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Przewodniczijcy Povviatowycb
Zespolow do Spraw Orzekania
o Niepetnosprawnosci
Avszyscy/

Biuro Pehiomocnika Rzadu do Spraw Osob Niepeinosprawnych vv zaiaczeniu
przedstawia informacje na lemal stanu realizacji zadania dotyczacego produkcji blankietovv
legitymacji

dokumentujacych

niepelnosprawnosc

lub

stopieri

niepelnosprawnosci

zgodnic z nowymi zasadami oraz wyjasnienia dotycza.ce dokumentowania statusu osoby
niepeinosprawnej w celu korzystania z ulg i uprawnien przyznawanych przez rozne podmioty
na podstawie odrebnych przepisow,
Jednoczesnie

Biuro

'Pelnomocnika

Rzadu

zobowiazuje

Przcwodniczacych

powiatovvych/miejskich zespofow do niezwlocznego zamieszczenia przekazanej w zaiaczeniu
informacji na stronie internetowej zespoiu oraz vv jego siedzibie na tabiicy ogloszen, baclz
w miejscu widocziiym dla osob orzekanych. a takze do postugiwania si? jego trescia
w ramach odpowiedzi zwiazanych z ewentualnymi pytaniami osob niepelnosprawnych w tej
materii.
Przy tym podkres'lic nalezy, ze vvydawanie legilymacji wediug nowych wzorow
rozpocznie si^ w mozliwie najszybszym terminie. po zakonczeniu wszystkich czynnosci
zwiazanych z produkcja legitymacji.

Zalaczniki: 2 — j a k vv iresci;

Do vviadontosci:
Przewodniczacy Wojewodzkich Zespolow ds. Orzekania o Niepefnospravvnosci /wszyscy/

Legitymacja osuby nicpclnosprnwncj a korzystanie z ulg i uprmvnieri wazne informacje

W dniu 6 pazdziemika br. podpisana zostaia umowa pomiedzy Miiiisterstwem
Rodziny, Pracy i Poluyki Spotecznej a Polskq Wytwornia Papicrow Wartosciowych S.A.
z siedzibi} \ Warszawie, obcjmujaca produkcjc blankielow legitymacji dokumcntujacych
niepelnosprawnosc lub stopieii niepetnosprawnosci oraz ich personalizacjc i dystrybucj^.
Wydawanic Icgilymacjl wedlug nowych wzorow, w tym dla osob. ktore uzyskaly
orzcczcnic potwierdzajace niepetnosprawnosc po 1 \vTzesnia 2017 r. rozpocznie si?
vv mozliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynnosci niezbednych
do zapewtiienia prawidlo\vej reallzacji tego zadania.

Do czasu uzyskania nowej Icgitymacji:

- osoba posiadajaca waznq Icgirymacj^ vvydana na dotychczas obowiazujacych wzorach ma
pclne prawo poslugiwac 519 t;j Jcgitymacj^ >vs/.?dzie tarn, gdzic lcgit> r macja jest
dokumcntem upruwniajijeym do ujg i swiadczen - prawo postugiwania sie dotychczasowa
iegitymacja wynika z faktu. ze wszystkie legitymacjc nystawionc do dnia 31 sicrpnin br.
zachovujij waznosc na czas w nich okrcslony.
Nie ma zatcm obowiazku-wymiany ^vaznych Icgitymacji wydanych na dotA'chc/asowych
wzorach na legitymacje \vg wzoru obowi;}zuj;|cego od 1 wrzesnia tego roku;

- osoba, ktora nic posiada legitymacji \ ceiu korzystania z okreslonych ulg i uprawnien
povinna poslugiwac sie^ waziiym orzeczenicm potvvicrdzajacvm niepelnosprawnosc lub
stopicri niepelnospraivnosci. To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako
niepclnosprawncj, natomiast Iegitymacja jest dokumentem potwierdzajacym

wydanie

przcdmiotowego orzeczenia.
W szezegdtaogci dotyczy to korzystania z ulgovvycli przejazdow srodkami publiczncgo
transportu zbiorowego (PKP, PKS). W swietle wyjasnieri Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 18 pazdziernika br. (pismo vv zalaczeniu) w przypadku posiadania
orzeczenia o niepelnospran'iwsci a/bo vrzeczenin o stopniit niepehiosprawnosci ttie jesf
kanieczneposiatlanie rown'mi legitymacji (...).

