
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM
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e-mail: wzon.wroclaw@duw.pl

Wrocław, dnia £  ¿4^0* 2018 r.
WZON.431.3.2018

PROTOKÓŁ  

z kontroli problemowej

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wołowie, ul. Inwalidów 
Wojennych 24, przeprowadzonej w dniu 21 marca 2018 roku 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,
Tadeusz Urban - członek Wojewódzkiego Zespołu,
Elżbieta Kołodziejczak - członek Wojewódzkiego Zespołu,
Elżbieta Pawłowska - 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 Wołowie 
przeprowadzono w oparciu o imienne upoważnienie, które członkom Wojewódzkiego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, 
z dnia 7 marca 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 Wołowie -  Małgorzata Tkaczyk.

Kontrolą objęto działalność Powiatowego Zespołu w okresie od 1 marca 2016 r. do 
21 marca 2018 r.
W 2016 r. jednostka kontrolowana wydała 1015 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności. Z czego 75 z ogółu wydanych decyzji Powiatowego Zespołu w Wołowie zostało 
zaskarżonych do organu II instancji. W 2017 roku Powiatowy Zespół wydał 906 orzeczeń, 
z czego 87 rozstrzygnięć zostało zaskarżonych do organu II instancji.

Na jedno posiedzenie składu orzekającego wzywanych jest średnio 11 osób.
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W toku kontroli analizie poddano 64 akt według rejestru z posiedzeń składów orzekających. 

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 Małgorzata Tkaczyk

Sekretarz Zespołu M agdalena Gerbera

Lekarze:

internista 1

pediatra 2

psychiatra 2

laryngolog 1

okulista -

ortopeda 1

neurolog 1
doradca zawodowy 2
pracownik socjalny 3

psycholog 3

pedagog 3
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 kontrołowanej nie posiada kwalifikacji określonych przez prawo.

Ocena w Powiatowym Zespole w Wołowie -  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 Wołowie -  ocena pozytywna z nieprawidłowościami
(brak lekarza okulisty).

BAZA LOKALOWA
Powiatowy Zespół w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24. 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 na parterze budynku 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na 
wózkach. Zespół posiada oddzielne i zamykane pomieszczenie przeznaczone na archiwum. 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 Wołowie -  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. N r sprawy w  PZON
Data

zaświadczenia
lekarskiego

Data wpływu 
wniosku do 

PZON

Zachowany 
termin/nie 

zachowany termin
1. 11.12.2017 14.12.2017 termin
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zachowany

2.
4.12.2017 15.12.2017 termin

zachowany

3.
3.11.2017 7.11.2017 termin

zachowany

4.
24.01.2018 8.02.2018 termin

zachowany

5.
16.10.2017 27.10.2017 term in

zachowany

6.
1.02.2018 2.02.2018 termin

zachowany

7.
1.08.2017 7.08.2017 termin

zachowany

8.
25.01.2018 26.01.2018 termin

zachowany

9.
10.10.2017 17.10.2017 termin

zachowany

10.
10.01.2018 15.01.2018 term in

zachowany

11.
6.02.2018 6.02.2018 term in

zachowany

12.
26.10.2017 13.11.2017 termin

zachowany

13.
26.09.2016 30.09.2016 termin

zachowany

14.
24.11.2016 28.11.2016 termin

zachowany

15.
13.10.2016 13.10.20160 termin

zachowany

16.
26.10.2017 26.10.2017 termin

zachowany

17.
2.01.2018 8.01.2018 termin

zachowany

18.
28.09.2017 17.10.2017 termin

zachowany

19.
8.08.2017 17.08.2107 termin

zachowany

20.
6.04.2017 10.04.2017 termin

zachowany

21.
9.08.2017 31.08.2017 termin

zachowany
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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. 29.01.2018 31.01.2018 Zachowany termin
2. 29.01.2018 31.01.2018 Zachowany termin
3. 27.11.2017 7.12.2017 Zachowany termin
4. 2.03.2018 15.03.2018 Zachowany termin

5.
28.11.2017 brak daty doręczenia nie można 

określić
6. 2.03.2018 13.03.2018 Zachowany termin
7. 21.09.2017 27.09.2017 Zachowany termin
8. 15.02.2018 21.02.2018 Zachowany termin
9. 12.12.2017 12.12.2017 Zachowany termin
10. 15.02.2018 20.02.2018 Zachowany termin
11 27.02.2018 2.03.2018 Zachowany termin
12 7.12.2017 7.12.2017 Zachowany termin
13 9.11.2016 21.11.2016 Zachowany termin
14 5.01.2017 13.01.2017 Zachowany termin
15 9.11.2016 16.11.2016 Zachowany termin
16 7.12.2017 11.12.2017 Zachowany termin
17 21.02.2018 1.03.2018 Zachowany termin
18 13.12.2017 20.12.2017 Zachowany termin
19 25.09.2017 3.10.2017 Zachowany termin
20 27.04.2017 2.05.2017 Zachowany termin
21 12.12.2017 15.12.2017 Zachowany term in

W w/w sprawach Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wołowie na ogół 
doręczył 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 jednej sprawie nie można określić kiedy orzeczenie zostało doręczone 
(42/P/12). Stanowi to: 4,76% przeanalizowanych spraw.

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 Wołowie -  ocena pozytywna
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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. 14.12.2017 9.01.2018 29.01.2018 termin
zachowany l,2,4

2. 15.12.2017 9.01.2018 29.01.2018 termin 
zachowany 4

3. 7.11.2017 9.11.2017 27.11.2017 termin 
zachowany 4

4. 8.02.2018 19.02.2018 2.03.2018 termin
zachowany2,3,4

5. 27.10.2017 31.10.2017 28.11.2017 termin
zachowany 1,4

6. 2.02.2018 19.02.2018 2.03.2018 termin
zachowany 2,4

7. 7.08.2017 22.08.2017 21.09.2017 termin
zachowany2,3,4

8. 26.01.2018 30.01.2018 15.02.2018 termin
zachowany2,4

9. 17.10.2017 20.11.2017 12.12.2017 termin
zachowany *,2,4

10. 15.01.2018 16.01.2018 15.02.2018 termin
zachowany ',4

11 6.02.2018 13.02.2018 27.02.2018 termin
zachowany 1,4,5

12 13.11.2017 20.11.2017 7.12.2017 termin 
zachowany 4

13 30.09.2016 20.10.2016 9.11.2016 termin 
zachowany 4

14 28.11.2016 12.12.2016 5.01.2017 termin
zachowany \ Ą

15 13.10.20160 20.10.2016 9.11.2016 termin
zachowany 4,5

16 26.10.2017 15.11.2017 7.12.2017 termin
zachowany2,4

17 8.01.2018 2.02.2018 21.02.2018 termin 
zachowany 4

18 17.10.2017 21.11.2017 13.12.2017 termin 
zachowany 4

19 17.08.2107 25.08.2017 25.09.2017 termin
zachowany *,4

20 10.04.2017 11.04.2017 27.04.2017 termin
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zachowany 4

21 31.08.2017 20.11.2017 12.12.2017 termin
zachowany ',4

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. -  zwana dalej „k.p.a.”) 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 Wołowie z uwagi na niemożność rozpatrzenia w terminie 
ustawowym przewidzianym art. 35 § 3 k.p.a., wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku. Na 
podstawie art. 36 k.p.a. 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.) Powiatowy Zespół na ogół zawiadamiał 
strony, iż wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności nie może być rozpatrzony 
w terminie ustawowym przewidzianym art. 35 §3 k.p.a. W trzech sprawach nr 
i nr organ nie zawiadomił, że organ nie może rozpatrzyć sprawy w terminie określonym
w art. 35 k.p.a, co stanowi 14,29 % 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 §2 tego przepisu wszystkie osoby obecne, biorące udział w czynności urzędowej, powinny 
protokół podpisać. W sprawie nr ]ocena lekarza jest nieczytelna, w sprawie
(z 2018 r.) ocena członka sporządzona na błędnym druku, w sprawach oceny
członków składu orzekającego nie zawierają wszystkich informacji. Dodatkowo w sprawach 
nr naniesiono poprawki bez umieszczenia parafki je
nanoszącej, a w sprawie nr brak w protokole informacji czy strona uczestniczyła w
postępowaniu, czy też posiedzenie odbyło się w tzw. trybie zaocznym. Powiatowy Zespół w Wołowie 
naruszył art. 67 §1 k.p.a. w ośmiu sprawach na dwadzieścia jeden przeanalizowanych spraw, co 
stanowi 42,86 % przeanalizowanych spraw.

3 zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 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.) w związku art. 6b ust 3 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.), przy orzekaniu o niepełnosprawności osoby, bierze się pod uwagę ocenę stanu 
zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą 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 ustalając m.in. katalog wskazań. Jednakże w sprawie nr brak
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w zaświadczenia lekarskim odniesienia się do zdolności udziału pacjenta w posiedzeniu składu 
orzekającego oraz informacji w zakresie opieki innej osoby i rokowania. W sprawie nr ocena
lekarza przewodniczącego składu orzekającego jest niekompletna. Powiatowy Zespół w Wołowie 
naruszył § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
15 lipca 2003 r. w dwóch sprawach na dwadzieścia jeden przeanalizowanych spraw, co stanowi 
9,52 % 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), przewodniczący powiatowego zespołu wyznacza skład orzekający, 
w tym przewodniczącego, spośród członków zespołu posiadających zaświadczenia, o któiych mowa w 
§23 ust. tego rozporządzenia. We wszystkich przeanalizowanych sprawach Przewodnicząca 
Powiatowego Zespołu wyznaczyła skład, jednakże brak jest daty dokonania tej czynności.

5 zgodnie z art. 63 §2 k.p.a. w związku z §6 ust. 1 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), podanie powinno zawierać m. in. określenie celu, 
dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia. Tymczasem w sprawie nr we wniosku brak
informacji dotyczącej trybu wszczęcia postępowania. Jednocześnie zgodnie z prawem 
niedopuszczalne są skreślenia i poprawki nanoszone we wniosku bez jednoczesnego umieszczenia 
(obok zmiany) parafki osoby je nanoszącej. We wniosku sprawy nr| osoba zainteresowana
dokonała skreśleń nie zatwierdzając naniesionych zmiany. W dwóch na dwadzieścia jeden 
przeanalizowanych spraw ustalono, że Powiatowy Zespół w Wołowie nie dokonał wstępnej analizy 
wniosków pod względem ich poprawności formalnej, 9,52% 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; > 20 % - ocena negatywna.

Ocena w Powiatowym Zespole w Wołowie - ocena pozytywna z nieprawidłowościami

4. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wołowie 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 częściowo 
realizowany [w sprawie z poz. 4 tabela 3: brak w zaświadczenia lekarskim odniesienia się do 
zdolności udziału pacjenta w posiedzeniu składu orzekającego oraz informacji w zakresie opieki 
innej osoby i rokowania]. Stanowi to: 4,76% przeanalizowanych spraw.;

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
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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 częściowo realizowany [w sprawie z poz. 7 tabela 3: niepełna ocena 
lekarza przewodniczącego składu orzekającego]. Stanowi to: 4,76% przeanalizowanych spraw.

Zasady oceniania na podstawie yrogramu 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 Wołowie - 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 z 
nieprawidłowościami

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

pozytywna z 
nieprawidłowościami

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

pozytywna
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Ocena łączna ocena pozytywna z
nieprawidłowościami

Celem czynności kontrolnych przeprowadzonych przez lekarza ortopedę Pana Tadeusza Urbana 
- członka Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności było sprawdzenie 
poprawności wydanych orzeczeń w okresie w okresie od 1 marca 2016 roku do 21 marca 
2018 roku. Szczegółowej analizie poddano 15 orzeczeń. Czynności kontrolne wykazały:

Wytypowano losowo 15 kompletów akt -  w  zakresie kodów 05-R i łącznie kodów 
07-S. Dokumentacja dotyczyła orzekanych:

-  tylko w  kodzie 05-R -  12 spraw, tj. 80%
-  z łączeniem kodów -  3 sprawy, tj. 20%.

W innym stosunku odsetkowym kształtowały się okresy ważności orzeczeń 53% na stałe. Do 
oceny wytypowano stopnie: znaczny -  3 sprawy, umiarkowany -  12 spraw, lekki -  0 spraw. 
Ocenie poddano:

-  dokumentację przebiegu orzekania
-  kompletność wniosku, prawidłowość dokumentacji zewnętrznej
-  prawidłowość sentencji orzeczenia.

Dokumentacja pod względem kompletności -  technicznie staranna.
Wnioski kompletne, zaświadczenia o stanie zdrowia wystawione prawidłowo, w  części 
przypadków uzupełnione kopiami dokumentacji leczenia szpitalnego.
W  przypadkach orzekania w  zakresie kilku kodów -  były sporządzane opinie innych 
specjalistów (orzeczników).
Formułowanie sentencji orzeczeń -  w  tym dobór kodów i różnicowanie stopnia 
niepełnosprawności: wskazane uwzględnienie uwag j.w ., co pozwoli na uniknięcie 
nieadekwatności (np. w  05-R ewidentnie lekki, w  07-S jednoznacznie umiarkowany, 
a orzeczono w  obu kodach).

Wnioski ogólne: ogólna ocena pozytywna, zalecona poprawa rozszerzenia opisu stanu 
przedmiotowego, z unikaniem powtarzania się rozpoznania i opisu.

Celem czynności kontrolnych przeprowadzonych przez psychologa Elżbietę 
Kołodziejczak - członka W ojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności było sprawdzenie poprawności wydanych ocen w  okresie 
od dnia 1 marca 2016 roku do dnia 21 marca 2018 roku. Analizie poddano piętnaście 
orzeczeń wybranych losowo. Czynności kontrolne wykazały co następuje:

1. Sprawa:

Wnioski: nieadekwatne opisy pkt XIII (zawarta dg. a nie wskazania do pracy). Podsumowanie 
niezidentyfikowane i nieuzasadniające podjętą decyzję.
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2. Sprawa:|__________

Wnioski: lakonicznie opisane zaburzenia (szczególnie pkt IV. VI, VIII, IX, X w  arkuszu 
Oceny Psychologicznej). M ają one charakter stwierdzający a nie opisujący (np. przy 
zaburzeniach umiejętności kompetencyjnych zaznaczono „Tak”, bez opisu na czym polegają).

3. Sprawa:

Wnioski: opisy zaburzeń lakoniczne, mało zindywidualizowane -  przez co nie dają obrazu 
funkcjonowania uzasadniającego decyzję. W pkt XII (zdolność do pracy) winno być 
„niezdolny” a nie „nie dotyczy”

4. Spraw a:_________

Wnioski: lakoniczne opisy zaburzeń nie pokazują takich trudności w  funkcjonowaniu, które 
stanowią podstawę do podjęcia decyzji. Bark informacji w  pkt X (ograniczenia, pomoc).

5. Sprawa:

Wnioski: opisy funkcjonowania os. Orzekanej zawarte w  Ocenie maja bazować na 
przedmiotowej dokumentacji, na wywiadzie, na obserwacji. W tej Ocenie nie wykorzystano, 
wystarczająco, informacji z dokumentacji (opinia pedagoga).

6. Sprawa:

Wnioski: lakoniczne, nieadekwatne do treści zaburzeń opisy (np. pkt VI -  zaburzenia 
werbalne -  opis „nie chodzi”) nie uzasadniają z psychologicznego funkcjonowanie, 
zasadności decyzji psychologa - orzecznika.

7. Spraw a:__________

Wnioski: lakoniczne, zdawkowe (typu „tak”), nie pokazujące trudności w  funkcjonowaniu 
osoby orzekanej opisy, które nie uzasadniają decyzji psychologa - orzecznika.

8. Sprawa:

Wnioski: zawarty w  Ocenie opis funkcjonowania nie daje podstaw do podjętej przez 
psychologa decyzji. Notorycznie w  pkt XIII wpisywana jest diagnoza (np. w  tym przypadku 
„zaburzenia depresyjne”), a nie wskazania do pracy.

9. Sprawa:

Wnioski: brak podstaw do przyznania stopnia znacznego z kodu 01-U. Lakoniczne, 
zdawkowe informacje w  Ocenie (np. zaburzenia kontaktów -  pkt VIII „tak”),opisy nierzetelne
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(nr. Zaburzenia myślenia- pkt IV „nie m a” zaznaczono przy upośledzeniu umysłowym). Pkt 
VII -  opisujący aktywność ruchową -  zawiera informację, że osoba orzekana „nie m a” 
trudności (zaświadczenie wskazuje na trudności w  samodzielnym poruszaniu się).

10. Sprawa:

Wnioski: opisem podkreślono zasadność decyzji.

11. Sprawa:

Wnioski: opis rozwoju psychologicznego nie daje podstaw do podjętej przez
psychologa -  orzecznika, decyzji (wydaje się zasadne wyrażenie odrębnego zdania)..

12. Sprawa:

Wnioski: brak podstaw do przyznania kodu 01-U przy umiarkowanym upośledzeniu 
umysłowym. Niewypełnione dane wykształcenia, pkt XII i XIII (Oceny).lakoniczne, 
ogólnikowe opisy.

13. Sprawa:

Wnioski: informacje zawarte w  arkuszu Oceny są lakoniczne, nie pokazują potrzeby 
korzystania z częściowej pomocy lub nasilonych trudności na rynku pracy.

Wnioski ogólne:

-  Psycholog -  Orzecznik nie wywiązał się z zalecenia udziału w  szkoleniu organizowanym 
przez WZON (zalecenie pokontrolne -  2016 r.);

-  W  niewielkim stopniu nastąpiła poprawa w  rzetelności opisów zaburzeń funkcjonowania 
osoby orzekanej stanowiącej podstawę do podejmowania decyzji. Ponieważ dalsza i 
bardziej znacząca zm iana w  tym  kierunku stanowi bezwzględny warunek wykonywania 
czynności orzeczniczych, dlatego zobowiązuję psychologa PZON w  W ołowie (z którego 
dokumentami zapoznałam się) do udziału w  szkoleniu w  2018 r.

Celem czynności kontrolnych przeprowadzonych przez pracownika socjalnego 
Elżbietę Pawłowską - członka W ojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności było sprawdzenie poprawności wydanych ocen socjalnych  
w okresie od dnia 1 marca 2016 roku do dnia 23 marca 2018 roku. Analizie poddano 
piętnaście orzeczeń wybranych losowo. Czynności kontrolne wykazały następujące 
nieprawidłowości:
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1. Sprawa:

Krótki opis sprawy: lat | | z niewydolnością wątroby i nadciśnieniem, n
został zaliczony do lekkiego stopnia

niepełnosprawności, z kodu 08-T.

Wnioski: brak informacji o wykształceniu, latach pracy, nieprawidłowy zapis 
w  części VII. ( ... ustawa o pomocy społ.) oraz uzasadnienie jest nieadekwatne do zapisów 
określających przyznanie lekkiego stopnia niepełnosprawności (przy st. lekkim - istotne
obniżenie zdolności do wykonywania p ra c y  / ograniczenia w  pełnieniu ról społ. dające
się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedm io ty  ).

2. Sprawa:

Krótki opis sprawy: lat po urazie mózgowo-czaszkowym, padaczka pourazowa, 
dorosłe dzieci została zaliczona stopnia umiarkowanego, z kodu

10-N, 06-E.

Wnioski: w  części VI. ust. 1 i ust. 2 brak informacji w  jakim  zakresie 
wymaga wsparcia i pomocy, a także w  uzasadnieniu należałoby się szczegółowiej odnieść do 
zapisów określających przyznanie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

3. Sprawa:

Krótki opis sprawy: lat | | ze stwardnieniem bocznym zanikowym,
została zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności, z kodu 10-N.

Wnioski: w  części VI. ust. 1 należy określić w  jakim  zakresie orzekana wymaga 
pomocy i opieki. W  części VII. sporządzono nieprawidłowy zapis (pomoc społeczna), 
natomiast uzasadnienie sporządzone zostało adekwatnie do przyznanego stopnia 
niepełno sprawno ści.

4. Sprawa:

Krótki opis sprawy: lat schorzenie serca - migotanie przedsionków, cukrzyca
typu 2, , samodzielny, został zaliczony do lekkiego stopnia
niepełnosprawności.

Wnioski: brak informacji w  części I. pkt 6. W  części VI. zostały podkreślone punkty 
nie odnoszące się do przyznanego stopnia oraz uzasadnienie jest nieadekwatne do zapisów 
określających wymogi przyznania lekkiego stopnia niepełnosprawności (przy st. lekkim -
istotne obniżenie zdolności do wykonywania p ra c y  / ograniczenia w  pełnieniu ról społ.
dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w  przedm io ty  ).
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5. Sprawa:

Krótki opis sprawy: lat zdolny
w zakresie samoobs ugi, poruszania się i komunikacji został zaliczony do umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności.

Wnioski: w  ocenie funkcjonowania społecznego występują braki odnośnie wypełnienia 
druku w  zakresie badanych zagadnień tj. w  części III. (pusty druk), natomiast w  części VI. 
pkt 1 i pkt 2 brak informacji w  jakim  zakresie orzekany wymaga opieki i pomocy, a także 
w  uzasadnieniu odniesiono się tylko do stanu zdrowia orzekanego. Zapisy zawarte „w ocenie 
funkcjonowania społecznego . . .” nie uzasadniają przyznanie umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności (orzekany w  zakresie samoobsługi, poruszania się, komunikacji 
i uczestnictwie w  życiu społecznym jest sprawny i samodzielny).

do umiarkowanego st. niepełnoprawności, z kodu: 10-N.

Wnioski: w  ocenie funkcjonowania społecznego w  części IV., części V. ust. 1 lit. c), 
części VII. (druki puste), w  części VI. pkt 1 i pkt 2 brak informacji w  jakim  zakresie orzekana 
wymaga opieki i pomocy, a także w  uzasadnieniu odniesiono się do stanu zdrowia orzekanej. 
W  zapisach zawartych „w ocenie funkcjonowania społecznego . . .” określono, że orzekana 
w zakresie samoobsługi, poruszania się, komunikacji i uczestnictwie w  życiu społecznym jest 
sprawna i samodzielna. Powyższe ustalenia nie kwalifikują do przyznania umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności.

Krótki opis sprawy: lat Q  ze schorzeniami POCHP i astmą,
został zakwalifikowany do lekkiego st. niepełnosprawności.

Wnioski: w  ocenie funkcjonowania społecznego w  części I. pkt 6, w części V. 
ust. 1 lit. c), w  części V. ust 2 pkt 2 (druki puste), natomiast w  uzasadnieniu odniesiono się 
do braku wskazań do zmiany ww. stopnia niepełnosprawności (odmowa wydania
orzeczenia

8. Sprawa:

lat Q  przewlekła niewydolność krążenia, stan po operacji
został

Krótki opis sprawy: 
serca, wykształcenie podstawowe, 
zakwalifikowany do umiarkowanego st. niepełnosprawności, z kodu (J /-!S.
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Wnioski: w  ocenie funkcjonowania społecznego w  części V. ust. 1, pkt 1 lit. c), pkt 2 
lit. b) oraz w  ust. 2 pkt 2 brak informacji (pusty druk), natomiast w  części VI. ust. 1 i ust. 2 
brak sformułowania w  jakim  zakresie orzekany wymaga opieki i pomocy.

9. Sprawa:
lat | | przewlekła postępująca postać SM,Krótki opis sprawy:

korzysta z wózka inwalidzkiego^ zaocznie został zakwalifikowany do znacznego st. 
niepełnosprawności, z kodu 10-N.

Wnioski: w  części VI. ust. 1 i ust. 2 brak informacji w  jakim  zakresie orzekany 
wymaga opieki i pomocy. Uzasadnienie prawidłowe.

10. Sprawa:

Krótki opis sprawy: lat | | po usunięciu gałki ocznej z powodu czerniaka,
nadciśnienie tętnicze, może liczyć na wsparcie rodziny została
zakwalifikowana do umiarkowanego stopnia na czas określony, z kodu 04-0 , 07-S.

Wnioski: W  ocenie funkcjonowania społecznego w  części V. ust. 1, pkt 1 lit. c) brak 
informacji oraz w  części VI. ust. 1 i ust. 2 brak sformułowania w  jakim  zakresie orzekana 
wymaga pomocy i opieki, natomiast uzasadnienie sporządzono prawidłowo.

11. Sprawa:

Krótki opis sprawy: lat| |, niewydolność krążenia, liczne schorzenia ortopedyczne, 
może liczyć na wsparcie rodziny, został zakwalifikowany do znacznego st. 

niepełnosprawności, z kodu 05-R.

Wnioski: W  ocenie funkcjonowania społecznego w  części V. ust. 1, pkt 1 lit. c) brak 
informacji, natomiast w  części V. ust. 1 pkt 2 lit. b) nie zostały określone ograniczenia 
w  zakresie poruszania się. Przy kwalifikacji do stopnia niepełnosprawności w  części VI. ust. 1 
i ust. 2 nie odniesiono się do określenia znacznego st. niepełnosprawności (zaznaczono 
wszystkie formy).

12. Sprawa:
Krótki opis sprawy: lat padaczka pourazowa,

może liczyć na wsparcie rodziny został zakwalifikowany do lekkiego st. 
niepełnosprawności, z kodu 06-E.

Wnioski: w  ocenie funkcjonowania społecznego w  części I. pkt 6, w  części IV. pkt 1, 
w  części V. ust. 1, pkt 1 lit. c) brak informacji (pusty druk). Natomiast w  części VI. ust. 1
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umieszczono informację odnoszącą się do umiarkowanego st. niepełnosprawności, a także 
w  części VII. ustalono nieprawidłowy zapis (wg. ustawy o pomocy społecznej). Uzasadnienie 
jest nieadekwatne do zapisów określających przyznanie lekkiego stopnia niepełnosprawności 
(przy st. lekkim - istotne obniżenie zdolności do wykonywania pracy . . . . . . .  / ograniczenia
w pełnieniu ról społ. dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w  przedmioty .....).

13. Sprawa:

Krótki opis sprawy: 
implantacji zastawki, 
wsparcie rodziny, zos 
10-N.

lat stan po udarze stan po 
liczyć może na

ał zakwalifikowany do umiarkowanego st. niepełnosprawności, z kodu

Wnioski: w  ocenie funkcjonowania społecznego w części IV. pkt 1, w  części V. ust. 1, 
pkt 1 lit. c) oraz w  części VII. brak informacji (pusty druk), natomiast w  części V. ust. 1 pkt 2 
lit. b) nie zostały określone ograniczenia w poruszaniu się. Przy ustalaniu stopnia 
niepełnosprawności w  części VI. ust. 1 i ust. 2 nie wskazano w  jakim  zakresie orzekany 
wymaga opieki i pomocy. Uzasadnienie odnosi się tylko do stanu zdrowia.

14. Sprawa:

Krótki opis sprawy: może liczyć lat U cukrzyca młodzieńcza,
na wsparcie rodziny został zakwalifikowany do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 
z kodu 11-1.

Wnioski: w  sporządzonej ocenie funkcjonowania społecznego w  części II. pkt 3, 4, 5, 
w  części V. ust. 1, pkt 1 lit. c) i pkt 2 lit. b) brak informacji (pusty druk), natomiast przy 
ustalaniu stopnia niepełnosprawności w  części VI. ust. 1 nie wskazano w  jakim  zakresie 
orzekany wymaga opieki i pomocy, a także nie oceniono sprawności funkcjonowania 
orzekanego w  życiu społecznym (część VI. ust. 2 pkt 2) co jest niespójne z informacją 
zawartą w  części V. ust. 2 pkt 2.

15. Sprawa:

Krótki opis sprawy: 
żylakowate podudzia lewego, nadciśnienie, cukrzyca typu 2,

lat □  miażdżyca uogólniona przewlekła, owrzodzenie

11-1, 07-S.
została zakwalifikowana do znacznego stopnia niepełnosprawności, z kodu

Wnioski: w  sporządzonej ocenie funkcjonowania społecznego w  części V. ust. 1 pkt 1 
lit. c) brak informacji (pusty druk), natomiast w pozostałym zakresie -  bez uwag.
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Wnioski ogólne dotyczą: sporządzania prawidłowego, rzetelnego wypełniania arkusza 
oceny funkcjonowania społecznego dla potrzeb postępowania o ustalenie stopnia 
niepełnosprawności (każde pole zakreślone, przy ograniczeniach należy określić rodzaj 
ograniczeń). Ponadto informacje zawarte w  ocenie funkcjonowania społecznego winne być 
kompatybilne z ustalonym stopniem (część VI.) oraz uzasadnieniem do orzeczonego stopnia 
niepełno sprawności.

W związku z powyższym należy przeprowadzić szkolenie dla orzeczników -  
pracowników socjalnych.

Pouczenie:
Zespół kontrolujący informuje Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Wołowie o prawie zgłoszenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu, 
umotywowanych zastrzeżeń na piśmie.
Protokół sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Osoby kontrolujące:

/
SEKRETARZ 

Woj'ewó'4^fitego Zespofu Bo'Spravi 
Orze lOŚci

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:
PRZEWODNICZĄCY

Bowiatowy Zespół ds. Orz 
o Nispełnosprawnoii

5&.i£0»V3totów, ui. Inwalidów Wbjeofli 

tel. 71  3 8 9  5-3 0 0

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