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Szanowni Państwo! 
  

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ponownie pragnie 
podkreślić, iż od 31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 31 marca  
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).  

Artykułem 1 pkt 14 tej ustawy wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 374) dodając art. 15h. Zgodnie z ustępem 1 pkt 1 i 2 tego przepisu, z przyczyn 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy  
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, ze zm.), którego ważność: 

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie 
orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego 
lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia  
o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności; 

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zachowuje 
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ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności 
albo stopniu niepełnosprawności (w tym przypadku przedłużenie nie jest uzależnione  
od złożenia wniosku). 

Cytowany powyżej przepis wprowadza zasadę ciągłości ważności orzeczeń  
o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności do upływu 60. dnia od dnia  
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przy czym tylko 
w odniesieniu do orzeczeń których ważność upłynęła od dnia 9 grudnia 2019 roku do dnia  
7 marca 2020 r., zasada ta jest zachowana, pod warunkiem złożenia w tym terminie wniosku 
o wydanie kolejnego orzeczenia (pkt 1). 

Powyższe uregulowania mają na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych  
w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego m.in. w sytuacji, 
gdy nie jest możliwe zebranie się składu orzekającego w zespole, czy zgromadzenie 
wymaganej dokumentacji medycznej z powodu trudności z dostępem do specjalistów,  
jak i chęć osobistego udziału w posiedzeniu składu orzekającego.  

Do Biura nadal wpływają zgłoszenia, w których osoby niepełnosprawne  
zarzucają organom orzeczniczym nieprzekazywanie informacji o wydłużeniu orzeczeń  
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, jak również wprowadzenie w błąd 
jakoby przedłużenie ważności orzeczenia miało nastąpić tylko w przypadku złożenia 
nowego wniosku o wydanie orzeczenia, czy złożenia wniosku o przedłużenie terminu 
ważności. 

W związku z powyższym, Biuro prosi o informowanie osób niepełnosprawnych  
o fakcie przedłużenia orzeczenia z mocy prawa, w tym możliwości korzystania z ulg  
i uprawień na podstawie przedłużonego orzeczenia. W zależności od okoliczności  
słusznym wydaje się upewnienie się, że rzeczywistą wolą osoby niepełnosprawnej było 
złożenie wniosku o wydanie nowego orzeczenia w sytuacji, w której orzeczenie zostało 
ustawowo wydłużone. 

 
   Z poważaniem, 

Dyrektor Biura 
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

 
 /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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