Ważne informacje

INFORMACJA W SPRAWIE PRZED?U?ENIA ?WIADCZE? UZALE?NIONYCH
OD NIEPE?NOSPRAWNO?CI
W przypadku posiadania orzeczenia o niepe?nosprawno?ci, stopniu niepe?nosprawno?ci
lub innego, którego termin obowi?zywania up?yn?? po 8 grudnia 2019 r. – wa?no?? ich
zostanie przed?u?ona (ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw –
Dz. U. z 2020 r., poz. 568).
Przed?u?enie wa?no?ci orzecze? powoduje, ?e automatycznie wyd?u?a si? prawo do
?wiadcze? uzale?nionych od niepe?nosprawno?ci, tj. zasi?ku piel?gnacyjnego, ?wiadczenia
piel?gnacyjnego, specjalnego zasi?ku opieku?czego oraz dodatku do zasi?ku rodzinnego
z tytu?u kszta?cenia i rehabilitacji dziecka niepe?nosprawnego oraz dodatku z tytu?u
samotnego wychowywania dziecka.
Orzeczenia o niepe?nosprawno?ci (lub stopniu niepe?nosprawno?ci), których wa?no??:
up?yn??a w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r. – zachowuje wa?no??
przez 60 dni od momentu odwo?ania stanu zagro?enia epidemicznego
lub stanu epidemii, jednak nie d?u?ej, ni? do dnia wydania nowego orzeczenie
(pod warunkiem z?o?enia do 7 marca kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia),
up?yn??a w terminie od 8 marca 2020 r. – zachowuje wa?no?? przez 60 dni
od odwo?ania stanu zagro?enia epidemicznego lub stanu epidemii – nawet je?li nie
zosta? z?o?ony nowy wniosek – jednak nie d?u?ej, ni? do dnia wydania nowego
orzeczenia.
Orzeczenia o ca?kowitej niezdolno?ci do pracy oraz niezdolno?ci do samodzielnej
egzystencji wydane przez Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych, Kas? Rolniczego
Ubezpieczenia Spo?ecznego lub inne organy emerytalno – rentowe, których wa?no?? up?ywa
w okresie obowi?zywania stanu zagro?enia epidemicznego albo stanu epidemii, b?d?
przed?u?one
o kolejne trzy miesi?ce. Je?eli orzeczenie wygas?o przed 14 marca, to takie orzeczenie równie?
b?dzie wyd?u?one o kolejne 3 miesi?ce.
Przed?u?enie prawa do ?wiadcze? nie b?dzie wymaga?o z?o?enia nowego wniosku,
post?powanie b?dzie prowadzone z urz?du.
Departament ?wiadcze? Rodzinnych Urz?du Miejskiego w Elbl?gu b?dzie musia? potwierdzi?,
czy ?wiadczeniobiorca spe?nia warunki do kontynuacji ?wiadcze?. Wi?kszo?? danych
Departament ?wiadcze? Rodzinnych pozyska sam z dost?pnych systemów. W przypadku
konieczno?ci uzyskania jakichkolwiek wyja?nie?, b?dziemy kontaktowali si?
z zainteresowanymi telefoniczne lub za po?rednictwem poczty elektronicznej.
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