
ZARZĄDZENIE NR..'?*'*/ 

W OJEW ODY DOLNOŚLĄSKIEGO  

z dnia.rr'... czerwca 2017 r.

zm ieniające zarządzenie Nr 370 W ojewody Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie 
odwołania W ojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz powołania 
W ojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz w  sprawie zadań 
i wysokości wynagrodzenia Członków W ojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności

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 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. W skład W ojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w W ojewództwie 
Dolnośląskim wchodzą Członkowie według załącznika stanowiącego integralną część zarządzenia.

§ 2. Członkowie - lekarze W ojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 
zwanego w dalszej części „W ojewódzkim Zespołem”, dokonują wstępnej weryfikacji akt 
i dokumentacji medycznej, przekazanych wraz z odwołaniem od orzeczenia Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia 
o badania potwierdzające rozpoznaną chorobę zasadniczą.

§ 3. Członkowie W ojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w  W ojewództwie 
Dolnośląskim, biorący udział w posiedzeniu składu orzekającego, zgodnie ze specjalnością sporządzają 
oceny, w których określają w szczególności:
1) lekarz:

a. Przy orzekaniu o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia:
opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia
i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób 
współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby, a także ograniczenia w 
funkcjonowaniu występujące w życiu codziennym w porównaniu do dzieci z pełną sprawnością 
psychiczną i fizyczną właściwą dla wieku dziecka,

b. Przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia:
opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia
i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób 
współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby,

2) psycholog:
a. występowanie dysfunkcji psychicznych warunkujących trudności w samodzielnym

funkcjonowaniu, z uwzględnieniem zaburzeń w zakresie procesów poznawczych oraz 
emocj onalno-moty wacyj nych,

b. poziom inteligencji,
c. zaburzenia zachowania werbalnego oraz ruchowego,
d. zaburzenia w interakcjach interpersonalnych,
e. poziom krytycyzmu i samokrytycyzmu,



f. występowanie ograniczeń, odpowiednio do wieku, w zakresie umiejętności
przystosowawczych, z uwzględnieniem: zdolności do samoobsługi, samodzielnego
zaspokajania własnych potrzeb i uspołecznienia;

3) pedagog:
a. przebieg dotychczasowego kształcenia,
b. występowanie dysfunkcji psychofizycznych utrudniających lub uniemożliwiających 

kształcenie osoby zainteresowanej w warunkach ogólnodostępnych,
c. występowanie dysfunkcji psychofizycznych utrudniających proces wychowania;

4) doradca zawodowy:
a. posiadane kwalifikacje i predyspozycje zawodowe oraz dotychczasowy przebieg karieiy 

zawodowej,
b. indywidualne przeciwwskazania do wykonywania zatrudnienia wynikające 

z psychofizycznych ograniczeń,
c. warunki, w jakich osoba zainteresowana może podjąć i wykonywać zatrudnienie, 

z uwzględnieniem jej możliwości;
5) pracownik socjalny:

a. występujące ograniczenia w zdolności do samodzielnej egzystencji i pełnieniu ról społecznych,
b. stopień uzależnienia od innych osób w  codziennym funkcjonowaniu,
c. zakres koniecznej opieki lub pomocy innych osób oraz systemu środowiskowego wsparcia 

w  samodzielnej egzystencji.

§ 4. W przypadku, gdy załączona dokumentacja medyczna oraz badanie przedmiotowe osoby orzekanej 
przeprowadzone na posiedzeniu przez lekarza -  przewodniczącego składu orzekającego wykaże, że do 
rozpatrzenia odwołania wskazana jest dodatkowa opinia lekarzy innej specjalności, lekarze - 
Członkowie W ojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w W ojewództwie 
Dolnośląskim wydają takie opinie na potrzeby składów orzekających.

§ 5. Członkowie - psycholodzy Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w  W ojewództwie Dolnośląskim wykonują badania psychologiczne na potrzeby orzekania 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, których przebieg i diagnoza dokumentowane są 
w  formie pisemnej na formularzu badania.

§ 6. 1. Za rozpatrzenie odwołania członkom Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności w W ojewództwie Dolnośląskim wyznaczonym do składu orzekającego 
przysługuje wynagrodzenie w  wysokości:
1) Lekarz:

a. 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt) brutto od jednego wydanego orzeczenia o niepełnosprawności 
lub stopniu niepełnosprawności,

b. 12,00 zł (słownie: dwanaście) brutto od jednej opinii specjalisty odpowiedniego do choroby 
współistniejącej;

2) Psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny:
33 zł (słownie: trzydzieści trzy) brutto jednej wydanej oceny (§3 pkt 2, 3, 4, 5).

2. Za czynności nie ujęte w § 6 pkt 1, wynagrodzenie otrzymują:
1) Lekarz:
30,00 zł (słownie: trzydzieści) brutto od jednej wydanej opinii w  toku prowadzonego postępowania o 

stwierdzenie nieważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 
wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

2) Psycholog:
a. badanie IQ -  200 zł (słownie: dwieście) brutto za jedno przeprowadzone badanie,



b. badanie osobowości wraz z inteligencją -  170 zł (słownie: sto siedemdziesiąt) brutto za jedno 
przeprowadzone badanie,

c. badanie w kierunku organiki — 90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt) brutto za jedno 
przeprowadzone badanie,

d. badanie funkcji poznawczych wraz z organiką -  200 zł (słownie: dwieście) brutto za jedno 
przeprowadzone badanie,

e. badanie w kierunku autyzmu -  100 zł (słownie: sto) brutto za jedno przeprowadzone badanie;

3. Zwrot poniesionych kosztów członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w W ojewództwie Dolnośląskim:
a. obowiązkowych szkoleń, kursów, merytoiycznych spotkań,
b. dojazdów na szkolenia, kursy i merytoryczne spotkania,

na zasadach przepisów obowiązujących w Dolnośląskim Urzędzie W ojewódzkim 
we Wrocławiu.

§ 7. Dodatkowe wynagrodzenie nie przysługuje za pisemne ustosunkowanie się do:
a. odwołania osoby zainteresowanej albo pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego osoby 

zainteresowanej złożone do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych,
b. opinii biegłego, jeżeli wydane orzeczenie zostało zaskarżone do sądu pracy i ubezpieczeń

§ 8. l.W ynagrodzenie członków kalkulowane jest przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w W ojewództwie Dolnośląskim na podstawie:

a. wykazu spraw rozpatrzonych na posiedzeniach składów orzekających,
b. wykazu opinii, badań i szkoleń,
c. rozliczonych delegacji służbowych zgodnie z postanowieniami §6 pkt 3.

2. W ynagrodzenie, o którym mowa w §6. wypłacane jest na podstawie dyspozycji finansowej 
W ojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w  W ojewództwie 
Dolnośląskim sporządzonej w  oparciu o wykazy, o któiych mowa w § 8. 1., przekazanej do 
właściwej komórki organizacyjnej Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 9. Członkowie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w  W ojewództwie 
Dolnośląskim, zatrudnieni na podstawie umów o pracę wyznaczani do składu orzekającego, za udział 
w nim otrzymują jedynie wynagrodzenia należne ze stosunku pracy.

§ 10. Zasady działania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w W ojewództwie Dolnośląskim określa W ojewoda Dolnośląski w form ie zarządzenia.

§ 11. W ykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu W ojewódzkiego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w W ojewództwie Dolnośląskim.

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

społecznych.





Załącznik do zarządzenia nr (JJ .  W ojewody Dolnośląskiego z dniaQC.T.. czerwca 2017 r. 
w sprawie zadań i wysokości wynagrodzenia Członków W ojewódzkiego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności

Lista członków W ojewódzkiego Zespołu  
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

I. Przewodniczący: Sławomir W ęgrzynowicz 
II. Sekretarz: Elżbieta Nocko -  Ciołek

III. Lekarze:

1. Borowiecka - Susmanek Joanna
2. Drobnik Jarosław
3. Kamiński Andrzej
4. K lakocar Jacek
5. Kochańska Ewa
6. Kostecki Edward
7. Kowalewska Bożena
8 . Kowalska Jadwiga
9. Lipiński Edmund
10. Łakota Andrzej
11. M ulak M ałgorzata
12. O lipra Teresa
13. Salomon Grażyna
14. Sanetra Anna
15. Sodólska- Turko Hanna
16. Suwała Paweł
17. Urban Tadeusz

IV. Pozostali członkowie:

1. Bąk W iesława
2. Bodzioch Ewa
3. Faściszewska Joanna
4. Fojtar Dorota
5. Foiyś Krystyna
6 . Kołodziejczak Ewa
7. Osuchowska -  Krautwald Ewa
8 . Pawłowska Elżbieta
9. Sierakowska Ewa 
10.Szwej Krystyna




