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Szanowna Pani Marszałek.   

W odpowiedzi na interpelację nr 20727 wniesioną przez Panią Poseł Ewę Kołodziej wraz 

z grupą Posłów uprzejmie informuję: 

Ad 1) Czy Ministerstwo przeprowadzi analizę składów orzekających, a w szczególności 

przewodniczących tych składów w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw orzekania  

o niepełnosprawności dzieci do 16. roku życia chorych na cukrzycę typu 1? 

W nawiązaniu do treści zawartych w odpowiedzi na interpelację nr 13378 uprzejmie 

informuję, że postępowanie orzecznicze, w tym zasady wydawania orzeczeń 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 2020 r. poz. 426, ze zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki  

Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 2027, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności 

mailto:info@mrpips.gov.pl


 
 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa  

e-mail: info@mrpips.gov.pl, tel. 222-500-108  

2 

 

u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162, ze zm.). Każdy wniosek  

o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności rozpatrywany jest w oparciu i na zasadach 

określonych we wskazanych powyżej przepisach prawa, a składy orzekające w powiatowych  

i wojewódzkich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności przy orzekaniu  

o niepełnosprawności są obowiązane do przestrzegania jednolitych kryteriów kwalifikacji  

do osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym, kwalifikacja dziecka do osób 

niepełnosprawnych następuje po przeprowadzeniu przez co najmniej dwuosobowy skład 

orzekający postępowania orzeczniczego, obejmującego badanie lekarskie oraz ocenę sporządzoną 

przez co najmniej jednego specjalistę (np. psychologa lub pedagoga), w tym po naradzie podczas 

której orzecznicy przedstawiają swoje opinie i wnioski oraz wymieniają informacje w celu 

podjęcia trafnej decyzji orzeczniczej.  

Zgodnie z § 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności przewodniczącym składu orzekającego jest lekarz specjalista lub lekarz 

posiadający specjalizację co najmniej I stopnia, w szczególności w następujących dziedzinach 

medycyny: chorobach wewnętrznych, pediatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 

neurologii, psychiatrii, okulistyce i otolaryngologii, natomiast zgodnie z § 33 pkt 2 

przedmiotowego rozporządzenia, określenia specjalności lekarza przewodniczącego składu 

orzekającego, odpowiedniej do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka, 

dokonuje lekarz wyznaczony przez przewodniczącego zespołu.  

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych sprawuje na podstawie art. 6c 

ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Nadzór ten, 

w myśl art. 6c ust. 2 pkt 1 i 2 przedmiotowej ustawy, polega na kontroli orzeczeń  

co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania  

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz kontroli prawidłowości  

i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach 

dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Kontrole 

przeprowadzane przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych nie 

wykazują przypadków wydawania orzeczeń przez lekarzy bez specjalizacji, ponieważ aby lekarz 
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mógł wykonywać zadania członka powiatowego/wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania  

o niepełnosprawności musi kumulatywnie spełnić następujące wymogi kwalifikacyjne: 

1) posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizację  

co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania  

o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (§ 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia  

w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności),  

2) odbyć szkolenie zgodnie z programem opracowanym w oparciu o minima programowe  

i złożyć z wynikiem pozytywnym test sprawdzający w zakresie objętym szkoleniem  

(§ 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności).  

Po odbyciu szkolenia i złożeniu z wynikiem pozytywnym testu sprawdzającego lekarz, stosownie 

do § 23 ust. 1 wskazanego powyżej rozporządzenia, otrzymuje zaświadczenie uprawniające do 

orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydane przez Pełnomocnika 

Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych członkom wojewódzkiego zespołu oraz przez 

wojewodę członkom powiatowego zespołu. 

Ad 2) Czy Ministerstwo dostrzega konsekwencje wynikające z wydawanych orzeczeń bez 

przyznanego punktu 7 zarówno dla pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 jak i ich opiekunów? 
 

Rozstrzygnięcie podejmowane przez skład orzekający musi zostać podjęte w oparciu  

o aktualnie ustalony stan faktyczny, dotyczący naruszonej sprawności organizmu 

i funkcjonowania osoby orzekanej. Poza ustaleniem niepełnosprawności, skład orzekający ma 

obowiązek ustosunkować się do wskazań zawartych w orzeczeniu, m.in. wskazania w pkt 7) 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz wskazania w pkt 8) konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Zdefiniowanie kryteriów, które decydują o tym, czy orzekane dziecko jest niezdolne do 

zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, co w konsekwencji rozstrzyga o spełnieniu 

przesłanek uprawniających do pozytywnego rozstrzygnięcia w przedmiocie wskazania 

o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, nie może być dowolne i pozostawione 
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arbitralności ocen osób wykonujących obowiązki orzecznicze. Art. 4 ust. 4 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stanowi, że niezdolność 

do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu 

uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych,  

za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację, co powoduje 

konieczność zapewnienia stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób. Jest to jedyny 

przepis ustawy, który stanowi dyrektywę i kierunek dokonywania oceny, czym jest niezdolność 

do samodzielnej egzystencji. Zakres stałej opieki i pomocy wyznacza natomiast posiłkowo  

§ 29 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności wskazując, iż 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. Zatem zachodzi konieczność wystąpienia – adekwatnie 

do wieku dziecka – wyżej wymienionych okoliczności, jako dających podstawę do uznania za 

konieczną stałej opieki lub pomocy dziecku, albowiem jedynie taki stan dziecka polegający na 

całkowitej zależności od otoczenia, zwłaszcza w zakresie higieny osobistej, karmienia  

i przemieszczania się powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 

osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.  

Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kryteriów oceny 

niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia do stanów chorobowych, które uzasadniają 

konieczność stałej opieki lub pomocy dziecku, należą wrodzone lub nabyte ciężkie choroby 

metaboliczne, układu krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia  

i inne znacznie upośledzające sprawność organizmu, wymagające systematycznego leczenia  

w domu i okresowo leczenia szpitalnego. Cukrzyca typu 1 u dzieci jest nabytym schorzeniem 

metabolicznym, u podłoża którego leży nieprawidłowa odpowiedź układu immunologicznego, 

skutkująca niszczeniem komórek wysp trzustkowych wydzielających insulinę. Wpływ cukrzycy 

na psychologiczny i biologiczny aspekt funkcjonowania dziecka będzie różny w zależności od 

wieku dziecka, jego rozwoju oraz zmieniających się potrzeb. Oczywistym jest, że od momentu 

rozpoznania choroby w okresie przedszkolnym i pierwszych latach szkoły, dzieci wymagają 
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stałej kontroli i nadzoru opiekuna. Problematyczne jest natomiast określenie wieku, w którym 

dzieci powinny przejąć odpowiedzialność za kontrolę nad cukrzycą. W trakcie pierwszych lat 

szkoły dzieci rozwijają swoje zdolności w różnych dziedzinach, w tym w samokontroli.  

W ramach naturalnego, ogólnego rozwoju zdolności dzieci zaczynają stopniowo zwiększać swoje 

uczestnictwo w czynnościach związanych z cukrzycą, biorąc za nie jednocześnie coraz większą 

odpowiedzialność. W związku z powyższym ocena orzecznicza dziecka powinna być zawsze 

indywidualna i powinna m. in. uwzględniać: wiek dziecka, przebieg schorzenia, indywidualną 

reakcję na leczenie, wyniki stosowanej farmakoterapii potwierdzone badaniem i wynikami  

badań laboratoryjnych, ocenę powikłań, stopień edukacji dziecka związany z cukrzycą oraz 

przystosowania dziecka do choroby. Każdorazowo wszystkie elementy orzeczenia, oceniane są 

zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, po wnikliwej analizie stanu faktycznego oraz ocenie 

aktualnych ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu, dokonanej przez wszystkich członków 

składu orzekającego.  

Należy podkreślić, że w odniesieniu do dzieci z cukrzycą typu 1 wskazanie w pkt 7) 

orzeczenia o niepełnosprawności może zostać ustalone po spełnieniu opisanych powyżej 

przesłanek, jednak brak ustalenia tego wskazania w orzeczeniu nie kwestionuje faktu,  

że niepełnosprawne dziecko cierpiące na cukrzycę typu 1 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 potwierdza decyzja  

o zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych wraz z przyznaniem wskazania w pkt 8) 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji. 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 miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi 

się w trybie analogicznym za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał.  
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Ad 3) Czy zdaniem Pani Minister takie działania lekarzy orzeczników naruszają zasady 

Kodeksu Etyki Lekarskiej? 
 

Obowiązkiem każdego lekarza, w tym również lekarza wykonującego zadania członka 

powiatowego/wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, jest stosowanie 

zasad zawartych w Kodeksie Etyki Lekarskiej, za których nieprzestrzeganie grozi postępowanie  

z zakresu odpowiedzialności zawodowej. Należy jednak podkreślić, iż rzetelne wykonywanie 

przez lekarza obowiązków orzeczniczych, dokonywanie rozstrzygnięć w oparciu o aktualnie 

obowiązujące przepisy prawa i ustalony obiektywnie stan faktyczny nie stanowią przykładów 

przewinienia zawodowego, o którym mowa w art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 

lekarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 965). Wskazać należy, że rola lekarza członka zespołu do spraw 

orzekania o niepełnosprawności jest inna niż rola lekarza leczącego pacjenta, albowiem celem 

pracy lekarza orzecznika jest dokonanie przełożenia stanu zdrowia na stan funkcjonalny  

i wydanie – w oparciu o przepisy prawa – orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności. Dlatego też lekarz przewodniczący składu orzekającego obowiązany jest 

podporządkować procesy myślowe zasadom logicznym wynikającym z przepisów prawa 

regulujących zasady orzekania, dążyć do ustalenia prawdy obiektywnej oraz sporządzić ocenę 

stanu zdrowia w oparciu o stan faktyczny. Na lekarzu spoczywa też obowiązek weryfikacji 

zawartego w zaświadczeniu o stanie zdrowia rozpoznania lekarskiego oraz ustalonych w nim 

rokowań co do zmiany stanu zdrowia, konieczności opieki i pomocy dziecku, a nie przyjęcia  

ich za pewnik. W przeciwnym razie brak byłoby zasadności wydawania orzeczeń  

o niepełnosprawności przez powołany w tym celu organ administracji publicznej, a zadanie  

to powierzone zostałoby lekarzom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dzieckiem. 

 

                                                           Z poważaniem                     

                                                                         Z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

                           Barbara Socha  

                          Podsekretarz Stanu 

                                                               /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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