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Warszawa, 18 lutego 2021 r.

Szanowni Państwo
Rektorzy uczelni
publicznych i niepublicznych

Szanowni Państwo Rektorzy,
w związku z napływającymi w ostatnim czasie do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw
Osób Niepełnosprawnych informacjami, że studenci niepełnosprawni nie mogą ubiegać
się o przyznanie stypendium specjalnego z uwagi na utratę ważności dotychczasowego
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, uprzejmie przypominam, że na podstawie
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)
przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności i stanowiących podstawę do korzystania z różnego
rodzaju ulg i uprawnień przyznawanych osobom niepełnosprawnym na podstawie
odrębnych przepisów.
Zgodnie z art. 15h ust. 1 dodanym art. 1 pkt 14 ww. ustawy orzeczenie
o 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 niniejszej ustawy
(tj. w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia w tym
terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje 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
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020
r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia
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epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego
orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Wejście w życie ww. art. 15h ust. 1 pkt 1 i 2 oznacza, że okres ważności orzeczeń
o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wydanych na czas
określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, po spełnieniu warunków
wskazanych w tym przepisie, z mocy prawa uległ przedłużeniu na wskazany okres.
Powyższe uregulowanie ma na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych
w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, m.in. w sytuacji,
gdy nie jest możliwe zebranie zespołu orzekającego w terminie, czy zgromadzenie
wymaganej dokumentacji medycznej z powodu trudności z dostępem do specjalistów.
Jednocześnie należy wyjaśnić, że jako nowe wydane orzeczenie przez zespół do spraw
orzekania o niepełnosprawności należy rozumieć orzeczenie ostateczne, czyli co do
zasady orzeczenie, co do którego upłynął 14 dniowy termin do wniesienia odwołania do
wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności albo orzeczenie,
w stosunku do którego osoba zrzekła się prawa do wniesienia odwołania. Orzeczenia
wydane przez wojewódzki zespół są orzeczeniami ostatecznymi na podstawie art. 16
Kodeksu postępowania administracyjnego.
Orzeczenie, w stosunku do którego zostało wniesione odwołanie nie jest orzeczeniem
ostatecznym, tym samym nie określa statusu osoby niepełnosprawnej. Do czasu
zakończenia postępowania odwoławczego i uostatecznienia się orzeczenia nie ulega
zatem przerwaniu ważność orzeczenia przedłużonego na podstawie art. 15h ust. 1 ww.
ustawy czyli na podstawie dotychczasowego orzeczenia osoba nadal może korzystać
z dotychczasowych uprawnień.
Z wyrazami szacunku
Piotr Jagielski
Zastępca Dyrektora
Departamentu Szkolnictwa Wyższego
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