LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1 września 2017 r. zmienia się wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej. Dokument
będzie estetyczny, mały i plastikowy. Przypominamy, kto i jak może go wyrobić.
Tłumaczymy też, co stanie się ze starymi legitymacjami.
Na awersie legitymacji znajdą się: nazwa dokumentu w językach polskim, francuskim
i angielskim, piktogramy oznaczające rodzaje niepełnosprawności, a także miejsca na:
zdjęcie (o wymiarach 2,5 x 3 cm), imię, nazwisko, PESEL i termin ważności legitymacji.
Rewers legitymacji zawiera: nazwę powiatowego zespołu, który wystawił dokument,
numer legitymacji, skrót LON w brajlu, piktogramy oznaczające rodzaje
niepełnosprawności oraz element wykonany farbą optycznie zmienną w postaci mapy
Polski z tekstem „LON”.
Będzie też miejsce na PESEL, numer legitymacji oraz symbol i (w przypadku osób po
16. roku życia) stopień niepełnosprawności – wszystko to wpisane za pomocą fotokodu
(kodu QR) i jedynie na wniosek osoby z niepełnosprawnością lub przedstawiciela
ustawowego.

Aby otrzymać nową legitymacje przepisy prawa nie przewidują
konieczności ponownego orzekania się.
1. Od kiedy można ubiegać się o nową legitymację?
Od dnia 1 września 2017 roku.

2. Do czego służy legitymacja?
Legitymacja osoby niepełnosprawnej dokumentuje niepełnosprawność lub stopień
niepełnosprawności, potwierdzając podstawę do korzystania z ulg i uprawnień, jakie
przysługują osobie niepełnosprawnej na podstawie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego i prawa lokalnego.

3. Kto wystawia legitymację i jak ją można otrzymać?
Legitymację wystawia powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Dokument otrzymuje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela
ustawowego, po przedłożeniu do wglądu prawomocnego orzeczenia:
•
•
•

o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub
o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Orzeczeniem prawomocnym jest orzeczenie, od którego nie wniesiono odwołania albo co
do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania, a także po wyroku sądu,
od którego nie wniesiono środka zaskarżenia. Jeśli posiada się więcej niż jedno
orzeczenie, legitymację wystawia się na podstawie ostatniego z nich.

4. Na jak długo można otrzymać legitymację ?
Legitymację wystawia się na okres ważności orzeczenia. Ważność samej legitymacji nie
może być jednak dłuższa niż:
•
•
•

5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności
wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 lat.
czas ważności orzeczenia osoby powyżej 60 roku życia

W nowym wzorze dane dotyczące stopnia i rodzaju niepełnosprawności będą wpisywane
na wniosek osoby zainteresowanej za pomocą kodu QR.

5. Czy trzeba wymienić dotychczas posiadaną legitymację?
Nie ma takiej konieczności. Otrzymane wcześniej legitymacje zachowują ważność na
czas w nich określony.

6. Kto zapłaci za nową legitymację ?
Wydatki pokrywane są z budżetu państwa. Dla osób z niepełnosprawnością nowe
legitymacje są darmowe. Tylko za wydanie duplikatu będzie pobierana opłata
w wysokości 15 zł.

