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Pani

W odpowiedzi na pismo z dnia 6.09.202I r. przekazane do Biura Pełnomocnika Rządu
do Spraw osób Niepełnosprawnych vzy piśmieBiura Rzeczntka Praw Dziecka z dnia
15.09.2021 r. (znak: PRZ.052.20.202I'KMJ) w sprawie propozycji zmiany przepisów
określających okres na jaki wydane jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo
o niepełnosprawności Biuro Pełnomocnika Rządu informuj e
:

Zgodnie z treścią$ 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności(Dz. U. z 202I r. poz. 857) naruszenie sprawnościorganizmu uwaza się
za: trwałe (stałe) - jeŻeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy (pkt 1)
albo okresowe - jeŻeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia
(pkt 2). Stosownie do treści$ 3 ust. 5 powołanego rozpotządzenia stopień niepełnosprawności
otzeka się na czas określonylub na stałe, a niepełnosprawnośćdziecka orzeka się na czas
określony,jednak na okres ni dłuŻszy niŻ do ukończenia przez dziecko 76 roku Życia
($ 3 ust. 6).

Treśćcytowanych przepisów nakazuje przyjąć, Że przesłanki słuzące ustaleniu okresu'

na jaki wydawane jest orzeczenie, determinowane są w pierwszej kolejnościkryterium

medycznym, tym niemniej przy jego określaniu uwzględnić również na|eŻy fakt wpływu
naruszenia sprawności organizmu na zakres wypełniania ró1 społecznych określany
poprzez stopień ograniczen funkcjonalnych zawarty w definicji kazdego Ze stopni
niepełnosprawności.JeŻeli rokowania dotyczące poprawy stanu zdrowia i ograniczen
funkcjonalnych nim spowodowanych są negatywną orzęczęnie o stopniu niepełnosprawności
winno zostać wydane na stałe, a otzeczenie o niepełnosprawnościna okres do ukończenia
ptzęz dziecko 16 roku Życia, natomiast w razie pozytywnego rokowanta - na czas określony.
W przypadku orzeczęń wydawanych na czas określony przyjąć, naleŻy, Że moŻe nastąpić
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zmianaw stanie zdrowiai ograniczeniach funkcjonalnych, w następstwie m.in. farmakoterapii
i/lub oddziaŁywafi rehabilitacyjnych, skutkująca nie tylko zmianą stopnia niepełnosprawności
naniŻszy, ale nawet utratą statusu osoby niepełnosprawnej.
W kontekście przywołanych przepisów prawa uwzględniających negatywne
rokowania co poprawy stanu zdrowia i ograniczeń funkcjonalnych jako przesłankę pozytywną
wydania orzeczeniana stałe lub na okres nie dłlŻszy niŻ do ukończenia ptzez dziecko 1 ó roku
Życiaproponowana w piśmie zmiataprzepisów tozporządzenia nie znajduje uzasadnienia.
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W

załączenu Biuro Pełnomocnika Rządu przekanlje Klauzulę informacyjną dotyczącą
przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji nadesłanej do Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej (Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw osób Niepełnosprawnych).
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Klauzula informacyjna doĘcząca przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji
nadesłanej do Ministerstwa Rodziny i PotiĘki Społecznej (Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw
osób Niepełnosprawnych).
Zgodnie

z

art' 13 ust.

27 kwiętnia 2016

osobowych

l

i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku

z

Ż0161679

z dnia

przetułarzaniem danych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE

poniżej przekazuj ę następuj ące informacj

e

:

Administratorem danych osobowych jest Minister Rodziny
w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej

I 13 I

i

Polityki Społecznej

z

siedzibą

5, 00-513 Warszawa.

Z administratorem danych mozna się skontaktować poprzez

adres mailowy: info@mrips'gov.pl, lub

pisemnie na adres siedziby administratora.

Z

Inspektorem ochrony Danych można się kontaktowaó we wszystkich sprawach dotyczących

przetwarzaria danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania

przelwaruariem poprzez adres mailowy: iodo@mrips.gov.pl

z praw związanych z ich

lub pisemnie na adres

siedziby

administratora.

w celu

Pani/Pana dane będą przetwarzane

rozpatrzenia przesłanej do MRiPS korespondencji.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e

Pani/Pana dane osobowe mogą

byi

RoDo.

przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na

zlecenie administratora, atakŻe innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów (przykład:

sądowi, Policji, instytucjom kontrolnym, podmiotom lub osobom ftzycznym występującym
z wnioskięm o dostęp do informacji publicznej).

Pani/Pana dane będą przetwarzane

w

okresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów

wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego.
Przysfuguje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania'
sprzeciwu, ich usunięcia po upĘwie wskazanych okręsów lub ograniczenia ich przetwarzania.
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanęmu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu'

Przysfuguje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub
miej sca popełnienia domniemanego naruszenia'

Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych

(PUoDo)

Adres: Stawki 2,00-193 Warszawa' tel.Ż2 53l 03 00
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwaruaniejest warunkiem rozpatrzenia
korespondencji.
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