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e-mail: wzon.wroclaw@duw.pl

Wrocław, dnia stycznia 2019 r.
WZON.431.8.2018

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Trzebnicy, ul. Tadeusza 
Kościuszki 10, przeprowadzonej w dniu 25 października 2018 roku przez członków 
Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie 
Dolnośląskim w składzie:

Elżbieta Nocko -  Ciołek - Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu,
Bożena Kowalewska - członek Wojewódzkiego Zespołu,
Wiesława Bąk -  członek Wojewódzkiego Zespołu.
Krystyna Szwej -  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
0 niepełnosprawności.

Kontrolę Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w Trzebnicy przeprowadzono w oparciu o imienne upoważnienie, które członkom 
Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał Wojewoda 
Dolnośląski Paweł Hreniak, z dnia 5 października 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:
Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

w Trzebnicy -  Zofia Kaczmarek
Kontrolą objęto działalność Powiatowego Zespołu w okresie od 1 października 2016 r. 

do dnia 25 października 2018 r.
W 2016 r. jednostka kontrolowana wydała 1745 orzeczeń o niepełnosprawności 

i stopniu niepełnosprawności. Z czego 4,76% z ogółu wydanych decyzji Powiatowego
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Zespołu w Trzebnicy zostało zaskarżonych do organu II instancji. W 2017 roku Powiatowy 
Zespół wydał 1509 orzeczeń, z czego 3,98% rozstrzygnięć zostało zaskarżonych do organu 
II instancji. Do dnia poprzedzającego kontrol organ wydał ogółem 1011 orzeczeń, z czego 
4,85% zaskarżono do organu odwoławczego.
W toku kontroli analizie poddano 55 akt według rejestru z posiedzeń składów orzekających. 

KADRA POWIATOWEGO ZESPOŁU

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

Funkcja Imię i nazwisko/liczba członków

Przewodniczący Zespołu Zofia Kaczmarek

Sekretarz Zespołu Monika Sosowska

Lekarze: 10
internista 3

pediatra 1

psychiatra 1
laryngolog 1

okulista 1

ortopeda -

neurolog 1
doradca zawodowy 2
pracownik socjalny 4

psycholog 2
pedagog 1
chirurg 2

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 2018 r. poz. 2027). Wobec 
powyższego należy zauważyć, że w Powiatowym Zespole orzekają członkowie posiadający 
niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia postępowań.
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Sposób dokonania oceny na podstawie programu kontroli: ocena negatywna, gdy chociaż 
jeden członek powołany w skład jednostki kontrolowanej nie posiada kwalifikacji określonych 
przez prawo.

Ocena w Powiatowym Zespole w Trzebnicy -  ocena pozytywna

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 Trzebnicy -  ocena pozytywna z nieprawidłowościami. 

BAZA LOKALOWA
Powiatowy Zespół w Trzebnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 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. Pomieszczenia są dostępne 
dla osób poruszających się na wózkach. 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 Trzebnicy -  ocena pozytywna.

W trakcie formalnoprawnej kontroli procedury wydawania orzeczeń o stopniu 
niepełnosprawności oraz orzeczeń o niepełnosprawności sprawdzono:
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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. 24.01.2018 26.01.2018
Termin
zachowany

2. 30.05.2018 4.06.2018
Termin
zachowany

3. 7.02.2018 27.02.2018
Termin
zachowany

4. 5.04.2018 26.04.2018
Termin
zachowany

5. 24.04.2018 4.05.2018
Termin
zachowany

6. 19.05.2017 1.06.2017
Termin
zachowany

7. 5.05.2017 8.05.2017
Termin
zachowany

8. 5.06.2017 9.06.2017
Termin
zachowany

9. 4.11.2016 10.11.2016
Termin
zachowany

10. 17.10.2016 16.11.2016
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 sprawy w PZON
Data wydania 
orzeczenia w 

PZON

Data
doręczenia
orzeczenia

Zachowany 
termin/nie 

zachowany termin
1. 6.02.2018 6.02.2018 Termin zachowany
2. 15.06.20108 25.06.2018 Termin zachowany
3. 13.03.20108 13.03.20180 Termin zachowany
4. 18.05.2018 18.05.2018 Termin zachowany
5. 4.06.2018 4.06.2018 Termin zachowany

4
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6. 26.06.2017 26.06.2017 Termin zachowany
7. 31.05.2017 31.05.2017 Termin zachowany
8. 4.08.2017 4.08.2018 Termin zachowany
9. 6.12.2016 6.12.2016 Termin zachowany
10. 13.12.2016 13.12.2016 Termin zachowany

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 Trzebnicy -  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. 26.01.2018 24.01.2018 6.02.2018
termin
zachowany

2. 4.06.2018 30.05.2018 15.06.20108
termin 
zachowany 2

3. 27.02.2018 7.02.2018 13.03.20108
termin 
zachowany 2

4. 26.04.2018 5.04.2018 18.05.2018
termin
zachowany

5. 4.05.2018 24.04.2018 4.06.2018
termin
zachowany

6. 1.06.2017 19.05.2017 26.06.2017
termin
zachowany

7. 8.05.2017 5.05.2017 31.05.2017
termin
zachowany

8. 9.06.2017 5.06.2017 4.08.2017
termin
zachowany 1,2

9. 10.11.2016 4.11.2016 6.12.2016
termin
zachowany

10. 16.11.2016 17.10.2016 13.12.2016
termin
zachowany

1 zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze 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
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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 Trzebnicy 
z uwagi na niemożność rozpatrzenia w terminie ustawowym przewidzianym 
art. 35 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego, 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 2018 r. poz. 2027) w jednej sprawie (nr ) na dziesięć
przeanalizowanych zawiadamiał stronę, iż wniosek w sprawie wydania orzeczenia 
o niepełnosprawności nie może być rozpatrzony w terminie ustawowym przewidzianym 
art. 35 § 3 k.p.a.

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.

i nr
W sprawach: nr (poprawki w ocenie lekarza bez parafki orzecznika),

1 (poprawki w protokole bez parafki osoby nanoszącej
zmianę), przez co naruszył art. 67 §1 k.p.a., co stanowi 30 %  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 Trzebnicy -  ocena pozytywna

4. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Trzebnicy 
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;
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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 częściowo realizowany. W sprawie

- lekarz przewodniczący składu orzekającego naniósł zmiany (poprawki)nr
w swojej ocenie, jednakże nie potwierdził ich swoją parafką, co stanowi 10% 
przeanalizowanych spraw.

Zasady oceniania na podstawie programu kontroli: odsetek postępowań, w których 
stwierdzono niezgodność orzeczeń z zebranymi dokumentami: 0 % -1 0  % - ocena pozytywna; 
11 % - 20%  - ocena negatywna z nieprawidłowościami; > 20 % - ocena negatywna.

Ocena w Powiatowym Zespole w Trzebnicy -  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 z 
nieprawidłowościami

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

pozytywna
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wymaganych przepisami prawa
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

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 Bożenę Kowalewską - 
członka Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności było 
sprawdzenie poprawności wydanych orzeczeń w okresie od dnia 1 października 
2016 roku do dnia 25 października 2018 Analizie poddano piętnaście orzeczeń: 
Czynności kontrolne wykazały następujące nieprawidłowości:

1. Sprawa w PZON
Krótki opis sprawy: pacjentka lat serca,z; przewlekłą chorobą niedokrwienną 
z niewydolnością krążenia IV stopnia wg NYHA, z cukrzycą insulinozależną, nadciśnieniem 
tętniczym, przebyła w 2017 r.
Wnioski: Orzeczono znaczny 
Orzeczenie było prawidłowe

stopmen
, po rocznej chemioterapii, 

niepełnosprawności na stałe z kodu 07S/09M

2. Sprawa w PZON
Krótki opis sprawy: Pacjent lat leczony od □ l a t  z powodu cukrzycy, od Q lat na insulinie. 
Cukrzyca powikłana angiopatią, polineuropatią z nasilonymi drżeniami samoistnymi,

| po 2-krotnej angioplastyce z implantacją stenta 
serca z utrwalonym migotaniem przedsionków,

naczyniopochodnym uszkodzeniem 
w przebiegu choroby niedokrwiennej 
z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa w przebiegu zmian zwyrodnieniowych . 
Orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności z kodu 07S/1II na okres 3 lat. 
Wnioski: Orzeczenie było prawidłowe

3. Sprawa w PZON _______ _
Krótki opis sprawy: Pacjentka lat miała rozpoznanego __________________ w 2013 r. -
otrzymała chemioterapię a następnie hormonoterapię. Obecnie stwierdza się progresję
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choroby i
orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności z kodu 09M na rok. 
Wnioski: Orzeczenie prawidłowe

- je s t  w trakcie chemioterapii paliatywnej

4. Sprawa w PZON
Krótki opis sprawy: Pacjentka 1. J leczy się z powodu ziaminiakowatości z zapaleniem 
naczyń od 2013r. Ma powikłania choroby w postaci wtórnego podgłośniowego zwężenia 
tchawicy, po zabiegu operacyjnym poszerzenia stenozy pogłośniowej, nosa siodełkowatego, 
upośledzenia funkcji układu oddechowego, , zapalenia uszy i nerek. Jest
intensywnie leczona m.in.
Wydano orzeczenie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na kolejne 3 lata z kodu 
07S/11I.
Wnioski: Orzeczenie prawidłowe

5. Sprawa w PZON
Krótki opis sprawy: Pacjentka lat | |po częściowej 
radioterapii, leczy się też z powodu POCHP/astma oskrzelowa i

w 2008r, po 
cukrzycy typu

2 insulinozależnej bez udokumentowanych powikłań narządowych, po przebytej operacji 
przepukliny L5/S1 w 2007 r., ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności 
z kodu 07S/1II na okres 3 lat.
Wnioski: Orzeczenie jest nieprawidłowe. Należało orzec lekki stopień niepełnosprawności

6. Sprawa w PZON
jentka lat przebyła w lutym

2017 r. i była w trakcie chemioterapii, gdy orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności 
z kodu 09M, na okres roku.
Wnioski: Orzeczenie prawidłowe

7. Sprawa w PZON
Krótki opis sprawy: Pacjentka lat z przewlekłą zdekompensowaną niewydolnością 
krążenia, z płynem w jamie opłucnowej, z utrwalonym migotaniem przedsionków, anemią 
i niewydolnością nerek ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności z kodu 
07S na stałe-.
Wnioski: Orzeczenie jest prawidłowe.

8. Sprawa w PZON
Krótki opis sprawy: Pacjentka lat z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową kolan 
i bioder, z utrwalonym migotaniem przedsionków i niewydolnością serca EF 55% ma 
orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności z kodu 05R i 07S na stałe.
Wnioski: orzeczenie nieprawidłowe -  stopień umiarkowany byłby prawidłowy
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9. Sprawa w PZON
Krótki opis sprawy: pacjentka lat z utrwalonym migotaniem przedsionków, przebyła 
w lutym 2017r zabieg implantacji sztucznej zastawki mitralnej, obecnie leczy się też 
z powodu POCHP/astmy oskrzelowej. W wywiadzie leczenie

Orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności z kodu 07S na 
okres 3 lat
Wnioski: orzeczenie częściowo prawidłowe, stopień umiarkowany ale na okres roku

10. Sprawa w PZON
go wchłaniania, L?Krótki opis sprawy: Pacjent lat | z objawami zespołu złe

biegunkami w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki, 
wtórną anemią ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności z kodu 08T na okres 
3 lat.
Wnioski: Orzeczenie prawidłowe

11. Sprawa w PZON
Krótki opis sprawy: Pacjentka lat leczy się z powodu nieokreślonej choroby 
śródmiąższowej płuc z podejrzeniem nadciśnienia płucnego, bez cech niewydolności 
oddechowej. Funkcja serca wydolna EF 60%, uregulowane nadciśnienie tętnicze, nawrotowe 
zapalenie tęczówki, zaćma oka lewego, żylaki podudzi. Orzeczono umiarkowany stopień 
niepełnosprawności z kodu 07S na okres 3 lat.
Wnioski: Orzeczenie nieprawidłowe, właściwy byłby stopień lekki

12. Sprawa w PZON
Krótki opis sprawy. Pacjent lat leczy się z powodu nadciśnienia tętniczego, uogólnionej 
miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca. Poza tym ma znaczne dolegliwości bólowe 
stawów związane z dną moczanową i chorobą zwyrodnieniową głównie kręgosłupa. 
Orzeczono lekki stopień niepełnosprawności z kodu 09M /07S na okres 3 lat.
Wnioski - orzeczenie częściowo prawidłowe stopień lekki na okres 3 lat ale z kodów 07S/05R

13.Sprawa w PZON
Krótki opis sprawy. Pacjentka lat Q  miała rozpoznanego 
2016 roku i rozpoczęła chemioterapię indukcyjną. Orzeczono 
niepełnosprawności na okres roku z kodu 09M.
Wnioski - orzeczenie prawidłowe

 w sierpniu
znaczny stopień

14. Sprawa w PZON
Krótki opis sprawy. Pacjent lat miał wykonaną w 2013 roku resekcję 

Przez wiele lat otrzymywał chemioterapię powikłaną wtórną 
małopłytkowością. W trakcie badania stwierdzano wznowę
nowotworowego do ' “  “  ' I, trzonu kości
biodrowej. Orzeczono znaczny siopien mepemosprawnosci na oKres i  lat z Kodu 08T.
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Wnioski- orzeczenie prawidłowe

15. Sprawa w
z powodu rakaKrótki opis sprawy. Pacjentka lat [przebyła zabieg 

w 2016 roku. Zabieg powikłany był ropniem zaotrzewnowym i sepsą. Ponadto ma 
zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów biodrowych. Orzeczono 
znaczny stopień niepełnosprawności na okres roku z kodu 09M/05R.
Wnioski- orzeczenie prawidłowe.

Celem czynności kontrolnych przeprowadzonych przez pracownika socjalnego 
Krystyny Szwej członka Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności było sprawdzenie poprawności wydanych ocen funkcjonowania 
społecznego w okresie od 1 października 2016 roku do dnia 25. Października 
2018 roku. Analizie poddano piętnaście orzeczeń. Czynności kontrolne wykazały 
następujące nieprawidłowości:

1. Sprawa w PZON - _______
Krótki opis sprawy: Kobieta 
dzieci, utrzymuje się z

lat wykształcenie 
Została zakwa

ma troje 
ikowana do znacznego stopnia 

ADM obu oczu wysiłkowe,niepełnosprawności. Ma zapewnioną opiekę ze strony 
zaćma, Rzekomosoczewkowość oka prawego.
Wnioski: Ocenę funkci ono wania społecznego sporządzono poprawnie, natomiast 
w uzasadnieniu brak informacji w jakim zakresie wymaga opieki i pomocy osób drugich.

2. Sprawa w PZON -
Krótki opis sprawy: Kobieta lat I wykształcenie

, Zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności
i. Nowotwór

Wnioski: Wywiad sporządzony lakonicznie. Orzecznik powinien wskazać czynności 
w wykonywaniu których osoba orzekana wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy 
a czego nie zrobił. Zaznaczenie w tym miejscu wyłącznie ’’wymaga” jest niewystarczające.

3. Sprawa w PZON -
Krótki opis sprawy: Kobieta lat wykształcenie , mieszka

Choroba niedokrwienna serca, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa. 
Została zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
Wnioski: Ocena funkcjonowania społecznego oraz uzasadnienie sporządzono prawidłowo.

4. Sprawa w PZON -
Krótki opis sprawy: Mężczyzna lat 

utrzymaniuna
wykształcenie osoba bezrobotna, 

Zakwalifikowany do znacznego 
stopnia niepełnosprawności. Niedowład spastyczny kończyn dolnych. Wielonaczyniowe 
uszkodzenie mózgu.
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Wnioski: Brak wskazań co do sprawności funkcjonowania osoby orzekanej na poziomie 
indywidualnym w ocenie pracownika socjalnego. W uzasadnieniu brak informacji w jakim 
zakresie wymaga opieki i pomocy.

5. Sprawa w PZON -I
Krótki opis sprawy: Mężczyzna lat wykształcenie ma
troje dzieci, może liczyć na ich pomoc. Zaliczony do znacznego stopnia niepełnosprawności. 
Zniedołężnienie ruchowe w przebiegu zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu. Nietrzymanie 
moczu, stan po |.
Wnioski: Wywiad sporządzony prawidłowo, jedynie w uzasadnieniu brak informacji 
w jakim zakresie wymaga opieki i pomocy osób drugich.

6. Sprawa w PZON -
Krótki opis sprawy: ' Mężczyzna lat

I mieszka | |. Osoba nie została zaliczona do osób niepełnosprawnych.
— i — j — i _______ j . ____ i__Toksyczne uszkodzenie wątroby. 

Wnioski: Brak uwag.

7. Sprawa w PZON -
Krótki opis sprawy: Kobieta lat
pomoc ze strony

□
wykształcenie 1Ma

Nowotwór złośliwy
Zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności.
Wnioski: Wywiad sporządzony prawidłowo -  w uzasadnieniu brak informacji co do 
funkcjonowania -  w jakich czynnościach wymaga pomocy.

8. Sprawa w PZON -
Krótki opis sprawy: Kobieta lat
złośliwy w

wykształcenie 
trakcie chemioterapii,

__________________ Nowotwór
zwyrodnienia wielostawowe.

Zakwalifikowana do znacznego stopnia niepełnosprawności. 
Wnioski: Brak uwag.

9. Sprawa w PZON -  
Krótki opis sprawy: Kobieta lat I I wykształcenie

Zakwalifikowana do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Dysplazja obu
stawów biodrowych z uszkodzeniem endoprotez.
Wnioski: W uzasadnieniu brak informacji co do czynności wymagających pomocy.

10. Sprawa w PZON
Krótki opis sprawy: Mężczyzna lat 
stopnia niepełnosprawności. Nowotwór złośliwy 
Wnioski: Wywiad sporządzony lakonicznieT

3 -  Zakwalifikowany do umiarkowanego

"Brak" informacji w jakim zakresie
wymaga pomocy.
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11. Sprawa w PZON -
Krótki opis sprawy: Kobieta lat |L  wykształcenie podstawowe,
Wielopoziomowa dyskopatia szyjna i lędźwiowa z przebytym zespołem bólowym. 
Zakwalifikowana do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Wnioski: Wywiad lakoniczny.

12. Sprawa w PZON -
Krótki opis sprawy: Kobieta lat Q  wykształcenie ____________________________  l. ma
pomoc ze strony rodziny. Zakwalifikowana do znacznego stopnia niepełnosprawności. Stan 
po udarze mózgowym. Niewydolność serca.
Wnioski: Ocena sporządzona prawidłowo.

13. Sprawa w PZON -
Krótki opis sprawy: kobieta lat | 1, wykształcenie |_____________________________Nowotwór

. Zakwalifikowana ao znacznego stopnia niepełnosprawności.
Wnioski: W ocenie brak informacji co do funkcjonowania w zakresie samoobsługi, 
poruszaniu, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, nie wystarczy wpisać ,. wymaga” — 
według schorzeń. Orzecznik powinien wskazać czynności w wykorzystaniu których osoba 
orzekana wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy - czego nie zrobił.

14. Sprawa w PZON -
Krótki opis sprawy: Kobieta lat wykształcenie mieszka

ma czworo dzieci. Ma pomoc ze strony rodziny Zaliczona do znacznego stopnia
miażdżyca uogólniona, nadciśnienieniepełnosprawności. Nowotwór 

tętnicze. Uszkodzony staw skokowy lewej nogi.
Wnioski: Ocena funkcjonowania społecznego sporządzona bez uwag.

15. Sprawa w PZON -
Krótki opis sprawy: Kobieta lat , wykształcenie ma

Zaliczona do umiarkowanego stopnia 
ze złamaniem kości

troje dzieci, ma pomoc ze strony | 
niepełnosprawności. Padaczka. Stan po urazie 
czaszki i krwiakiem pourazowym. Nadciśnienie tętnicze.
Wnioski : Ocena funkcjonowania społecznego oraz uzasadnienie sporządzone prawidłowo.

Celem czynności kontrolnych przeprowadzonych przez doradcę zawodowego Wiesławę 
Bąk - członka Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności było 
sprawdzenie poprawności wydanych ocen zawodowych w PZON w Trzebnicy 
w okresie 1 października 2016 roku do dnia 25 października 2018 roku. Analizie 
poddano 15 orzeczeń. Czynności kontrolne wykazały następujące nieprawidłowości: 
Protokół z czynności kontrolnych przeprowadzonych przez doradcę zawodowego Wiesławę 
Bąk-członka Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dnia 
18.10.2018r w Trzebnicy w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
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Celem kontroli było sprawdzenie poprawności wydanych ocen zawodowych od września 
2015roku do września 2018roku.Szczegółowej analizie poddano losowo 15 dokumentacji 
według rejestru z posiedzeń składu orzekającego.

Zwróciłam uwagę na kilka istotnych spraw:
1. Zespoły orzekające o stopniu niepełnosprawności w zaleceniach dotyczących organizacji 

zatrudnienia winny określać wskazania do zatrudnienia, w stosunku do osób 
z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności odpowiednią formą 
zatrudnienia jest praca w warunkach chronionych/a nie praca w ramach otwartego rynku 
pracy lub praca na stanowisku przystosowanym/.

2. Wydane oceny są zgodne z przepisami dot. zatrudnienia i szkolenia zawodowego.
3. Orzeczono stopień lekki w 3 przypadkach, umiarkowany w 9 przypadkach, natomiast 

stopień znaczny w 3 przypadkach (spośród poddanych kontroli).
4. Wiek orzekanych - produkcyjny w 8 przypadkach, pozaprodukcyjny w 5 przypadkach. 
Wnioski: ogólna ocena -zadawalajaca.

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

°sohisM&Aife:

Data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej:

■........................... m : v z j ...........
Otrzymują: I 1

1. Powiatowa Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Trzebnicy
2. a/a. V J

A  1 I) Niepfclnosprawności
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