
Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje listy rodziców i opiekunów 
niepełnosprawnych dzieci, w których kwestionowana jest praktyka orzekania o 
czasowej (na okres 2 - 3 lat) niepełnosprawności w wypadku małoletnich dotkniętych 
nieuleczalną chorobą lub wadą wrodzoną. Zdaniem skarżących, praktyka taka w 
wypadku długotrwałej i nierokującej poprawy choroby lub wady, zmuszająca do 
okresowego (kilkukrotnego) ubiegania się o zaliczenie dziecka do osób 
niepełnosprawnych, jest nieuzasadniona i kłopotliwa dla dzieci i ich rodziców. 

Należy podnieść, że stosownie do art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst 
jedn. Dz. U. 2008 r. Nr 14 poz. 92 ze zm.), zaliczenie małoletniego do 16 roku życia do 
osób niepełnosprawnych uwarunkowane jest stwierdzeniem równoczesnego wystąpienia 
trzech przesłanek: 

• naruszenia sprawności fizycznej lub psychicznej wskutek wady wrodzonej, 
długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu; 

• przewidywanego trwania tego naruszenia w okresie powyżej 12 miesięcy 

• konieczności zapewnienia małoletniemu całkowitej opieki lub pomocy w 
zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający 
wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. 

Nadto, zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 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.), przewidywany okres trwania 
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upośledzenia stanu zdrowia przekraczającego 12 miesięcy, stanowi jedno z kryteriów 
oceny niepełnosprawności u osoby w wieku do 16 roku życia. 

Z treści wskazanych przepisów wynika poza wątpliwością, że przewidywany 
okres trwania naruszenia sprawności fizycznej lub psychicznej, winien być 
przedmiotem oceny przy orzekaniu o niepełnosprawności małoletniego. Równocześnie 
brak jest jakichkolwiek ograniczeń formalnoprawnych, uniemożliwiających wydanie 
orzeczenia o niepełnosprawności na okres do ukończenia 16 roku życia, jeżeli 
stwierdzone naruszenie sprawności fizycznej lub psychicznej ma charakter trwały i 
nieodwracalny. 

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 
147 ze zm.), przedstawiam Panu Ministrowi powyższy problem, z uprzejmą prośbą o 
podjęcie działań w granicach kompetencji Pana Ministra, zmierzających do jego 
rozwiązania, z korzyścią dla niepełnosprawnych dzieci oraz ich rodziców i opiekunów. 


