
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, tel. +48 71 340 69 56, +48 47 340 66 14
e-mail: wzon.wroclaw@duw.pl

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2018 r.
WZON.431.1.2018

PROTOKÓŁ  

z kontroli problemowej

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oleśnicy, ul. Juliusza 
Słowackiego 10, przeprowadzonej w dniu 31 stycznia 2018 r. przez członków Wojewódzkiego 
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim w składzie:

- Sławomir Węgrzynowicz - Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu,
- Elżbieta Nocko -  Ciołek - Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu,
- Bożena Kowalewska - członek Wojewódzkiego Zespołu,
- Wiesława Bąk - członek Wojewódzkiego Zespołu.

Na podstawie art. 6c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.) wojewoda 
pełni bezpośredni nadzór nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania
0 niepełnosprawności.

Kontrolę Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w Oleśnicy przeprowadzono w oparciu o imienne upoważnienie, które członkom Wojewódzkiego 
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, 
z dnia 16 stycznia 2018 r.

Przedmiotem kontroli - stosownie do art. 6c ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej
1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - była działalność Powiatowego Zespołu 
w zakresie:

- zgodności wydanych orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania 
o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,

- prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania 
w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.

Osoba udzielająca wyjaśnień:

- Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w Oleśnicy -  Beata Krzesińska

Kontrolą objęto działalność Powiatowego Zespołu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 
31 stycznia 2018 r.
W 2016 r. jednostka kontrolowana wydała 2451 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności. Z czego 104 z ogółu wydanych decyzji Powiatowego Zespołu w Oleśnicy zostało 
zaskarżonych do organu II instancji. W 2017 roku Powiatowy Zespół wydał 2434 orzeczeń, z czego 
92 rozstrzygnięcia zostały zaskarżone do organu II instancji.

Na jedno posiedzenie składu orzekającego wzywanych jest średnio 20 osób.
W toku kontroli analizie poddano 47 akt według rejestru z posiedzeń składów orzekających.
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KADRA POWIATOWEGO ZESPOŁU

W skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oleśnicy 
powołani są następujący członkowie*) :

Funkcja Imię i nazwisko/liczba członków

Przewodniczący Zespołu Beata Krzesińska

Sekretarz Zespołu M agdalena Pontus

Lekarze:

internista 6

pediatra 2

psychiatra 1

laryngolog 1

okulista 1

ortopeda 1

neurolog 1
doradca zawodowy 1
pracownik socjalny 6

psycholog 2

pedagog 4
chirurg 1

W aktach osobowych znajdują się dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje 
członków Zespołu - odpowiednie dyplomy świadczące o wykształceniu zgodnym z wymogami prawa, 
akty powołania na członków Zespołu oraz zaświadczenia będące konsekwencją ukończenia szkolenia, 
o którym mowa w §21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1110, ze zm. -  zwane dalej „Rozporządzeniem”). Wobec powyższego należy 
zauważyć, że w Powiatowym Zespole orzekają członkowie posiadający niezbędne kwalifikacje do 
przeprowadzenia postępowań.

Sposób dokonania oceny na podstawie programu kontroli: ocena negatywna, gdy chociaż jeden 
członek powołany w składjednostki kontrolowanej nie posiada kwalifikacji określonych przez prawo.

Ocena w Powiatowym Zespole w Oleśnicy -  ocena pozytywna
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Zasady oceniania na podstawie programu kontroli: kompletność składu jednostki kontrolowanej -  
wszyscy specjaliści powołani w skład zespołu -  ocena pozytywna; brak jednego specjalisty -  ocena 
pozytywna z nieprawidłowościami; brak dwóch lub więcej specjalistów — ocena negatywna.

Ocena w Powiatowym Zespole w Oleśnicy — ocena pozytywna 

BAZA LOKALOWA
Powiatowy Zespół w Oleśnicy znajduje się przy ul. Juliusza Słowackiego 10. Przy głównym wejściu 
do ścianie gmachu umieszczona jest tablica informująca o tym, że w budynku znajduje się Powiatowy 
Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Stwierdzono brak tablicy informacyjnej przy 
bocznym wejściu do PZON. Siedziba Zespołu mieści się w budynku Starostwa Powiatowego 
w Oleśnicy w przyziemiu oraz na tzw. wysokim parterze, a pomieszczenia są dostępne dla osób 
poruszających się na wózkach (podjazd i winda). Spełnienie warunków organizacyjnych oraz 
technicznych określonych w § 24 ust. 1-4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.

Warunki określone w Rozporządzeniu: Spełnia/ nie spełnia warunku

Zespół posiada gabinet lekarski stanowiący odrębne 
pomieszczenie Spełnia

Zespół posiada pomieszczenia do badań i rozmów 
przeprowadzanych przez specjalistów umożliwiające 

prowadzenie rozmów w sposób zapewniający dyskrecję
Spełnia

Zespół posiada punkt udzielający informacji o trybie i zasadach 
postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności lub 

stopniu niepełnosprawności
Spełnia

Zespół posiada poczekalnię i toalety dostosowane są do potrzeb 
osób niepełnosprawnych Spełnia

Zasady oceniania na podstawie yrosramu kontroli', ocena negatywna gdy chociaż jedno 
pomieszczenie użytkowane przez jednostkę kontrolowaną nie spełnia warunków organizacyjnych 
i technicznych określonych przepisami prawa.

Ocena w Powiatowym Zespole w Oleśnicy -  ocena pozytywna
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W trakcie formalnoprawnej kontroli procedury wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności 
oraz orzeczeń o niepełnosprawności sprawdzono:

1. Realizację obowiązku przyjmowania wraz z wnioskiem osoby zainteresowanej 
aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia zgodnie z §6 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 15 lipca 2003 r.

Lp. Nr sprawy w PZON
Data

zaświadczenia
lekarskiego

Data wpływu 
wniosku do PZON

Zachowany termin/nie 
zachowany termin

1. 21.09.2017 9.10.2017 termin zachowany
2. 25.10.2017 26.10.2017 termin zachowany
3. 16.10.2017 19.10.2017 termin zachowany
4. 30.05.2017 31.05.2017 termin zachowany
5. 10.10.2017 16.10.2017 termin zachowany
6. 8.08.2017 28.08.2017 termin zachowany
7. 22.08.2017 29.08.2017 termin zachowany
8. 28.08.2017 30.08.2017 termin zachowany
9. 10.04.2017 11.04.2017 termin zachowany
10. 10.04.2017 11.04.2017 termin zachowany
11. 4.10.2016 5.10.2016 termin zachowany
12. 11.07.2016 11.07.2016 termin zachowany
13. 8.11.2016 16.11.2016 termin zachowany
14. 4.11.2016 8.11.2016 termin zachowany
15. 3.11.2016 2.12.2016 termin zachowany
16. 10.08.2016 29.08.2016 termin zachowany
17. 24.06.2016 30.08.2016 termin niezachowany
18. 23.08.2016 31.08.2016 termin zachowany
19. 11.07.2016 21.07.2016 termin zachowany
20. 11.07.2016 11.07.2016 termin zachowany

2. Doręczanie orzeczenia na piśmie przedstawicielowi ustawowemu dziecka, osobie 
zainteresowanej bądź jej przedstawicielowi ustawowemu nie później niż w terminie 
14 dni od dnia posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia (zgodnie z § 13 ust. 5 
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.)

Lp. Nr spraw} w PZON
Data wydania 
orzeczenia w 

PZON

Data doręczenia 
orzeczenia

Zachowany 
termin/nie 

zachowany termin
1. 15.12.2017 15.12.2017 termin zachowany
2. 29.11.2017 29.11.2017 termin zachowany
3. 29.11.2017 29.11.2017 termin zachowany
4. 11.08.2017 11.08.2017 termin zachowany
5. 29.11.2017 29.11.2017 termin zachowany
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6. 4.10.2017 4.10.2017 termin zachowany
7. 6.10.2017 6.10.2017 termin zachowany
8. 4.10.2017 4.10.2107 termin zachowany
9. 12.05.2017 12.05.2017 termin zachowany
10. 12.06.2017 12.06.2017 termin zachowany
11. 7.12.2016 7.12.2016 termin zachowany
12. 24.08.2016 24.08.2016 termin zachowany
13. 8.12.2016 8.12.2016 termin zachowany
14. 12.12.2016 12.12.2016 termin zachowany
15. 9.11.2017 9.11.2017 termin zachowany
16. 14.10.2016 14.10.2016 termin zachowany
17. 19.09.2016 19.09.2016 termin zachowany
18. 21.09.2016 21.09.2016 termin zachowany
19. 21.09.2016 23.09.2016 termin zachowany
20. 9.08.2016 9.08.2016 termin zachowany

Zasady oceniania na podstawie proeramu kontroli: odsetek postępowań przeprowadzonych 
niezgodnie z przepisami prawa: 0 % - 10 % - ocena pozytywna; 11 % - 20 % - ocena pozytywna 
z uchybieniami; > 2 0 % -  ocena negatywna.

Ocena w Powiatowym Zespole w Oleśnicy -  ocena pozytywna

3. Przestrzeganie ustawowych terminów rozpatrywania wniosków o ustalenie niepełnosprawności i 
ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Lp. Nr sprawy w PZON Data złożenia 
wniosku

Data
wystawienia

zawiadomienia

Termin składu 
orzekającego Uwagi

1. 9.10.2017 29.11.2017 15.12.2017 termin nie 
zachowany 1

2. 26.10.2017 8.11.2017 29.11.2017 termin nie 
zachowany 1

3. 19.10.2017 25.10.2017 29.11.2017 termin nie 
zachowany 1

4. 31.05.2017 1.06.2017 11.08.2017 termin nie 
zachowany 1

5. 16.10.2017 25.10.2017 29.11.2017 termin nie 
zachowany 1

6. 28.08.2017 20.09.2017 4.10.2017 termin nie
zachowany 1

7. 29.08.2017 18.09.2017 6.10.2017 termin nie 
zachowany 1

8. 30.08.2017 20.09.2017 4.10.2017 termin nie 
zachowany 1
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9. 11.04.2017 19.04.2017 12.05.2017 termin
zachowany

10. 11.04.2017 12.05.2017 12.06.2017 termin
zachowany

11. 5.10.2016 24.11.2016 7.12.2016 termin nie 
zachowany 1

12. 11.07.2016 25.07.2016 24.08.2016 termin nie 
zachowany 1

13. 16.11.2016 24.11.2016 8.12.2016 termin
zachowany

14. 8.11.2016 24.11.2016 12.12.2016 termin nie 
zachowany 1

15. 2.12.2016 15.12.2016 9.11.2017 termin
zachowany

16. 29.08.2016 22.09.2016 14.10.2016 termin nie 
zachowany 1

17. 30.08.2016 7.09.2016 19.09.2016 termin
zachowany

18. 31.08.2016 13.09.2016 21.09.2016 termin
zachowany

19. 21.07.2016 13.09.2016 21.09.2016 termin nie 
zachowany 1

20. 11.07.2016 13.09.2016 9.08.2016 termin
zachowany

1 zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) z późn. zm.) o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie 
określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany 
zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam 
obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu 
sprawy z przyczyn niezależnych od organu. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Oleśnicy w 14 sprawach na 20 przeanalizowanych nie rozpatrzył w terminie 
ustawowym (jeden miesiąc) przewidzianym art. 35 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego i nie 
wywiązał się z obowiązku wynikającego z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz 
§19 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 
r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1110, ze zm.). Tylko w sześciu na dwadzieścia przeanalizowanych spraw rozpatrzył wnioski 
zgodnie art. 35 k.p.a. Powiatowy Zespół nie zachował terminu w czternastu na dwadzieścia 
przeanalizowanych spraw, co stanowi 70 % przeanalizowanych spraw.

Uwagi:
Zasady oceniania na podstawie programu kontroli: odsetek postępowań, w których nie dotrzymano 
terminów ustawowych: 0 % - 10 % - ocena pozytywna; 11 % - 20 % - ocena pozytywna z 
nieprawidłowościami; > 2 0 % -  ocena negatywna.

Ocena w Powiatowym Zespole w Oleśnicy - ocena negatywna
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4. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oleśnicy zasadniczo 
realizuje obowiązki wynikające z §33 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. Zgodnie z §33 postępowanie 
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności obejmuje:

1) zebranie materiału dowodowego dotyczącego naruszenia sprawności organizmu, możliwości 
funkcjonowania w życiu codziennym i pełnienia ról społecznych - obowiązek realizowany;

2) dokonanie przez lekarza wyznaczonego przez przewodniczącego zespołu wstępnej weryfikacji 
złożonej dokumentacji w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o badania 
potwierdzające rozpoznaną chorobę zasadniczą, a także określenie specjalności 
przewodniczącego składu orzekającego odpowiedniej do rozpoznanych schorzeń osoby 
zainteresowanej lub dziecka - obowiązek realizowany;

3) powołanie spośród członków powiatowego zespołu składu orzekającego do rozpoznania wniosku 
i wydania orzeczenia; w razie potrzeby do składu orzekającego powołuje się dodatkowo 
specjalistę odpowiedniego do choroby współistniejącej, mogącej mieć istotny wpływ na wynik 
postępowania orzeczniczego.
Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
15 lipca 2003 r. przewodniczący powiatowego zespołu wyznacza skład orzekający, w tym 
przewodniczącego, spośród członków zespołu posiadających zaświadczenia uprawniające do 
orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności - obowiązek realizowany;

4) kompleksowe dokumentowanie stanu zdrowia i sytuacji społecznej osoby zainteresowanej lub 
dziecka - obowiązek realizowany.

Zasady oceniania na podstawie programu kontroli: odsetek postępowań, w których stwierdzono 
niezgodność orzeczeń z zebranymi dokumentami: 0 % - 10 % - ocena pozytywna; 11 % - 20 % - ocena 
negatywna z nieprawidłowościami; > 20 % - ocena negatywna.

Ocena w Powiatowym Zespole w Oleśnicy - ocena pozytywna

Ostateczna ocena kontrolowanej działalności:
ocena pozytywna -  jeśli wszystkie oceny cząstkowe są pozytywne,
ocena pozytywna z nieprawidłowościami -  jeżeli chociaż jedna z ocen cząstkowych jest oceną 
pozytywną z nieprawidłowościami a liczba ocen cząstkowych negatywnych jest nie większa niż trzy, 
ocena negatywna -  jeśli więcej niż trzy oceny cząstkowe są negatywne.

Lp. Definicja miernika Ocena uzyskana 
podczas kontroli

1
brak w składzie zespołu do spraw orzekania 
o niepełnosprawności członka, którego powołanie jest wymagane 
przepisami prawa

ocena pozytywna

2
liczba członków zespołu do spraw orzekania 
o niepełnosprawności nieposiadających kwalifikacji wymaganych 
przepisami prawa

ocena pozytywna

/ibs A '/óx&)obtó2 7

mailto:wzon.wroclaw@duw.pl


WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, tel. +48 71 340 69 56, +48 47 340 66 14
e-mail: wzon.wroclaw@duw.pl

3
liczba pomieszczeń niespełniających warunków organizacyjnych i 
technicznych pomieszczeń dla zespołów orzekających określonych 
przepisami prawa

ocena pozytywna

4
odsetek postępowań w sprawie wydania orzeczenia 
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 
przeprowadzonych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

ocena pozytywna

5
odsetek postępowań w sprawie wydania orzeczenia 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w których nie 
dotrzymano terminów ustawowych

ocena negatywna

6 niezgodności wydanych orzeczeń o niepełnosprawności 
i stopniu niepełnosprawności z zebranymi dokumentami ocena pozytywna

Ocena łączna ocena pozytywna z 
nieprawidłowościami

Celem czynności kontrolnych przeprowadzonych przez lekarza Bożenę Kowalewską - 
członka W ojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności było 
sprawdzenie poprawności wydanych orzeczeń w  okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku 
do dnia 31 stycznia 2018 roku Analizie poddano trzynaście orzeczeń: Czynności 
kontrolne wykazały następujące nieprawidłowości:

1. Sprawa w 
Krótki opis sprawy: 
2015 r. zawał mięśn

z przewlekłą chorobą niedokrwienną serca przebył w  maju 
który leczono angioplastyką z implantacją stenta. Od tegoa sercowego,

czasu m a objawy dławicy wysiłkowej. Ponadto w  wywiadzie przebyta odma opłucnowa 
lewostronna i borelioza, bez następstw klinicznych
Wnioski: Orzeczenie lekkiego stopnia niepełnosprawności na okres 2 lat z kodu 07-S było 
prawidłowe, gdyż choroba niedokrwienna serca, po przebytym zawale z objawami dławicy 
ogranicza zdolność do zatrudnienia w  stopniu lekkim.

2. Sprawa w
Krótki opis sprawy: 
z następowym nietrzymaniem moczu, 
nowotworowego otrzymał radioterapię

zabieg usunięcia prostaty z powodu raka 
na skutek wznowy miejscowej procesu 

zwężenieco spowodowało
okresowo krwiomocz z epizodami zatrzymań moczu wymagającymi ostrodyżurowyc 
interwencji. Obecnie otrzymuje też leczenie hormonalne i m a objawy nietrzymania moczu - 
orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności z kodu 09-M na okres 3 lat 
Wnioski: Orzeczenie było prawidłowe - choroba nowotworowa prostaty powikłana zmianami 
narządu moczowego i nietrzymaniem moczu kwalifikuje badanego do umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności

3. Sprawa w
Krótki opis sprawy: lat leczona jest z powodu cukrzycy typu 2, od ok.
11 lat leczona insuliną (3 iniekcje na dobę), nie ma udokumentowanych powikłań
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narządowych . Ponadto skarży się na dolegliwości bólowe kręgosłupa i stóp w przebiegu 
zmian zwyrodnieniowych - orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności z kodu 11-1 
na stałe
W nioski: Orzeczenie nieprawidłowe -  przy braku powikłań narządowych cukrzycy należy 
orzec lekki stopień niepełnosprawności z kodu 11-1. Z uwagi na wiek pacjentki orzeczenie na 
stałe można przyjąć za prawidłowe

z przewlekłym nadciśnieniem tętniczym i chorobą
4. Sprawa w  

Krótki opis sprawy:
niedokrwienną serca po rewaskularyzacji tętnic wieńcowych w  
i zabiegu m a obecnie objawy dławicy piersiowej wysiłkowej stabilnej
(CCS II). W  usg serca stwierdza się niepowiększoną lewą komorę serca z dysfunkcją 
rozkurczową i frakcję wyrzutową ocenia się na 55-65% , co daje objawy niewydolności 
krążenia w  stadium II wg NYHA. Wydano orzeczenie umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności na kolejne 3 lata z kodu 07-S.
W nioski: Orzeczenie nieprawidłowe -  pacjent obecnie kwalifikuje się do lekkiego stopnia 
niepełnosprawności na okres 3 lat z uwagi na dobrą frakcję wyrzutową serca.

5. Sprawa w
Krótki opis sprawy: z wielopoziomową dyskopatią kręgosłupa szyjnego od C4 do
T hl i lędźwiowego Th 12 do L2 bez udokumentowanych objawów korzeniowych 
(konsultacja neurologa z dnia 5.09.2016 r.) z niewielkimi objawami radikulopatii, ma 
orzeczony lekki stopień niepełnosprawności z kodu 05-R na okres 3 lat.
W nioski: Orzeczenie prawidłowe lub brak niepełnosprawności?

z przewlekłą chorobą niedokrwienną serca, po przebytym 
, z dławicą piersiową II CCS, z nadciśnieniem tętniczym 
i niepełnosprawności z kodu 07-S na okres 3 lat.

6. Sprawa w  
Krótki opis sprawy: 
zawale mięśnia sercowego 
miał orzeczony umiarkowany siupiei 
W nioski: Orzeczenie jest nieprawidłowe -  brak dokumentacji uzasadniającej orzeczenie 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności a konsultacja kardiologiczna z 12.05.2017 r., 
zwłaszcza ogólny opis usg serca nie dają podstaw do rozpoznania niewydolności serca. 
Należało orzec lekki stopień niepełnosprawności

7. Sprawa w
Krótki opis sprawy: miała wykonany zabieg usunięcia
przydatków prawyc i  i resekcji sieci większej z powodu raka trzonu macicy. Następnie
otrzymała chemioterapię. poszerzono zabieg operacyjny i usunięto
macicę z przydatkami lewymi. Otrzymała rtg terapię. Od tego czasu pod kontrolą 
onkologiczną bez udokumentowanej wznowy procesu chorobowego.
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przeprowadzono leczenie operacyjne - endoprotezoplastykę biodra prawego- 
pacjentka była operowana ze skrótem kończyny 8 cm, pozostał skrót kończyny lewej 4 cm do 
wyrównania obuwiem. Orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności z kodu 09-M na stałe. 
Wnioski: Orzeczenie nieprawidłowe, z kodu 09-M powinno być orzeczenie umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności, ponieważ nie ma podstaw o rozpoznania wznowy procesu 
nowotworowego.

8. Sprawa w I
Krótki opis sprawy: Pacjent
prawego. Otrzymał chemioterapię I rzutu, którą zakończono w  grudniu 
progresję choroby w  czerwcu 2017 r. rozpoczęto chemioterapię II rzutu. 
Orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności z kodu 07-S na stałe. 
W nioski: Orzeczenie jest prawidłowe.

rakiem płaskonabłonkowym płuca
Z uwagi na

9. Sprawa w
Krótki opis sprawy: Pacjent | wielopoziomową dyskopatią lędźwiową, przebył we
wrześniu 2016 r. endoprotezoplastykę totalną prawego stawu biodrowego z następową anemią 
pokrwotoczną. W wywiadzie też przebyty uraz barku prawego. W stan
dysfunkcji chodu był bardzo znaczny, pacjent poruszał się z duża trudnością, wymagał stałej 
nomocy nrzv rbnHzgnin. Ponadto stan neurologiczny sugerował spowolnienie psychiczne.

przebył zawał mięśnia sercowego leczony angioplastyką z implantacją
stenta. urzeczono znaczny stopień niepełnosprawności z kodu 05-R i 07-S na okres 3 lat. 
Wnioski: orzeczenie prawidłowe.

zabieg udrożnienia prawej tętnicy
10. Sprawa w 

Krótki opis sprawy: pacjentka | 
biodrowej i udowej z powodu ostrego niedokrwienia. Od ok.10 lat m iała bóle kończyn 
dolnych przy chodzeniu w  przebiegu miażdżycy zarostowej. Orzeczono umiarkowany 
stopień niepełnosprawności z kodu 07-S na okres 2 lat 
W nioski: orzeczenie prawidłowe

11. Sprawa w
Krótki opis sprawy: Pacjentka 1 powodu raka,
następnie otrzymała chemioterapię, radioterapię i hormonoterapię. W 2015 r. stwierdzono 
wznowę choroby i przerzuty do wątroby i kości -  jest w  trakcie kolejnej chemioterapii.
M a orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności z kodu 11-1 na okres 1 roku.
Wnioski: Orzeczenie prawidłowe ale właściwy byłby kod 09-M

12. Sprawa w 
Krótki opis spra z przydatkamiwy: Pacjentka
i limfadenektomii biodrowej obustronnej z powodu w styczniu 2017 r.
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Orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności z kodu 09-M na okres 3 lat. 
W nioski: Orzeczenie prawidłowe

13. Sprawa w  
Krótki opis sprawy, racjen t 
z przerzutami do węzłów

noczowego 
wtórnymchłonnych i naciekiem na ścianie miednicy, 

wodonerczem po stronie prawej. Otrzymał chemioterapię a następnie wykonano zabieg 
operacyjny cystektomii.
Orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności z kodu 09-M na okres 1 roku.
W nioski: orzeczenie prawidłowe

Celem czynności kontrolnych przeprowadzonych przez doradcę zawodowego W iesławę 
Bąk - członka W ojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności było 
sprawdzenie poprawności wydanych ocen zawodowych w  Powiatowym Zespole ds. 
orzekania o niepełnosprawności w  Oleśnicy. Analizie poddano czternaście orzeczeń: 
Czynności kontrolne wykazały następujące nieprawidłowości:

1. Sprawa w
Krótki opis sprawy: Osoba orzekana po ukończeniu szkoły 
prowadziła | ________________________________ zarejestrowana w  P.U.P bez prawa do zasiłku
W nioski: Proponowane rozstrzygnięcie-Lekki stopień niepełnosprawności jest zgodne 
z zobowiązującymi przepisami, uzasadnienie — osoba zdolna do prowadzenia odpowiednio 
dostosowanego życia zawodowego z ograniczeniem wydolności fizycznej. Brak 
aktualnych druków oceny zawodowej

2. Sprawa w
Krótki opis sprawy:
sprzedawca,

osoba 
obecnie pracuj na stanowisku

zainteresowana zmianą pracy ze względów zdrowotnych.
Wnioski: W skazana praca w  warunkach chronionych, osoba wymaga w  celu pełnienia ról 
społecznych czasowej pomocy innych osób. Ocena doradcy zawodowego jest zgodna 
w myśl przepisów

3. Sprawa w
Krótki opis sprawy: Osoba pozytywna motywacja do
kontynuowania pracy na stanowisku i , praca
siedząca, staż pracy L I  at, zainteresowany kontynuacją pracy 
Wnioski: Zalecany rodzaj miejsca pracy - ocena zawodowa
zgodna z protokołem i oceną doradcy zawodowego
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4. Sprawa w
Krótki opis sprawy: Osoba orzekana z wykształceniem
pracy w zawodzie stolarza, obecnie utraciła zdolność do zatrudnienia na dotychczasowym 
stanowisku, zarejestrowany w  P.U.P. bez prawa do zasiłku, poszukuje pracy po 
przekwalifikowaniu lub przeszkoleniu zawodowym.
Wnioski: Naruszona sprawność organizmu obniża zdolność do wykonywania pracy co 
uzasadnia zaliczenie do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Zgodnie z oceną doradcy 
zawodowego uczestniczącego w  postępowaniu orzeczniczym

5. Sprawa w
Krótki opis sprawy: Osoba orzekana ,wykształcenie średnie 
staż pracy lat pracy, aktualnie zatrudniona w  charakterze pracownika administracji, 
pozytywna motywacja do kontynuowania zatrudnienia
Wnioski: Zalecany stopień lekki niepełnosprawności, zdolna do kontynuowania pracy jest 
zgodny z oceną doradcy zawodowego

6. Sprawa w
Krótki opi s sprawy: Osoba
pracuje jako pracownik biurowy
Wnioski: Zalecony rodzaj miejsca pracy adekwatny do wykonywanej pracy, zgodnie 
z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym na otwartym rynku pracy

7. Sprawa w

obecnie pracuje na stanowisku pracownika w

Wnioski: Zalecany umiarkowany stopień niepełnosprawności, warunki pracy, w których 
osoba orzekana zachowała zdolność. Świadczenia pracy przy uwzględnieniu jej 
możliwości psychofizycznych

8. Sprawa w
Krótki opis sprawy: Osoba orzekana ,poza okresem zatrudnienia, pracuie na stanowisku

, wykształcenie
W nioski: Po analizie całościowej osoba orzekana kwalifikuje się do zaliczenia do osób 
niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu.

9. Sprawa w
Krótki opis sprawy: Osoba
masarza w

,wykształcenie 
staż pracy at, obecnie pracuje w  charakterze

W nioski: Brak rozstrzygnięcia w  punkcie 10, jaki stopień niepełnosprawności, czy osoba 
jest zdolna do pracy w
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10. Sprawa w  PZON Ni 
Krótki opis sprawy:x x „ Osoba j I lat, obecnie pracuje na stanowisku staż pracy

[lat, motywacja pozytywna^o pracy 
Wnioski: W ocenie zawodowej doradcy zawodowego brak szkoleń i stopnia 
niepełnosprawności

11. Sprawa w PZON Ni
Krótki onis skrawy: Osoba orzekana lat, z wykształceniem zawodowym -  

gospodarcza-branża -
staż pracy | ât, aktualnie po wypadku i pobiera rentę ZUS

W nioski: Zalecany umiarkowany stopień niepełnosprawności w  ocenie doradcy 
zawodowego

12. Sprawa w  PZON
Krótki opis sprawy: Osoba poza okresem zatrudnienia, wykształcenie średnie zawodowe, 
obecnie na zasiłku rehabilitacyjnym
Wnioski: Prawidłowa ocena zawodowa doradcy zawodowego. Druki nieaktualne oceny 
zawodowei dla potrzeb postępowania o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz 
rehabilitacji zawodowej

13. Sprawa w
Krótki opis sprawy: Osoba orzekana lat| | ,wykształcenie wyższe

[ staż pracy | }at, pracowała jako
oczekuje na przeszczep wątroby

obecnie na urlopie

Wnioski: Proponowany stopień znaczny niepełnosprawności jest zgodny z oceną doradcy 
zawodowego

14. Sprawa w  “
Krótki opis sprawy: Osoba orzekana, wykształcenie zawodowe, |~ 'lat pracy 
Wnioski: Zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, dokumentacja 
doradcy zawodowego jest zgodna z oceną doradcy zawodowego uczestniczącego 
w  postępowaniu orzeczniczym. Brak aktualnych druków oceny zawodowej. Brak szkoleń 
we wskazaniach dotyczących szkoleń w  punkcie 2 oraz w  punkcie 10 -  proponowane 
rozstrzygnięcia brak stwierdzenia, że osoba orzekana jest zdolna do pracy w  warunkach 
pracy chronionej.

Pouczenie:

Zespół kontrolujący informuje Przewodniczącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Oleśnicy o prawie zgłoszenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu, 
umotywowanych zastrzeżeń na piśmie.
Protokół sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
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1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oleśnicy,
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14

mailto:wzon.wroclaw@duw.pl

