
ZARZĄDZENIE NR f f l

W OJEW ODY DOLNOŚLĄSKIEGO  

z dnia czerwca 2017 r.

w  sprawie zasad działania W ojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w  W ojewództwie Dolnośląskim

N a podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w  województwie (Dz. U. 2015 r., poz. 525 zm: poz. 1960; z 2016 r.: poz. 2260, poz. 1948; z 2017 r.: 
poz. 935) oraz art. 6a ust. 4 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016, poz. 2046, poz. 1948; 
z 2017 r.: poz. 935), zarządzam, co następuje:

§ 1. Do zakresu działania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w  W ojewództwie Dolnośląskim, w szczególności należy:

1) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów do spraw orzekania 
o niepełnosprawności,

2) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń W ojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania
0 Niepełnosprawności w W ojewództwie Dolnośląskim, kierowanych do Sądu Pracy
1 Ubezpieczeń Społecznych i reprezentowanie W ojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania
0 Niepełnosprawności w W ojewództwie Dolnośląskim przed Sądem Pracy
1 Ubezpieczeń Społecznych,

3) przeprowadzanie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, osób ubiegających się 
o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz prowadzenie 
rejestru tych badań w formie dokumentu pisemnego i elektronicznego,

4) prowadzenie elektronicznej ewidencji orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności w  ramach Elektronicznego Krajowego Systemu M onitoringu Orzekania 
o Niepełnosprawności,

5) przygotowanie i obsługa administracyjna posiedzeń składów orzekających W ojewódzkiego 
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w W ojewództwie Dolnośląskim,

6) współpraca z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego 
w sprawach z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

7) sprawowanie w upoważnienia W ojewody Dolnośląskiego nadzoru nad orzekaniem 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności realizowanym przez powiatowe zespoły do 
spraw orzekania o niepełnosprawności, który polega na:
a. kontroli orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami 

dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
b. kontroli prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów oraz procedur 

postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu 
niepełnosprawności,

c. przeprowadzaniu szkoleń dla członków składów orzekających powiatowych zespołów do 
spraw orzekania o niepełnosprawności celem nadawania im uprawnień do orzekania,

d. udzielaniu wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie 
w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

8) przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacji 
z realizacji zadań Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w  W ojewództwie Dolnośląskim oraz powiatowych zespołów do spraw orzekania 
o niepełnosprawności, sporządzonych na podstawie informacji otrzymanych od starostów,

9) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem z budżetu W ojewody działalności zespołów 
do spraw orzekania o niepełnosprawności, w  tym:



a. sporządzanie projektu budżetu W ojewody w zakresie finansowania działalności zespołów 
do spraw orzekania o niepełnosprawności,

b. przygotowanie propozycji podziału środków finansowych, w tym dotacji, przeznaczonych 
na funkcjonowanie powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,

c. nadzór i kontrola merytoryczna wykorzystania dotacji przez powiatowe zespoły 
(m.in. rozliczanie dotacji),

d. przygotowanie propozycji harmonogramu realizacji wydatków budżetu W ojewody orazjego 
aktualizowanie,

e. przygotowanie wniosków do Wydziału Finansów i Budżetu o dokonanie zmian w budżecie 
Wojewody,

f. sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu W ojewody w zakresie 
finansowania działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w układzie 
klasyfikacj i budżetowej i w układzie zadaniowym;

10) wnioskowanie o stwierdzenie nieważności orzeczenia oraz o wznowienie postępowania 
w  wypadku stwierdzenia, że orzeczenie wydane zostało w sposób sprzeczny z przepisami 
dotyczącymi orzekania,

11) administrowanie danymi osobowymi gromadzonymi przez Wojewódzki Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w W ojewództwie Dolnośląskim w ramach Elektronicznego 
Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności oraz przetwarzanie 
danych osobowych osób orzekanych w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub 
stopniu niepełnosprawności.

2. Przewodniczący W ojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
W ojewództwie Dolnośląskim:

1) reprezentuje Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w  W ojewództwie 
Dolnośląskim na zewnątrz i organizuje jego obsługę administracyjno-biurową,

2) wyznacza lekarza do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji złożonej dokumentacji medycznej 
w  zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o badania potwierdzające 
rozpoznaną chorobę zasadniczą a także określa specjalność przewodniczącego składu 
orzekającego odpowiednią do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka,

3) wyznacza termin posiedzenia oraz powołuje spośród członków W ojewódzkiego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w  W ojewództwie Dolnośląskim posiadających 
zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności, skład orzekający, w tym lekarza - członka zespołu ze specjalnością 
odpowiednią do rozpoznanej choroby zasadniczej osoby zainteresowanej lub dziecka do 
rozpatrzenia odwołania i wydania orzeczenia,

4) w  razie potrzeby powołuje dodatkowego specjalistę odpowiedniego do choroby 
współistniejącej, mogącej mieć istotny wpływ na wynik postępowania orzeczniczego,

5) akceptuje skierowania na badania specjalistyczne wystawione przez uprawnionych lekarzy,
6) składa wnioski do W ojewody w  sprawie powołania lub odwołania członka Wojewódzkiego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w W ojewództwie Dolnośląskim,
7) wydaje wraz sekretarzem lub wyznaczonym przez siebie członkiem Wojewódzkiego Zespołu 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w W ojewództwie Dolnośląskim orzeczenia 
o umorzeniu postępowania, postanowienia w sprawie uchybienia terminowi do wniesienia 
odwołania, odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, przywrócenia terminu do 
wniesienia odwołania, niedopuszczalności wniesienia odwołania, zawiadomienia 
o niezałatwieniu sprawy w terminie oraz o wyznaczeniu nowego terminu do jej załatwienia,

8) upoważnia członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w  W ojewództwie Dolnośląskim do załatwiania spraw w jego imieniu w zakresie określonym 
przepisami niniejszego rozporządzenia M inistra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

9) przesyła do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawności wniosek o skierowanie 
członków W ojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w  W ojewództwie Dolnośląskim na szkolenie,



10) przedkłada W ojewodzie Dolnośląskiemu do akceptacji i podpisu pisma dotyczące:
a. planu kontroli powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
b. dokumentów kontroli, zastrzeżonych do podpisu wojewody przez przepisy rozporządzenia 

M inistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w  sprawie trybu i sposobu 
przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 29),

c. harmonogramu szkoleń członków powiatowych zespołów do spraw orzekania
o niepełnosprawności,

d. zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności,

e. inne pisma dotyczące zadań załatwianych w imieniu W ojewody przez Wojewódzki Zespół 
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w  W ojewództwie Dolnośląskim,

11) składa W ojewodzie Dolnośląskiemu kwartalne informacje o realizacji zadań przez powiatowe 
zespoły i Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w W ojewództwie 
Dolnośląskim oraz opracowuje kwartalne informacje o realizacji zadań przez zespoły w celu 
ich przedłożenia Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

12) wnioskuje o wydatkowanie środków finansowych w ramach budżetu W ojewódzkiego Zespołu 
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w W ojewództwie Dolnośląskim.

§ 3. 1. Członkowie W ojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w W ojewództwie Dolnośląskim wykonują swoje obowiązki na podstawie stosunku pracy wynikającego 
z umowy o pracę lub na podstawie powołania.

2. Lekarz -  członek składu orzekającego zobowiązanych jest do:
a. przeprowadzenia wstępnej weryfikacji złożonej dokumentacji medycznej w zakresie

kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o badania potwierdzające rozpoznaną 
chorobę zasadniczą, w terminie umożliwiającym podjęcie rozstrzygnięcia zgodnie 
z postanowieniem rozporządzenia M inistra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

b. ustosunkowania się do treści odwołania osoby zainteresowanej albo pełnomocnika lub 
przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej złożonego do sądu pracy 
i ubezpieczeń społecznych, w terminie 7 dni, od dnia otrzymania zawiadomienia 
o wniesionym odwołaniu,

c. wydania opinii specjalisty odpowiedniego do choroby współistniejącej, mogącej mieć
istotny wpływ na wynik postępowania orzeczniczego, w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia o konieczności jej sporządzenia,

d. wydania opinii w toku prowadzonego postępowania o stwierdzenie nieważności 
orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w  term inie 14 dni, od dnia 
zawiadomienia o wszczęcia postępowania.

3. Członkowie składu orzekającego W ojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w W ojewództwie Dolnośląskim są zobowiązani do:

a. podpisania orzeczeń, w terminie do 7 dni, od dnia komisji,
b. przesłania wyników z przeprowadzonej kontroli, w terminie do 14 dni od dnia jej 

zakończenia.

§ 4. W ykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu W ojewódzkiego Zespołu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI




