
ZARZĄDZENIE NR.... 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania szkoleń dla członków miejskiego 

i powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności z terenu 

województwa dolnośląskiego

Na podstawie art. 6c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 

ze zm.), w związku z § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności 

i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2027) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalani Regulamin przeprowadzania szkoleń dla członków miejskiego 

i powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności z terenu województwa 

dolnośląskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik /
do Zarządzenia Nr 
Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia .?:..?/.■£____2019 r.

REGULAMIN

przeprowadzania szkoleń 
dla członków miejskiego i powiatowych zespołów 

do spraw orzekania o niepełnosprawności 
z terenu województwa dolnośląskiego

I. Wojewoda Dolnośląski pełni bezpośredni nadzór nad miejskim i powiatowymi

zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności z terenu województwa 

dolnośląskiego (zwanymi dalej „Zespołami”), polegający m.in. na szkoleniu członków 

Zespołów, tj. przewodniczących, sekretarzy, lekarzy, psychologów, pedagogów, 

pracowników socjalnych i doradców zawodowych.

II. Szkolenia członków Zespołów realizowane są w imieniu Wojewody Dolnośląskiego 

przez członków i pracowników Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania

0 Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim (zwanego dalej 

„Wojewódzkim Zespołem”), którzy posiadają niezbędną (specjalistyczną) wiedzę

1 kompetencje konieczne do przeprowadzania szkoleń.

III. Szkolenia członków Zespołów mają charakter zasadniczy, doskonalący 

lub pokontrolny.

IV. Szkolenia zasadnicze lekarzy, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych 

i doradców zawodowych (zwanych dalej „Orzecznikami”), będących członkami 

Zespołów, służą w szczególności uzyskaniu zaświadczenia uprawniającego do 

orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

V. Szkolenie zasadnicze przewodniczących i sekretarzy -  członków Zespołów służy

uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu 

orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, standardów orzekania 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz przepisów prawa cywilnego 

materialnego, rodzinnego, administracyjnego i prawa cywilnego procesowego.

VI. Szkolenia doskonalące organizowane są w celu zapoznania członków Zespołów

ze zmianami prawa w zakresie szeroko rozumianego orzecznictwa oraz 

funkcjonowania tych Zespołów w województwie dolnośląskim. Szkolenia 

doskonalące prowadzone są m.in. w formie warsztatów.

VII. Szkolenia pokontrolne dla członków Zespołów organizowane są w celu zrealizowania

zaleceń pokontrolnych wynikających z art. 6c ust. 6 w związku z art. 6c ust. 2 pkt 1 i 2 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób



niepełnosprawnych. Udział w szkoleniach pokontrolnych jest obowiązkowy mimo 

ważności posiadanych zaświadczeń.

VIII. Minima programowe szkoleń są określone w § 27 rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (zwanego dalej 

„rozporządzeniem”) i obejmują:

1. zagadnienia dla wszystkich członków powołanych do Zespołów, dotyczące:

a) orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności regulowane 

w szczególności przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego, jak też przepisami ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

b) przepisów szczególnych określających przesłanki korzystania z ulg i uprawnień 

przez osoby niepełnosprawne,

c) organizacji, zasad i sposobu działania Zespołów oraz ogólnych zasad działania 

wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,

d) zabezpieczenia społecznego,

e) ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

2. zagadnienia dla orzeczników - członków składów orzekających, w szczególności:

a) zadania i kompetencje orzeczników,

b) stosowanie standardów w zakresie kwalifikowania i postępowania dotyczącego 

orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

c) zasady sporządzania ocen przez orzeczników, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 3-7 

rozporządzenia,

d) trafność i wewnętrzną spójność rozstrzygnięć orzeczniczych.

IX. Szkolenie zasadnicze dla nowo powołanych przewodniczących i sekretarzy Zespołów, 

a także tych, którym upływa ważność zaświadczenia, trwa jeden dzień szkoleniowy 

oraz zakończone jest testem sprawdzającym, którego pozytywny wynik jest 

warunkiem uzyskania zaświadczenia, o którym mowa w § 23 rozporządzenia, 

potwierdzającego posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu orzekania 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, standardów orzekania 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz z zakresu przepisów prawa 

cywilnego materialnego, rodzinnego, administracyjnego i prawa cywilnego 

procesowego.



X. Szkolenie zasadnicze dla nowo powołanych orzeczników Zespołów i tych, którym 

upływa ważność zaświadczenia, trwa jeden dzień szkoleniowy. W pierwszej części 

szkolenie obejmuje zakres, o którym mowa w pkt VIII ppkt 1 niniejszego 

Regulaminu, natomiast druga część obejmuje zakres ujęty w pkt VIII ppkt 2 tego 

Regulaminu.

XI. Szkolenie zasadnicze zakończone jest dwoma testami sprawdzającymi, których

pozytywne wyniki są warunkiem uzyskania zaświadczenia, o którym mowa 

w § 23 rozporządzenia, uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności lub 

stopniu niepełnosprawności. Orzecznicy, posiadający kilka specjalizacji do orzekania 

o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, przystępują raz do testu 

sprawdzającego z zakresu, o którym mowa w pkt VIII ppkt 1 oraz odpowiednio do 

tylu testów sprawdzających z zakresu, o którym mowa w pkt VIII ppkt 2 Regulaminu, 

ile posiadają specjalizacji.

XII. Test sprawdzający uważa się za zaliczony z wynikiem pozytywnym, jeżeli zdający

uzyska minimum 70% maksymalnej liczby punktów.

XIII. Warunkiem przystąpienia do testu sprawdzającego jest uczestnictwo w całym 

szkoleniu, którego program został opracowany w oparciu o minima programowe.

XIV. Osoba sprawdzająca test umieszcza na nim wynik procentowy uzyskany przez 

zdającego. Informację o pozytywnym zaliczeniu testu sprawdzającego przedstawia 

się Wojewodzie Dolnośląskiemu, który wydaje na tej podstawie zaświadczenie, 

o którym mowa w § 23 rozporządzenia.

XV. Zaświadczenie wydawane jest na czas określony i na czas powołania.

1. Dla orzeczników Zespołów zaświadczenia wydawane są na czas określony: 

2, 3 lub 5 letni okres ich ważności:

a) osoby nowo powołane uzyskują zaświadczenie na 2 lata,

b) osoby, które posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w orzekaniu i ubiegają się 

o ponowne wydanie zaświadczenia uzyskują je na okres:

• 2 lat, przy uzyskaniu przez zdającego od 70% do 80% maksymalnej

liczby punktów,

• 3 lat, przy uzyskaniu przez zdającego od 81% do 90% maksymalnej

liczby punktów,

• 5 lat, przy uzyskaniu przez zdającego powyżej 91% maksymalnej liczby punktów.

2. Dla przewodniczących i sekretarzy Zespołów zaświadczenia wydawane są na czas 

określony lub na okres powołania:



XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

a) osoby nowo powołane uzyskują zaświadczenie na 2 lata,

b) osoby, które posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie orzekania 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, standardów orzekania 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz w zakresie przepisów prawa 

cywilnego materialnego, rodzinnego, administracyjnego i prawa cywilnego 

procesowego, uzyskują je na czas powołania.

Osoby, które nie uzyskają wymaganej liczby punktów, mają możliwość ubiegania się 

o ponowne zdanie testu sprawdzającego w kolejnym terminie szkoleń wyznaczonym 

przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

w Województwie Dolnośląskim. W przypadku trzykrotnego niezaliczenia przez 

członków Zespołu testu sprawdzającego zawiadamia się Starostę lub Prezydenta 

Miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia powiatowego lub miejskiego 

zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Uzyskane przez członków Zespołów zaświadczenia przesyła się właściwemu 

miejskiemu i właściwym powiatowym zespołom do spraw orzekania

0 niepełnosprawności z terenu województwa dolnośląskiego.

Szkolenia przeprowadza się w grupach z podziałem na specjalizacje członków 

Zespołów. Dopuszcza się możliwość łączenia grup w przypadku szkolenia, o którym 

mowa w pkt VIII ppkt 1 niniejszego Regulaminu.

Członkowie Zespołów posiadający ważne zaświadczenia, którzy nie orzekali przez 

okres przekraczający jeden rok kalendarzowy od wejścia w życia niniejszego 

Regulaminu, zobowiązani są do odbycia szkolenia zasadniczego i przystąpienia do 

testu sprawdzającego na zasadach określonych w tym Regulaminie.

Przewodniczący i sekretarze Zespołów, którzy nie pełnili funkcji, do której zostali 

powołani, przez okres przekraczający jeden rok kalendarzowy od wejścia w życia 

niniejszego Regulaminu, zobowiązani są do odbycia szkolenia zasadniczego

1 przystąpienia do testu sprawdzającego na zasadach określonych w tym Regulaminie. 

Szkolenia, z uwagi na ich efektywność i oszczędność, organizowane są według 

zgłaszanych przez Zespoły potrzeb, w przypadku uczestnictwa w nich, co najmniej 

trzech uczestników. Za zgodą Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu dopuszcza 

się możliwość zorganizowania szkolenia w przypadku uczestnictwa mniej niż 

trzech uczestników.
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