
Plan kontroli problemowych Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności                         

w I półroczu 2017 roku 

 

L.p. Jednostka objęta kontrolą Problematyka kontroli Okres objęty 

kontrolą 

Termin 

wykonania 

kontroli 

1. Powiatowy Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w 

Kamiennej Górze 

1. Zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną 

dokumentacją i przepisami dotyczącymi orzekania                   

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 

2. Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, 

standardów i procedur postępowania w sprawach 

dotyczących orzekania o niepełnosprawności                     

i stopniu niepełnosprawności. 

01.01.2015 r.   – 

do dnia kontroli 

styczeń 2017 r. 

2. Powiatowy Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w 

Kłodzku 

1. Zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną 

dokumentacją i przepisami dotyczącymi orzekania                    

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 

2. Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, 

standardów i procedur postępowania w sprawach 

dotyczących orzekania o niepełnosprawności                               

i stopniu niepełnosprawności. 

01.02.2015 r.   – 

do dnia kontroli 

luty 2017 r. 

3. Powiatowy Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w 

Lubaniu 

1. Zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną 

dokumentacją i przepisami dotyczącymi orzekania                      

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 

2. Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, 

standardów i procedur postępowania w sprawach 

dotyczących orzekania o niepełnosprawności                               

i stopniu niepełnosprawności. 

01.03.2015 r.   – 

do dnia kontroli 

marzec 2017 r. 

4. Powiatowy Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w 

Lubinie 

1. Zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną 

dokumentacją i przepisami dotyczącymi orzekania                     

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 

01.04.2015 r.   – 

do dnia kontroli 

kwiecień 2017 r. 



2. Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, 

standardów i procedur postępowania w sprawach 

dotyczących orzekania o niepełnosprawności                                

i stopniu niepełnosprawności. 

5. Powiatowy Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w 

Lwówku Śląskim  

1. Zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną 

dokumentacją i przepisami dotyczącymi orzekania                    

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 

2. Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, 

standardów i procedur postępowania w sprawach 

dotyczących orzekania o niepełnosprawności                              

i stopniu niepełnosprawności. 

01.05.2015 r.   – 

do dnia kontroli 

maj 2017 r. 

6. Powiatowy Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w 

Strzelinie 

1. Zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną 

dokumentacją i przepisami dotyczącymi orzekania                     

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 

2. Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, 

standardów i procedur postępowania w sprawach 

dotyczących orzekania o niepełnosprawności                                    

i stopniu niepełnosprawności. 

01.06.2015 r.   – 

do dnia kontroli 

czerwiec 2017 r. 

 


