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L
O powiadając na pismo z dnia 24 września 2014 roku (znak: ZS /500/21/2014/KT),

dotyczące orzecznictwa o niepełnosprawności osób w wieku do ukończenia 16 roku życia,
uprzejmie informuję:

W aktualnym stanie prawnym zasady orzekania o niepełnosprawności oraz kryteria
kwalifikowania do niepełnosprawności regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej I społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku
do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328, ze zm.).

System orzecznictwa, funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 199”7 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przewiduje,
że w stosunku do osób w wieku do ukończenia 16 roku życia orzeka się niepełnosprawność
(dokumentem potwierdzającym jest orzeczenie o niepełnosprawności), natomiast w stosunku do
osób w wieku powyżej 16 roku życia orzeka się stopień niepełnosprawności — lekki,
umiarkowany bądź znaczny (dokumentem potwierdzającym jest orzeczenie o odpowiednim
stopniu niepełnosprawności). Zgodnie z ai-t. 4a ust. 1 w/w ustawy osoby, które nie ukończyły
16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność
Jizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady
wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność
zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych

w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.
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Należy przy tym zauważyć, iż godnie z art. 2 pkt 10 przedmiotowej ustawy
niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych
z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności
powodującą niezdolność do pracy. Pojęcie niepełnosprawność obejmuje więc kategorię
zdolności do pełnienia przez człowieka ról społecznych — adekwatnie do wieku. Zachodzi
bowiem zależność pomiędzy ograniczeniem zdolności do realizacji oczekiwań, funkcji,
zachowań i postaw wynikających z zajmowanej pozycji społecznej w różnych grupach
społecznych a niepełnosprawnością.

Niepełnosprawność, zgodnie z kryterium ustawowym, to niemożność efektywnego
pełnienia ról społecznych tj. wypełniania zobowiązania wynikającego z zajmowanej pozycji
społecznej przy korzystaniu przez osobę z przysługuj ących jej przywilejów i praw według
bardziej lub mniej określonego wzoru, a więc niemożność bądź trudności w codziennej
aktywności i uczestnictwie.

Zgodnie z treścią 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności przy orzekaniu o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku
życia bierze się pod uwagę:
• zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego

opieką lekarską znajduje się dziecko, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na
ustalenie niepełnosprawności;

• ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego,
zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia
i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób
współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby, a także ograniczenia
w funkcjonowaniu występujące w Życiu codziennym w porównaniu do dzieci z pełną
sprawnością psychiczną i fizyczną właściwą dla wieku dziecka;

• możliwość poprawy zaburzonej funkcji organizmu poprzez zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne, środki techniczne, środki pomocnicze lub inne działania.

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności rozpatruje skład orzekający,
wyznaczony przez przewodniczący powiatowego/wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności, spośród członków zespołu do których należą: lekarz, psycholog,
pracownik socjalny, doradca zawodowy i pedagog. Jeśli okoliczności sprawy, przede wszystkim
stan faktyczny, uzasadniają wyznaczenie do składu większej liczby specjalistów,
przewodniczący może wyznaczyć więcej niż dwie osoby. Ważne jest, że przewodniczącym
składu orzekającego zawsze musi być lekarz, specjalista w dziedzinie odpowiedniej do choroby
zasadniczej osoby zainteresowanej. Każdy z członków zespołu uczestniczący w posiedzeniu
składu orzekającego sporządza, w zakresie swojej specjalności, ocenę fimkcjonalną osoby
orzekanej. Lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia uwzględniając m.in. przebieg choroby
zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji po wcześniejszym zapoznaniu
się z całością dokumentacji medycznej dołączanej do złożonego wniosku o wydanie orzeczenia
potwierdzającego niepełnosprawność. Obok oceny medycznej, w przypadku dzieci poniżej
16 — go roku życia, dokonywana jest również ocena przez psychologa lub pedagoga — członka
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zespołu orzekającego. W przypadku sporządzania oceny psychologicznej dokonuje się oceny
występowania dysfunkcji psychicznych warunkujących trudności w samodzielnym
funkcjonowaniu, z uwzględnieniem zaburzeń w zakresie procesów poznawczych oraz
emocjonalno-motywacyjnych, poziom inteligencji, zaburzenia zachowania werbalnego oraz
ruchowego, a także zaburzenia w interakcjach interpersonalnych, poziom krytycyzmu
i samokrytycyzmu oraz występowanie ograniczeń, odpowiednio do wieku, w zakresie
umiejętności przystosowawczych, z uwzględnieniem: zdolności do samoobsługi, samodzielnego
zaspokajania własnych potrzeb. Natomiast w przypadku oceny sporządzonej przez pedagoga
szczegółowo analizowany jest przebieg dotychczasowego kształcenia, występowanie dysfunkcji
psychofizycznych utrudniających lub uniemożliwiających kształcenie osoby zainteresowanej
w warunkach ogólnodostępnych, występowanie dysfunkcji psychofizycznych utrudniających
proces wychowania.

Zgodnie z powyższym ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem
niepełnosprawności, bowiem orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne,
psychiczne jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Przyjęte zasady orzekania
oznaczają, iż orzekanie o niepełnosprawności ma charakter kompleksowy. Wystąpienie tylko
jednego z elementów np. naruszenia sprawności organizmu (potocznie utożsamianego
z chorobą) nie musi zatem oznaczać, że mamy do czynienia z niepełnosprawnością. Natomiast
intensywność tego czynnika nie wpływa bezpośrednio na ustaloną niepełnosprawność, jeżeli
w następstwie jego występowania nie dochodzi do istotnych ograniczeń w sferze codziennej
aktywności. Reasumując, orzekanie o niepełnosprawności nie jest oceną stanu zdrowia osoby
orzekanej, ale oceną ograniczeń w możliwości jej funkcjonowania w życiu społecznym —

będących następstwem naruszenia sprawności organizmu.

Ponadto poza ustaleniem niepełnosprawności skład orzekający o niepełnosprawności ma
obowiązek ustosunkować się do wskazań zawartych w orzeczeniu m.in. pkt 7) konieczności
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji i pkt 8) konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Należy przy tym zwrócić uwagę, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez długotrwałą opiekę i pomoc
w pełnieniu ról społecznych należy rozumieć konieczność jej sprawowania przez okres powyżej
12 miesięcy przy czym:

• konieczność sprawowania opieki oznacza całkowitą zależność osoby od otoczenia, polegającą
na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu czynności
samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz ułatwiania kontaktów ze
środowiskiem;

• konieczność udzielania pomocy, w tym również w pełnieniu ról społecznych oznacza
zależność osoby od otoczenia, polegającą na udzieleniu wsparcia w czynnościach
samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, współdziałaniu w procesie
leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz w pełnieniu ról społecznych właściwych dla każdego
człowieka, zależnych od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych.

Należy jednocześnie zauważyć, iż nie każdy stan ograniczeń samoobsługi, poruszania się
i komunikacji oznacza, że mamy do czynienia z osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji.
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o osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji możemy mówić wówczas, gdy ograniczenia
w codziennym funkcjonowaniu wiążą się z koniecznością jednoczesnego sprawowania opieki
i udzielania pomocy.

Pragnę również podkreślić, iż brak przedmiotowego wskazania w orzeczeniu nie
kwestionuje faktu, iż niepełnosprawne dziecko wymaga pomocy polegającej na udzieleniu
wsparcia w czynnościach samoobsługowych, współdziałaniu w procesie leczenia, rehabilitacji,
edukacji oraz w pełnieniu ról społecznych właściwych dla każdego człowieka, zależnych od
wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych — co potwierdzone jest w pkt 8) konieczności
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji.

W przypadku osób w wieku do 16 roku życia przepisy rozporządzenia z dnia 1 lutego
2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia

( 2 ust. 1, pkt 1-9) w sposób jednoznaczny wskazują, iż do stanów chorobowych, które
uzasadniają konieczność stałej opieki lub pomocy dziecku, należą:

1) wady wrodzone i schorzenia o różnej etiologii prowadzące do niedowładów, porażenia
kończyn lub zmian w narządzie ruchu, upośledzające w znacznym stopniu zdolność chwytną
r lub utrudniające samodzielne poruszanie się,

2) wrodzone lub nabyte ciężkie choroby metaboliczne, układu krążenia, oddechowego,
moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i inne znacznie upośledzające sprawność
organizmu, wymagaj ące systematycznego leczenia w domu i okresowo leczenia szpitalnego,

3) upośledzenie umysłowe, począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym,
4) psychozy i zespoły psychotyczne,
5) całościowe zaburzenia rozwojowe powodujące znaczne zaburzenia interakcji społecznych

lub komunikacji werbalnej oraz nasilone stereotypie zachowań, zainteresowań i aktywności,
6) padaczka z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi,
7) nowotwory złośliwe i choroby rozrostowe układu krwiotwórczego do 5 lat od zakończenia

leczenia,
8) wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące znaczne ograniczenie jego

sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2
według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi, lub ograniczenie pola
widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni,

9) głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się
w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.

Powyższe decyduje wyłącznie o zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych, ale nie
decyduje bezpośrednio o przyznaniu wskazania w pkt 7) konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji. Brak przedmiotowego wskazania w orzeczeniu nie kwestionuje faktu,
iż niepełnosprawne dziecko wymaga pomocy polegającej na udzieleniu wsparcia
w czynnościach samoobsługowych, współdziałaniu w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji
oraz w pełnieniu ról społecznych właściwych dla każdego człowieka, zależnych od wieku, płci,
czynników społecznych i kulturowych — co potwierdzone jest w pkt 8) konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka wprocesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
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Zgodnie z powyższym o przyznaniu wskazania konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji decyduje zakres ograniczeń funkcjonalnych skutkujących całkowitą zależnością
dziecka od otoczenia i powodujących konieczność sprawowania długotrwałej opieki i pomocy
w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Odnosząc się do definicji niezdolności do samodzielnej egzystencji określonej w treści
art. 4 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pragnę zauważyć, iż dotyczy ona osoby niepełnosprawnej
o naruszonej sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy
innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim
samoobsługę, poruszanie się i komunikację. Pojęcie to obejmuje zarówno osoby powyżej 16 — go
roku życia jak i dzieci do ukończenia 16 — go roku Życia — z uwzględnieniem w każdym
przypadku wieku osoby orzekanej.

Niezależnie od powyższego pragnę wyjaśnić, iż zapewnieniu prawidłowości orzekania
służy mechanizm instancyjnej kontroli wydawania orzeczeń polegający na weryfikacji orzeczeń
przez organ wyższego stopnia. Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych postępowanie orzecznicze jest
zespołowe i dwuinstancyjne. Organami właściwymi do spraw orzekania o niepełnosprawności
są:

- powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności —jako pierwsza instancja,
- wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności —jako druga instancja.

Natomiast od orzeczeń wydanych w drugiej instancji, tj. przez wojewódzkie zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności, służy odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli orzeczenie wydane przez powiatowy zespół nie spełnia oczekiwań wnioskodawcy
— może on w określonym terminie tj. w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia złożyć
odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za
pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Natomiast od orzeczenia
wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności służy odwołanie do sądu
pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie
wnosi się w trybie analogicznym za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie
wydał.

Proces orzekania jest działaniem o charakterze autonomicznym ze względu na charakter
podmiotu tego procesu, którym jest każdorazowo indywidualna osoba — co oznacza, iż każda
osoba musi być traktowana indywidualnie zaś zapewnieniu jego prawidłowości służy
mechanizm instancyjnej kontroli wydawania orzeczeń polegający na weryfikacji orzeczeń przez
organ wyższego stopnia.
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