏u roku ka-
lendarzowego terminy szkoleƒ oraz sk∏adania wnio-
sków zg∏aszajàcych cz∏onków zespo∏ów na szkolenie,
o czym zawiadamia przewodniczàcych powiatowych
zespo∏ów i wojewódzkich zespo∏ów.

§ 23. Pe∏nomocnik dokonuje wyboru oÊrodka szko-
leniowego na podstawie przepisów o zamówieniach
publicznych, bioràc pod uwag´:

1) mo˝liwoÊç prowadzenia szkolenia zgodnie z pro-
gramem opracowanym na podstawie minimów
programowych, o których mowa w § 24, oraz za-
pewnienia kadry o specjalistycznych kwalifikacjach
odpowiednich do zakresu orzekania,

2) usytuowanie oÊrodka szkoleniowego w odleg∏oÊci
umo˝liwiajàcej uczestnikowi szkolenia dogodne
po∏àczenia komunikacyjne oraz mo˝liwoÊç zapew-
nienia transportu do oÊrodka od najbli˝szego w´-
z∏a komunikacji,

3) posiadanie sal wyk∏adowych wraz z odpowiednim
zapleczem technicznym umo˝liwiajàcych prowa-
dzenie szkolenia,

4) baz´ noclegowà o odpowiednim standardzie i licz-
bie miejsc.

§ 24. Minima programowe szkoleƒ obejmujà:

1) dla wszystkich cz∏onków powo∏anych do zespo∏ów
orzekajàcych: zagadnienia spo∏eczne, organizacyj-

ne i prawne systemu orzekania o niepe∏nospraw-
noÊci i stopniu niepe∏nosprawnoÊci, a w szczegól-
noÊci:

a) wybrane zagadnienia z prawa administracyjne-
go, zabezpieczenia spo∏ecznego, przepisów
o pomocy spo∏ecznej oraz rehabilitacji zawodo-
wej i spo∏ecznej osób niepe∏nosprawnych,

b) organizacj´, zasady i sposób dzia∏ania zespo∏ów
orzekajàcych,

2) zagadnienia dla cz∏onków sk∏adów orzekajàcych,
w szczególnoÊci:

a) zadania i kompetencje cz∏onków sk∏adów orze-
kajàcych,

b) stosowanie standardów w zakresie kwalifikowa-
nia i post´powania dotyczàcego orzekania o nie-
pe∏nosprawnoÊci lub stopniu niepe∏nosprawno-
Êci,

c) zasady sporzàdzania ocen przez cz∏onków po-
wiatowego zespo∏u, o których mowa w § 16
pkt 4—7,

d) trafnoÊç i wewn´trznà spójnoÊç rozstrzygni´ç
orzeczniczych.

§ 25. Standardy w zakresie kwalifikowania niepe∏-
nosprawnoÊci dziecka okreÊlajà przepisy w sprawie
kryteriów oceny niepe∏nosprawnoÊci u osób w wieku
do 16 roku ˝ycia.

§ 26. Stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci: znaczny, umiar-
kowany lub lekki ustala si´, uwzgl´dniajàc:

1) wystàpienie naruszenia sprawnoÊci organizmu i za-
kres tego naruszenia spowodowany przez:

a) wady wrodzone i schorzenia o ró˝nej etiologii,
prowadzàce do niedow∏adów, pora˝enia koƒ-
czyn lub zmian w narzàdzie ruchu upoÊledzajàce
w znacznym stopniu zdolnoÊç chwytnà ràk lub
utrudniajàce samodzielne poruszanie si´,

b) wrodzone lub nabyte ci´˝kie choroby metabo-
liczne, uk∏adu krà˝enia, oddechowego, moczo-
wego, pokarmowego, uk∏adu krzepni´cia i inne,
znacznie upoÊledzajàce sprawnoÊç organizmu,
wymagajàce systematycznego leczenia ambula-
toryjnego i okresowo leczenia szpitalnego,

c) upoÊledzenie umys∏owe poczàwszy od upoÊle-
dzenia w stopniu umiarkowanym,

d) psychozy i zespo∏y psychotyczne,

e) zespó∏ autystyczny,

f) padaczk´ z cz´stymi napadami lub wyraênymi
nast´pstwami psychoneurologicznymi,

g) nowotwory z∏oÊliwe i choroby rozrostowe uk∏a-
du krwiotwórczego do 5 lat od ukoƒczenia lecze-
nia,

h) wrodzone lub nabyte wady narzàdu wzroku po-
wodujàce ograniczenie jego sprawnoÊci, prowa-
dzàce do obni˝enia ostroÊci wzroku w oku lep-
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szym do 5/25 lub 0,2 wed∏ug Snellena po wy-
równaniu wady wzroku szk∏ami korekcyjnymi
lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni
zawartej w granicach 30 stopni,

i)  g∏uchoniemot´, g∏uchot´ lub obustronne upo-
Êledzenie s∏uchu niepoprawiajàce si´ w wystar-
czajàcym stopniu po zastosowaniu aparatu s∏u-
chowego lub implantu Êlimakowego;

2) przewidywany okres trwania naruszonej sprawno-
Êci organizmu przekraczajàcy 12 miesi´cy;

3) zakres naruszenia sprawnoÊci organizmu powodu-
jàcy ograniczenia lub niezdolnoÊç do: zatrudnienia,
pe∏nienia ról spo∏ecznych lub samodzielnej egzy-
stencji, zwany dalej „naruszeniem sprawnoÊci or-
ganizmu”.

§ 27. 1. Znaczny stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci orze-
ka si´ w przypadku naruszenia sprawnoÊci organizmu
powodujàcego:

1) niezdolnoÊç do podj´cia zatrudnienia poza zak∏a-
dem aktywnoÊci zawodowej lub zak∏adem pracy
chronionej,

2) ca∏kowità zale˝noÊç od innej osoby w pe∏nieniu ról
spo∏ecznych, w∏aÊciwych dla ka˝dego cz∏owieka,
zale˝nych od wieku, p∏ci, czynników spo∏ecznych
i kulturowych,

3) niezdolnoÊç do samodzielnej egzystencji polegajà-
cà na niezdolnoÊci do zaspokajania podstawo-
wych, codziennych potrzeb ˝yciowych, takich jak:
samoobs∏uga, samodzielne poruszanie si´, komu-
nikowanie z otoczeniem, powodujàcà ca∏kowità za-
le˝noÊç od innej osoby lub koniecznoÊç zapewnie-
nia specjalistycznej opieki instytucjonalnej.

2. Umiarkowany stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci orze-
ka si´ w przypadku naruszenia sprawnoÊci organizmu
powodujàcego:

1) mo˝liwoÊç podj´cia zatrudnienia na stanowisku
pracy, o którym mowa w § 3, przystosowanym do
potrzeb i mo˝liwoÊci wynikajàcych z niepe∏no-
sprawnoÊci,

2) mo˝liwoÊç pe∏nienia ról spo∏ecznych w∏aÊciwych
dla ka˝dego cz∏owieka, zale˝nych od wieku, p∏ci,
czynników spo∏ecznych i kulturowych, z cz´Êciowà
lub okresowà pomocà innej osoby,

3) koniecznoÊç okresowej lub cz´Êciowej pomocy
i opieki innej osoby w zaspokajaniu podstawowych
potrzeb ˝yciowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Lekki stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci orzeka si´
w przypadku naruszenia sprawnoÊci organizmu dajà-
cego si´ kompensowaç za pomocà wyposa˝enia
w przedmioty ortopedyczne, Êrodki pomocnicze lub
lecznicze Êrodki techniczne.

§ 28. 1. Post´powanie w sprawie orzekania o nie-
pe∏nosprawnoÊci lub o stopniu niepe∏nosprawnoÊci
obejmuje:

1) zebranie materia∏u dowodowego dotyczàcego na-
ruszenia sprawnoÊci organizmu, mo˝liwoÊci funk-
cjonowania w ˝yciu codziennym i pe∏nienia ról
spo∏ecznych,

2) powo∏anie spoÊród cz∏onków powiatowego zespo-
∏u, o których mowa w § 16 pkt 3—7, sk∏adu orzeka-
jàcego odpowiednio do rozpoznanej choroby za-
sadniczej osoby zainteresowanej lub dziecka oraz
zgodnych z celem okreÊlonym we wniosku, o któ-
rym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 4; w razie
potrzeby do sk∏adu orzekajàcego powo∏uje si´ do-
datkowo specjalist´ odpowiedniego do choroby
wspó∏istniejàcej, mogàcej mieç istotny wp∏yw na
wynik post´powania orzeczniczego,

3) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicz-
nych umo˝liwiajàcych osobie zainteresowanej lub
dziecku:

a) dost´p do pomieszczeƒ zespo∏u orzekajàcego,

b) prowadzenie badaƒ lekarskich i rozmów przez
cz∏onków sk∏adów orzekajàcych przy zachowa-
niu dyskrecji i poszanowania dóbr osobistych,

c) zapewnienie przestrzegania tajemnicy lekarskiej,

4) kompleksowe dokumentowanie stanu zdrowia i sy-
tuacji spo∏ecznej osoby zainteresowanej lub dziec-
ka,

5) okreÊlenie wskazaƒ, o których mowa w art. 6b
ust. 3 ustawy, zgodnie z wynikami prowadzonego
post´powania, uwzgl´dniajàcymi wiek, sytuacj´
zdrowotnà, zawodowà i spo∏ecznà osoby zaintere-
sowanej lub dziecka, a tak˝e cel wystàpienia o usta-
lenie niepe∏nosprawnoÊci lub stopnia niepe∏no-
sprawnoÊci okreÊlony we wniosku.

2. Post´powanie w sprawie orzekania o niepe∏no-
sprawnoÊci lub o stopniu niepe∏nosprawnoÊci obej-
muje przyj´cie trybu prac zapewniajàcego zachowanie
poufnoÊci i ochrony danych osobowych.

§ 29. 1. Starosta przedk∏ada wojewodzie kwartalne
informacje o realizacji zadaƒ, o których mowa
w art. 6a ust. 1 ustawy, w terminie do 10 dnia miesià-
ca nast´pujàcego po kwartale, którego informacja do-
tyczy. Wzór informacji uj´tych w tabelach okreÊla za-
∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Wojewoda przedk∏ada Pe∏nomocnikowi informa-
cje, o których mowa w art. 6c ust. 3 pkt 2 ustawy, w ter-
minie do koƒca miesiàca nast´pujàcego po kwartale,
którego dotyczy informacja. Wzór informacji uj´tych
w tabelach okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 30. 1. W przypadku orzeczenia niepe∏nosprawno-
Êci osoby, która nie ukoƒczy∏a 16 roku ˝ycia, starosta
wystawia legitymacj´ dokumentujàcà niepe∏nospraw-
noÊç, której wzór stanowi za∏àcznik nr 3 do rozporzà-
dzenia.

2. W przypadku orzeczenia o stopniu niepe∏no-
sprawnoÊci osoby, która ukoƒczy∏a 16 rok ˝ycia, staro-
sta wystawia legitymacj´ dokumentujàcà stopieƒ nie-
pe∏nosprawnoÊci, której wzór stanowi za∏àcznik nr 4 do
rozporzàdzenia.
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§ 31. 1. Uzyskane przed dniem wejÊcia w ˝ycie roz-
porzàdzenia uprawnienia do orzekania o niepe∏no-
sprawnoÊci lub stopniu niepe∏nosprawnoÊci zachowu-
jà wa˝noÊç.

2. Legitymacje dokumentujàce niepe∏nosprawnoÊç
lub stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci wystawione przed

dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia zachowujà wa˝-
noÊç na czas w nich okreÊlony.

§ 32. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: w z. J. Banach

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 21 maja 2002 r. (poz. 604)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

KWARTALNE INFORMACJE O REALIZACJI ZADA¡, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6a UST. 1 USTAWY Z DNIA 
27 SIERPNIA 1997 R. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPO¸ECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB

NIEPE¸NOSPRAWNYCH
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR

ANALIZA INFORMACJI ZBIORCZYCH O REALIZACJI ZADA¡ RZECZOWO-FINANSOWYCH POWIATOWYCH
ZESPO¸ÓW Z UWZGL¢DNIENIEM ROZSTRZYGNI¢å DOKONYWANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI ZESPÓ¸
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI DOKUMENTUJÑCEJ NIEPE¸NOSPRAWNOÂå

Strona 1 Strona 2
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR LEGITYMACJI DOKUMENTUJÑCEJ STOPIE¡ NIEPE¸NOSPRAWNOÂCI

Strona 1 Strona 2


