
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 AÛ lipca 2018 r.
W ZON.431.4.2018

PR O T O K Ó Ł

z kontroli problemowej

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Głogowie, ul. Gen. Władysława 
Sikorskiego 21, przeprowadzonej w dniu 8 maja 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,
Elżbieta Kołodziejczak - członek Wojewódzkiego Zespołu,
Jacek Klakocar -  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 2018 r., poz. 511 ze zm.) wojewoda 
pełni bezpośredni nadzór nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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

Przedmiotem kontroli - stosownie do art. 6c ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i 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:

Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w Głogowie -  Monika Gwóźdź

Kontrolą objęto działalność Powiatowego Zespołu w okresie od 1 maja 2016 r. do 8 maja

W 2016 r. jednostka kontrolowana wydała 1995 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności. Z czego 172 z ogółu wydanych decyzji Powiatowego Zespołu w Głogowie 
zostało zaskarżonych do organu II instancji. W 2017 roku Powiatowy Zespół wydał 
1884 orzeczeń, z czego 147 rozstrzygnięć zostało zaskarżonych do organu II instancji.

Na jedno posiedzenie składu orzekającego wzywanych jest średnio 13 osób.
W toku kontroli analizie poddano 44 akta według rejestru z posiedzeń składów orzekających.

2018 r.
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KADRA POWIATOWEGO ZESPOŁU

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

Funkcja Imię i nazwisko/liczba członków

Przewodniczący Zespołu Monika Gwóźdź

Sekretarz Zespołu Barbara Guźniczak

Lekarze:

internista 1

pediatra 1

psychiatra 1

laryngolog 1

okulista 1

ortopeda 1

neurolog 2

specjalista medycyny rodzinnej 1
doradca zawodowy 1

doradca zawodowy -  pracownik 
socjalny

3

pracownik socjalny 3
psycholog 1
pedagog 1
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.). 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 Głogowie -  ocena pozytywna

. ryt(SsuoÔ 3 ^
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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 Głogowie -  ocena pozytywna

BAZA LOKALOWA
Powiatowy Zespół w Głogowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 21. Przy głównym wejściu do 
ścianie gmachu umieszczona jest tablica informująca o tym, że w budynku znajduje się Powiatowy 
Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Siedziba Zespołu mieści się w budynku Starostwa 
Powiatowego w Głogowie, 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 programu 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 Głogowie -  ocena pozytywna

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. 25.01.2018 20.02.2018 termin zachowany
2. 10.03.2016 14.03.2016 termin zachowany
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3. 26.01.2018 29.01.2018 termin zachowany
4. 26.01.2018 26.01.2018 termin zachowany
5. 11.12.2017 27.12.2017 termin zachowany
6. 9.10.2017 15.10.2017 termin zachowany
7. 9.10.2017 9.10.2017 termin zachowany
8. 3.11.2016 2.11.2016 termin zachowany
9. 17.01.2018 25.01.2018 termin zachowany
10. 14.08.2017 23.08.2017 termin zachowany
11. 16.08.2017 8.09.2017 termin zachowany
12. 28.06.2017 6.07.2017 termin zachowany
13. 18.03.2016 30.03.2016 termin zachowany
14. 22.05.2016 7.06.2016 termin zachowany
15. 3.06.2016 2.06.2016 termin zachowany
16. 18.05.2016 16.06.2016 termin zachowany
17. 21.06.2016 23.06.2016 termin zachowany
18. 29.03.2016 29.03.2016 termin zachowany
19. 11.04.2016 21.04.2016 termin zachowany
20. 5.02.2018 31.01.2018 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 sprawy w PZON
Data wydania 
orzeczenia w 

PZON

Data
doręczenia
orzeczenia

Zachowany 
termin/nie zachowany 

termin

1. 28.03.2018 17.04.2018 Termin nie 
zachowany*

2. 21.04..2016 29.04.2016 Zachowany termin
3. 15.02.2018 22.02.2018 Zachowany termin

4. 15.02.2018 8.03.2018 Termin nie 
zachowany**

5. 7.02.2018 20.02.2018 Zachowany termin

6. 13.12.2017 5.01.2018 Termin nie 
zachowany*

7. 15.11.2017 24.11.2017 Zachowany termin
8. 14.12.2016 23.12.2016 Zachowany termin
9. 26.02.2018 6.03.2018 Zachowany termin
10. 11.09.2017 19.09.2017 Zachowany termin
11. 19.10.2017 2.11.2017 Zachowany termin
12. 9.08.2017 16.08.2017 Zachowany termin
13. 28.04.2016 10.05.2016 Zachowany termin
14. 9.06.2016 22.06.2016 Zachowany termin
15. 16.06.2016 20.06.2016 Zachowany termin
16. 18.08.2016 31.08.2016 Zachowany termin
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17. 13.07.2016 22.07.2016 Zachowany termin
18. 14.06.2016 24.06.2016 Zachowany termin
19. 23.05.2016 1.06.2016. Zachowany termin

20. 14.03.2018 Brak danych nie można 
określić

Powiatowy Zespół do Spraw Orze tan ¡a o Niepełnosprawności w Głogowie na ogół doręczy
orzeczenie przedstawicielowi ustawowemu dziecka, osobie zainteresowanej bądź jej 
przedstawicielowi ustawowemu nie później niż w terminie 14 dni od dnia posiedzenia w sprawie 
wydania orzeczenia. W dwóch sprawach (nr i nr ) na dwadzieścia

'/o przeanalizowanych spraw.
W dwóch sprawach (nr i nr

przeanalizowane Powiatowy Zespół nie zachował terminu, co stanowi w 10 
** w sprawie nr orzeczenie doręczono w trybie art. 44 k.p.a

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

Ocena w Powiatowym Zespole w Głogowie -  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. 20.02.2018 8.03.2018 28.03.2018 termin nie 
z a c h o w a n y 3

2. 14.03.2016 23.03.2016 21.04.2016 termin
zachowany *,2,3

3. 29.01.2018 2.02.2018 15.02.2018 termin 
zachowany3

4. 26.01.2018 2.02.2018 15.02.2018 termin 
zachowany 3

5. 27.12.2017 23.01.2018 7.02.2018 termin nie 
zachowany ',3

6. 15.10.2017 14.11.2017 13.12.2017 termin
zachowany ' , 3

7. 9.10.2017 27.10.2017 15.11.2017 termin nie 
zachowany *,3

8. 2.11.2016 30.11.2016 14.12.2016 termin
zachowany !,3

9. 25.01.2018 14.02.2018 26.02.2018 termin nie 
zachowany V

10. 23.08.2017 1.09.2017 11.09.2017 termin 
zachowany3

11. 8.09.2017 26.09.2017 19.10.2017 termin nie 
zachow any' , 2,3

12. 6.07.2017 13.07.2017 9.08.2017 termin nie 
zachowany ',3
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13. 30.03.2016 19.04.2016 28.04.2016 termin 
zachowany3

14. 7.06.2016 8.06.2016 9.06.2016 termin nie 
zachowany 1,3

15. 2.06.2016 7.06.2016 16.06.2016 termin 
zachowany3

16. 16.06.2016 9.08.2016 18.08.2016 termin
zachowany ',3

17. 23.06.2016 30.06.2016 13.07.2016 termin 
zachowany3

18. 29.03.2016 20.05.2016 14.06.2016 termin
zachowany !,3

19. 21.04.2016 10.05.2016 23.05.2016 termin
zachowany 1,3

20. 31.01.2018 5.03.2018 14.03.2018 termin nie 
zachowany ' , 2,3

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 Głogowie z uwagi na niemożność rozpatrzenia w terminie ustawowym 
przewidzianym art. 35 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego, tylko częściowo wywiązał się 
z nałożonego na niego obowiązku. Na podstawie 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.) w trzech sprawach (nr nr i nr |) na dwadzieścia
przeanalizowanych zawiadamiał stror 
o niepełnosprawności nie może być rozpatrzony 
art. 35 § 3 k.p.a. W sprawach: nr

nr i nr

w
nr i nr

orzeczenia 
terminie ustawowym przewidzianym 

organ wezwał stronę do
uzupełnienia dokumentacji, w wobec czego zgodnie z art. 35 §5 k.p.a. -  nie wliczono terminów
przewidzianych dla dokonania tych czynności. W dziewięciu sprawach: nr
nr nr , nr , nr nr ~L nr
nr i nr organ nie zawiadomił, że nie może rozpatrzyć sprawy w terminie
określonym w art. 35 k.p.a, co stanowi 45 %  przeanalizowanych spraw.

2 zgodnie z art. 67 §1 k.p.a, organ administracji publicznej sporządza zwięzły protokół z każdej 
czynności postępowania, mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że czynność 
została w inny sposób utrwalona na piśmie. Zgodnie z art. 68 §1 kpa protokół sporządza się tak, aby 
z niego wynikało, kto, kiedy gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym 
obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. 
Zgodnie z art. 71 k.p.a, skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy 
skreślone i poprawione były czytelne. Skreślenia i poprawki powinny być stwierdzone w protokole 
przed jego podpisaniem. W sprawach: nr (poprawki we wnioski bez parafki),

(w protokole zmiana orzecznika bez parafki osoby nanoszącej zmianę)
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i nr (poprawki w  ocenie lekarza -  początek niepełnosprawności, bez parafki lekarza), przez
co naruszył art. 67 §1 k.p.a., co stanowi 15 %  przeanalizowanych spraw

4 zgodnie z §19 ust. 1 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.), przewodniczący powiatowego zespołu wyznacza skład 
orzekający, w  tym przewodniczącego , spośród członków zespołu posiadających zaświadczenia, 
o których mowa w §23 ust. tego rozporządzenia. Organ zgodnie z prawem wyznaczył skład 
orzekający, jednakże na karcie wyznaczenia składu nie podano daty dokonania tej czynności.

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; > 20 % - ocena negatywna.

Ocena w Powiatowym Zespole w Głogowie - ocena negatywna

4. Powiatowy Zespół do Spraw O rzekania o Niepełnosprawności w Głogowie zasadniczo 
realizuje obowiązki wynikające z § 33 rozporządzenia M inistra Gospodarki, P racy  i 
Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. Zgodnie z § 33 postępowanie 
w spraw ie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności obejm uje:

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.
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Ocena w Powiatowym Zespole w Głogowie - 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 kompletność składu zespołu do spraw orzekania 
o niepełnosprawności

pozytywna

2 posiadanie przez członków zespołu do spraw orzekania 
o niepełnosprawności odpowiednich kwalifikacji wymaganych 
przepisami prawa

pozytywna

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

pozytywna

4 prowadzenie postępowań w sprawie wydania orzeczenia 
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa

pozytywna

5 dotrzymywanie ustawowych terminów postępowań w sprawie 
wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności

negatywna

6 zgodność wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności z zebranymi dokumentami

pozytywna

Ocena łączna ocena pozytywna z 
nieprawidłowościami

Celem czynności kontrolnych przeprowadzonych przez lekarza Jacka Klakoćara - specjalistę 
pediatrę członka Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności było 
sprawdzenie poprawności wydanych orzeczeń w okresie od dnia 1 maja 2016 roku do dnia 
8 maja 2018 roku w PZON w Głogowie. Analizie poddano 12 orzeczeń: Czynności 
kontrolne wykazały:

1. Sprawa w PZON
Krótki opis sprawy: zaliczona do osób niepełnosprawnych (bez 7) do 

z powodu głębokiego medosłuchu odbiorczego ucha prawego i ciężkiego ucha 
lewego, dokumentacja prawidłowa.
Wnioski: długi okres orzeczenia
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2. Sprawa w PZON
Krótki opis sprawy:

z powodu łuszczycy, 
leczenia miejscowego 
Wnioski: brak cech niepełnosprawności

3. Sprawa w PZON

zaliczona do osób niepełnosprawnych (bez 7) na 
"1 Wyniki b. dobre. Wymaga

Krótki opis sprawy: 
autyzm, obniżona sprawność ruchowa na 
Wnioski: bez uwag.

nie zaliczony do osób niepełnosprawnych (bez 7)

4. Sprawa w PZON
Krótki opis sprawy: zaliczona do osób niepełnosprawnych z powodu
afazji motorycznej i encefalopatii do

5. Sprawa w PZON 
Krótki opis sprawy: 
epi i zaburzeń zachowania na 
Wnioski: bez uwag

zaliczony do osób niepełnosprawnych (bez 7 z powodu

6. Sprawa w PZON
Krótki opis sprawy:
skolioza

zaliczona do osób niepełnosprawnych (bez 7)

Wnioski: wątpliwe podstawy do zaliczenia na tak długi okres

zaliczony do osób niepełnosprawnych
7. Sprawa w PZON 

Krótki opis sprawy: 
z pkt 7 z powodu z powodu MPI
Wnioski: bez uwag

8. Sprawa w PZON
Krótki opis sprawy: zaliczona do osób niepełnosprawnych (bez 7) na
okres | | z powodu nadwzroczności i astygmatyzmu
Wymaga korekcji okularami
Wnioski: wątpliwe podstawy do zaliczenia do osób niepełnosprawnych

9. Sprawa w PZON
Krótki opis sprawy: zaliczony do osób niepełnosprawnych (bez 7) na okres

wada wzroku ( zez zbieżny )
Wnioski: wątpliwe wskazania do zaliczenia do osób niepełnosprawnych

zaliczony do osób niepełnosprawnych 10-N
10. Sprawa w PZON 

Krótki opis sprawy: 
z pkt 7 na z powodu MPI
Wnioski: bez uwag

r  q -
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11. Sprawa w PZON
Krótki opis sprawy:
(do 16 r. ż ) upośledzenie umysłowe le 
Wnioski: długi okres orzeczenia

zaliczony do osób niepełnosprawnych bez 7 na 
dde, niedowidzenie

12. Sprawa w PZON
zaliczona (z 7) naKrótki opis sprawy: 

wady serca -  wspólny pień tętniczy
Wnioski: wątpliwy pkt 7 , brak informacji o zakresie rehabilitacji.

07-S, z powodu złożonej

Celem czynności kontrolnych przeprowadzonych przez psychologa Elżbietę Kołodziejczak - 
członka Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności było sprawdzenie 
poprawności wydanych ocen zawodowych w PZON w Głogowie w  okresie od 1 maja 2016 roku 
do 8 maja 2018 roku. Analizie poddano 12 orzeczeń. Czynności kontrolne wykazały następujące 
nieprawidłowości:

1. Sprawa nr
Krótki opis sprawy: osoba z zespołem Aspergerá, której przyznano
umiarkowany stopień niepełnosprawności (12-C)
Wnioski: pkt VIII Oceny Psychologicznej nie zawiera opisu ograniczeń w kontaktach (podano 
tylko, że istnieją)

2. Sprawa nr
Krótki opis sprawy: osoba z rozpoznaniem otępienia w  przebiegu ZZA została
zakwalifikowana do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (02-P)
Wnioski: brak opisowej charakterystyki zaburzeń -  pkt IV i X Oceny Psychologicznej

3. Sprawa nr
Krótki opis sprawy: ze zdiagnozowanym zezem zbieżnym pionowym,
nadwzrocznością i astygmatyzmem zostało zaliczone do osób niepełnosprawnych (04-0), bez
przyznania pkt 7 orzeczenia. _______
Wnioski: zawarty w Ocenie opis funkcjonowania psychologicznego nie daje podstaw
do podjętej decyzji przez psychologa -  orzecznika. Może stanowić natomiast podstawę do 
wyrażenia zdania odrębnego.

4. Sprawa nr
Krótki opis sprawy: z rozpoznaniem wytrzewnenia i wcześniactwa zaliczono
do osób niepełnosprawnych
Wnioski: zawarte w Ocenie informacje o trudnościach funkcjonowania psychologicznego nie 
stanowią przesłanek do podjęcia przez psychologa-orzecznika decyzji.

5. Sprawa nr
Krótki opis sprawy: 
oczu

z rozpoznaniem nadwzroczności dużego stopnia obu 
zostało zaliczone do osób niepełnosprawnych (04-0)
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Wnioski :funkcjonowanie psychologiczne opisane w Ocenie nie daje podstaw do podjętej 
przez psychologa-orzecznika decyzji.

6. Sprawa nr
Krótki opis spraw y:______________ |ze zdiagnozowaną afazją motoryczną zaliczono do osób
niepełnosprawnych (03-L)
Wnioski: pkt IV i VIII Oceny -  brak opisu trudności; pkt VII -  nie zawiera informacji z opinii 
wydanej w 2015 r.

7. Sprawa nr
Krótki opis spraw y:______________ |z rozpoznaniem złożonej wady serca z niewydolnością
krążenia zaliczono do osób niepełnosprawnych jednocześnie z koniecznością stałej opieki 
(07-S pkt 7 i 8 orzeczenia)
Wnioski: informacje zawarte w Ocenie nie stanowią podstaw do przyznania pkt 7 przez 
psychologa -  orzecznika

8. Sprawa nr
Krótki opis sprawy: ________________ z diagnozą wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
zakwalifikowano do osób niepełnosprawnych (08-T)
Wnioski: opisane trudności w funkcjonowaniu psychologicznym nie stanowią podstaw do 
podjętej decyzji przez psychologa - orzecznika

z rozpoznaniem afazji motorycznej i opóźnionego
9. Sprawa nr

Krótki opis sprawy:
rozwoju mowy zaliczono do osób niepełnosprawnych (03-L) 
Wnioski: opis trudności stanowi podstawę do podjęcia decyzji

10. Sprawa nr
Krótki opis sprawy: z rozpoznaniem astygmatyzmu obu oczu nie zaliczono
do osób niepełnosprawnych
Wnioski: opis psychologicznego funkcjonowania adekwatny do podjętej decyzji

11. Sprawa nr
Krótki opis sprawy: _________________ ze zdiagnozowanym upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim i specyficznymi zaburzeniami mowy zaliczono do osób 
niepełnosprawnych (03-L)
Wnioski: pkt IV Oceny nie zawiera opisu trudności w  komunikowaniu się (rzetelnie opisanych 
w orzeczenia o

12. Sprawa nr
Krótki opis sprawy: ze zdiagnozowanym zespołem dziecka kolodionowego,
wcześniactwem i niedokrwistością zaliczono do osób niepełnosprawnych i przyznano 
pkt 7 orzeczenia (10-N, 11-1)
Wnioski: w Ocenie brakuje rozszerzonych opisów trudności w funkcjonowaniu
psychologicznym.

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

Wnioski ogólne:
1. Zdawkowe opisy w Ocenie Psychologicznej
2. Szablonowy charakter uzasadnienia podjętej decyzji (zamiast skondensowanego, 

zindywidualizowanego opisu
3. Nie wykorzystywanie wyrażania odrębnego zdania w sytuacji różnicy funkcjonowania osoby 

orzekanej (na płaszczyźnie medycznej i psychologicznej) stanowią podstawę do 
zawnioskowania o obowiązkowy udział psychologa -  orzecznika w szkoleniu organizowanym 
przez WZON we Wrocławiu w 2018 r.

o Niepełnosprawności w Głogowie o prawie zgłoszenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
protokołu, umotywowanych zastrzeżeń na piśmie.
Protokół sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Osoby kontrolujące:

PRZEWODNICZĄCY
Wojewódzkiego Zespołu do Spm*.
€ *

Pouczenie:

Zespół kontrolujący informuje Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

M onika Gwóźdź

Otrzymują:
1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Głogowie,
2. a/a.
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