
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

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu, 

pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław, przeprowadzonej w okresie od dnia 11 czerwca 

2019 roku do dnia 14 czerwca 2019 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,

Bożena Kowalewska -  członek Wojewódzkiego Zespołu,

Jadwiga Kowalska -  członek Wojewódzkiego Zespołu,

Jacek Klakoćar -  członek Wojewódzkiego Zespołu,

Tadeusz Urban -  członek Wojewódzkiego Zespołu,

Elżbieta Kołodziejczak -  członek Wojewódzkiego Zespołu,

Joanna Faściszewska -  członek Wojewódzkiego Zespołu,

Wiesława Bąk -  członek Wojewódzkiego Zespołu,

Krystyna Foryś -  członek Wojewódzkiego Zespołu,

Przewodniczący zespołu kontrolnego: Sławomir Węgrzynowicz.

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 2019 r. poz. 1172, ze zm.) 

wojewoda pełni bezpośredni nadzór nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania 

o niepełnosprawności.

Kontrolę Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

we Wrocławiu przeprowadzono w oparciu o imienne upoważnienie, które członkom 

Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał Wojewoda 

Dolnośląski Paweł Hreniak, z dnia 8 maja 2019 r.

Wrocław, dnia 2 3 • O & , 2019 r.

WZON.431.5.2019

PROTOKÓŁ 

z kontroli problemowej
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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 

niepełnosprawno ści.

Osoba udzielająca wyjaśnień:

1. z upoważnienia Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności we Wrocławiu -  Pani Magdalena Tuligłowska, członek

Powiatowego Zespołu. Kontrolą objęto działalność Powiatowego Zespołu we Wrocławiu 

w okresie od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 11 czerwca 2019 roku.

W 2017 roku jednostka kontrolowana wydała 8 322 orzeczeń o niepełnosprawności 

i stopniu niepełnosprawności. Z czego 2 686 orzeczeń z ogółu wydanych decyzji Powiatowego 

Zespołu we Wrocławiu zostało zaskarżonych do organu II instancji. W 2018 roku Powiatowy 

Zespół wydał 8 027 orzeczeń, z czego 2 356 rozstrzygnięć zostało zaskarżonych do organu 

II instancji. Na jedno posiedzenie składu orzekającego wzywanych jest średnio 15 osób. 

Natomiast danym miesiącu organizowanych jest średnio 55 posiedzeń składu orzekającego.

W toku kontroli analizie poddano 191 akt według rejestru z posiedzeń składów orzekających.

KADRA POWIATOWEGO ZESPOŁU

W skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we 

Wrocławiu powołani są następujący członkowie:

Funkcja Imię i nazwisko/liczba członków

Przewodniczący Zespołu Bożena Zimoch

Sekretarz Zespołu Joanna Hawrylczak*

Lekarze:

internista 4

pediatra 2

psychiatra 1

laryngolog j**
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okulista 1

ortopeda 3

neurolog 2

doradca zawodowy 7

pracownik socjalny 5

psycholog 2

pedagog 5

Inne: nefrolog 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, upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych, 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.

* Sekretarz Zespołu przebywa na usprawiedliwionej nieobecności,

** Powołana na członka Powiatowego Zespołu lekarz laryngolog Pani Dorota 

Adamek-Nowak obecnie oczekuje na termin zorganizowanego przez WZON 

szkolenia specjalistycznego.

Sposób dokonania oceny na podstawie programu kontroli: ocena negatywna, gdy chociaż jeden 

członek powołany w skład jednostki kontrolowanej nie posiada kwałifikacji określonych 

przez prawo.

Ocena w Powiatowym Zespole we Wrocławiu -  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 we Wrocławiu -  ocena pozytywna



BAZA LOKALOWA

Siedziba Powiatowego Zespołu we Wrocławiu znajduje się na trzecim piętrze w budynku „Nasz 

Dom” spółka z.o.o., przy PI. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław. Przy głównym wejściu na 

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 (podjazd i winda). Zespół posiada do dyspozycji specjalny 

pokój dla rodzica z dzieckiem, wyposażone pomieszczenie socjalne*, oddzielne biuro dla 

protokolantów, pomieszczenie służące jako podręczny składzik na materiały biurowe oraz 

pomieszczenie służące jako archiwum Powiatowego Zespołu. 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

* W okresie przeprowadzania czynności kontrolnych w pomieszczeniu socjalnym będącym 

do dyspozycji pracowników i członków Powiatowego Zespołu był wykonywany remont.

** Powiatowy Zespół we Wrocławiu posiada do dyspozycji dwa oddzielne gabinety lekarskie 

oraz dwa odrębne pomieszczenia do badań i rozmów przeprowadzanych przez specjalistów 

umożliwiające prowadzenie rozmów w sposób zapewniający dyskrecję. W związku 

z powyższym Powiatowy Zespół we Wrocławiu posiada możliwości jednoczesnego 

organizowania dwóch komisji orzekających.

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 we Wrocławiu -  ocena pozytywna r



W trakcie formalnoprawnej kontroli procedury wydawania orzeczeń o stopniu 

niepełnosprawności oraz orzeczeń o niepełnosprawności sprawdzono:

- 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. 20.03.2018 13.04.2018
Zachowany

termin

2. 23.10.2017 30.10.2017
Zachowany

termin

3. 17.01.2019 17.01.2019
Zachowany
termin

4. 3.04.2017 11.04.2017
Zachowany
termin

5. 12.04.2018 25.04.2018
Zachowany
termin

6. 11.09.2018 12.09.2018
Zachowany
termin

7. 8.01.2019 11.01.2019
Zachowany
termin

8. 19.11.2018 19.11.2018
Zachowany
termin

9. 17.10.2018 16.11.2018
Zachowany
termin

10. 12.09.2018 13.09.2018
Zachowany
termin

11. 9.08.2018 14.08.2018
Zachowany
termin



12.
----------------------------------------- -

9.03.2017 25.04.2017
Zachowany
termin

13. :9.03.2017 25.04.2017
Zachowany
termin

14. 3.04.2017 19.04.2017
Zachowany
termin

15. 1.04.2017 18.04.2017
Zachowany
termin

16. 16.08.2018 20.08.2018
Zachowany
termin

17. 14.08.2018 17.08.2018
Zachowany
termin

18. 5.09.2018 27.09.2018
Zachowany
termin

19. 5.07.2018 6.07.2018
Zachowany
termin

20. 18.06.2018 11.05.2018
Zachowany
termin

21. 27.03.2017 24.04.2017
Zachowany
termin

22. 19.04.2017 24.04.2017
Zachowany
termin

23, 3.12.2018 3.12.2018
Zachowany
termin

24 6.02.2017 13.02.2017
Zachowany
termin

25 13.11.201813 13.11.2018
Zachowany
termin

26 24.04.2017 24.05.2017
Zachowany
termin

27 3.04.2017 4.04.2017
Zachowany
termin

28 30.11.2018 5.12.2018
Zachowany
termin
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29. 27.03.2017 5.04.2017
Zachowany
termin

30. 25.05.2018 1.06.2018
Zachowany
termin

31. 13.12.2018 14.12.2018
Zachowany
termin

32. 13.06.2018 29.06.2018
Zachowany
termin

33. 25.09.2018 29.09.2018
Zachowany
termin

34. 7.12.2018 7.12.2018
Zachowany
termin

35. 29.05.2018 5.06.2018
Zachowany
termin

36. 28.05.2018 30.05.2018
Zachowany
termin

37. 27.04.2017 28.04.2017
Zachowany
termin

38. 26.03.2018 5.04.2018
Zachowany
termin

39. 5.07.2018 18.07.2018
Zachowany
termin

40. 29.11.2018 4.12.2018
Zachowany
termin

41. 9.10.2018 19.10.2018
Zachowany
termin

42. 27.06.2018 28.06.2018
Zachowany
termin

43.
15.10.2018,

17.10.2018
19.10.2018

Zachowany
termin

44. 16.05.2018 23.05.2018
Zachowany
termin

45. 14.11.2018 19.11.2018
Zachowany
termin
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46.

47.

48.

49.

50.

7.11.2018

12.09.2018

7.06.2018

23.05.2018

21.05.2018

13.11.2018
Zachowany

termin

25.09.2018
Zachowany
termin

8.06.2018
Zachowany
termin

18.06.2018
Zachowany
termin

5.06.2018
Zachowany
termin

Doręczanie orzeczenia na piśmie przedstawicielowi ustawowemu dziecka, 

osobie zainteresowanej bądź jej przedstawicielowi ustawowemu nie później 

iż 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

3.

4.

5.

6 .

7.

6.06.2018

3.01.2018

5.02.2019

7.06.2017

3.09.2018

6.11.2018

26.02.2019

13.06.2018 Zachowany termin

24.01.2018
Termin nie 

zachowany

15.02.2019 Zachowany termin

28.06.2017
Termin nie 

zachowany

10.09.2018 Zachowany termin

20.11.2018 Zachowany termin

12.03.2019
Termin nie 

zachowany

\
w
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25. 10.01.2019 31.01.2019
Termin nie 

zachowany

26. 21.06.2017 4.07.2017 Zachowany termin

27. 21.06.2017 28.06.2017 Zachowany termin

28. 30.01.2019 6.02.2019 Zachowany termin

29. 7.06.2017 14.06.2017 Zachowany termin

30. 22.08.2018 29.08.2018 Zachowany termin

31. 1.02.2019 8.02.2019 Zachowany termin

32. 29.08.2018 27.09.2018
Termin nie 

zachowany

33. 7.11.2018 14.11.2018 Zachowany termin

34. 1.02.2019 12.02.2019 Zachowany termin

35. 30.07.2018 7.08.2018 Zachowany termin

36. 22.08.2018 1.09.2018 Zachowany termin

37. 2.06.2017 16.06.2017 Zachowany termin

38. 6.06.2018 13.06.2018 Zachowany termin

39. 21.08.2018 27.08.2018 Zachowany termin

40. 30.01.2018 6.02.2018 Zachowany termin

41. 10.01.2019 17.01.2019 Zachowany termin
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42. 21.08.2018 28.08.2018 Zachowany termin

43. 10.01.2019 24.10.2019 Zachowany termin

44. 10.08.2018 11.08.2018 Zachowany termin

45. 9.01.2019 23.01.2019 Zachowany termin

46. 9.01.2019 16.01.2019 Zachowany termin

47. 6.11.2018 20.11.2018 Zachowany termin

48. 10.08.2018 17.08.2018 Zachowany termin

49. 14.08.2018 24.08.2018 Zachowany termin

50. 21.08.2018 28.08.2018 Zachowany termin

* Zgodnie z §13 ust. 5 Rozporządzenia, orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu 

niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień doręcza się na piśmie 

osobom, o których mowa w §7 ust. 3, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności we Wrocławiu w dziewięciu na pięćdziesiąt przeanalizowanych 

spraw, nie doręczył orzeczenia osobie zainteresowanej nie później niż w terminie 14 

dni od dnia posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia. W sprawach tych decyzje 

doręczono wnioskodawcom za pośrednictwem Polskiego Operatora Pocztowego 

„Poczta Polska” (w jednej sprawie oznaczonej w tabeli pod pozycją 13 doręczenie 

nastąpiło na podstawie art. 44 k.p.a), co miało wpływ na datę doręczenia 

rozstrzygnięcia. Powiatowy Zespół nie zachował ww. terminu w 18% 

przeanalizowanych spraw.

Zasady oceniania na podstawie programu kontroli: odsetek postępowań przeprowadzonych 

niezgodnie z przepisami prawa: 0%  - 10%-  ocena pozytywna; 11 % - 2 0 % -  ocena pozytywna 

z nieprawidłowościami; > 20 % - ocena negatywna,

Ocena w Powiatowym Zespole we Wrocławiu -  ocena pozytywna z nieprawidłowościami



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. 13.04.2018 26.04.2018 6.06.2018 l2

2. 30.10.2017
9.11.2017,

7.12.2017
3.01.2017 Bez uwag

3. 17.01.2019 28.01.2019 5.02.2019 28

4. 11.04.2017 24.05.2017 7.06.2017 1

5. 25.04.2018
29.05.2018,

2.08.2018
3.09.2018 2]

6. 12.09.2018 25.10.2018 6.11.2018 1

7. 11.01.2019 6.02.2019 26.02.2019 1

8. 19.11.2018 20.12.2018 11.01.2019 1

9. 16.11.2018 20.12.2018 11.01.2019 1

10. 13.09.2018 25.10.2018 6.11.2018 1

11. 14.08.2018 17.10.2018 5.11.2018 29

12. 25.04.2017 25.04.2017 8.06.2017 1

13. 25.04.2017 24.05.2017 6.06.2017 1,22

14. 19.04.2017 24.05.2017 7.06.2017 1,23





32. 29.06.2018 26.07.2018 29.08.2018 1

33. 29.09.2018 18.10.2018 7.11.2018 1

34. 7.12.2018 16.01.2019 1.02.2019 1

35. 5.06.2018
15.06.2018,

20.07.2018
30.07.2018 l 1

36. 30.05.2018 23.07.2018 22.08.2018 l 1

37. 28.04.2017 19.05.2017 2.06.2017 1,23

38. 5.04.2018 26.04.2018 6.06.2018 1

39. 18.07.2018 6.08.2018 21.08.2018 Bez uwag

40. 4.12.2018 14.01.2019 30.01.2019 1, 28

41. 19.10.2018 19.12.2018 10.01.2019 l 1, 26

42. 28.06.2018 20.07.2018 21.08.2018 1

43. 19.10.2019 19.12.2018 10.01.2019 1

44. 23.05.2018 18.07.2018 10.08.2018 1

45. 19.11.2018 11.12.2018 9.01.2019 1

46. 13.11.2018 11.12.2018 9.01.2019 1

47. 25.09.2018 18.10.2018 6.11.2018 1

48. 8.06.2018 18.07.2018 10.08.2018 1,3



Uwagi:

1 zgodnie z art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. -  zwanej dalej k.p.a.), organ 

administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu 

stanowią inaczej. Jednocześnie zwrócić uwagę trzeba na treść art. 36 k.p.a., zgodnie 

z którym, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym 

w art. 35 k.p.a. 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 we Wrocławiu z uwagi na niemożność 

rozpatrzenia w terminie ustawowym przewidzianym art. 35 §3 k.p.a., tylko częściowo 

wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku. W siedmiu (tabela, pozycje dodatkowo 

oznaczone „ l 1”) na czterdzieści dwie (pozycje oznaczone „1”) z pięćdziesięciu 

przeanalizowanych spraw -  zgodnie z art. 36 k.p.a. oraz §19 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia 

zawiadamiał stronę, iż wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności nie 

może być rozpatrzony w terminie ustawowym przewidzianym art. 35 §3 kpa. W jednej 

sprawie (tabela, pozycje dodatkowo oznaczona „ l2”) termin wydania decyzji uległ 

zmianie na wniosek strony postępowania. Z pośród trzydziestu czterech spraw 

rozpatrzonych w terminie dłuższym niż miesiąc (tylko pozycje oznaczone „1”) 

w siedmiu sprawach organ przeprowadził postępowanie z naruszeniem przepisów prawa - 

art. 35 §3 k.p.a. (tabela, wersy nr 16, 20, 29, 43, 44, 48 i 50), co stanowi 14% 

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 k.p.a. 

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. Protokoły z posiedzenia składu orzekającego oraz oceny członków

i V >
Strona 15 z 56



orzeczników, sporządzone w jednej sprawie, są dokumentami urzędowymi w rozumieniu 

art. 76 § 2 k.p.a., a więc jest dowodami tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Jako 

taki dowody korzystają z domniemania autentyczności i zgodności z prawdą tego, co zostało 

w nim zaświadczone (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 

8 lutego 2011 r., sygn. akt I OSK 547/10). Tymczasem w dwunastu na pięćdziesiąt spraw 

w protokołach (w tym również oceny lekarzy i członków składów orzekających) 

zidentyfikowano: w ocenie doradcy zawodowego widnieje wpis: wskazana praca lekka, 

spokojna i wskazana praca w warunkach chronionych (pozycja dodatkowo oznaczona „21”); 

w ocenie z dnia 8 czerwca 2017 r. lekarz określa obowiązywanie orzeczenia na dwa sposoby: 

na 2 lata i 30.06.2019 r. (pozycja dodatkowo oznaczona „22”); nieprecyzyjne oznaczenia 

przez lekarzy w ocenach z dnia 7 czerwca 2017 r. oraz z dnia 9 czerwca 2017 r. i z dnia 

2 czerwca 2017 r. obowiązywania orzeczenia (pozycje dodatkowo oznaczone „23”); 

w orzeczeniu określenie wskazania nr 6: wymaga a protokole i ocenie lekarza: nie wymaga 

(pozycja dodatkowo oznaczona „24”); niespójne zapisy między protokołem: 01-U i 10-N-C 

a orzeczeniem i oceną lekarza: 01-U i 10-N  (pozycja dodatkowo oznaczona „25”); w ocenie 

lekarza brak określenia wskazania do zatrudnienia, a w protokole i ocenie pedagoga widniej 

zapis: praca lekka umożliwiająca prowadzenie uregulowanego trybu życia  (pozycja 

dodatkowo oznaczona „26”), w ocenie lekarza brak uszczegółowienia wskazania do 

zatrudnienia jest zdolny do pracy z ograniczeniami, natomiast orzeczeniu i ocenie doradcy 

zawodowego widniej zapis: wskazana praca lekka (pozycja dodatkowo oznaczona „27”). 

Ponadto zidentyfikowano we wnioskach poprawki bez parafki osoby je nanoszącej 

(pozycje oznaczone dodatkowo „28”) oraz nieczytelne oceny lekarzy (pozycje oznaczone 

dodatkowo „29”). Powiatowy Zespół we Wrocławiu naruszył art. 68 k.p.a. w 26% 

przeanalizowanych spraw (do analizy uwzględniono dokumenty wytworzone przez organ 

i oznaczone „21"7' 9”)-

3 Zgodnie z treścią art. 127a §2 k.p.a, która stanowi, że z dniem doręczenia organowi 

administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez 

ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, Powiatowy 

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu nie umieszczał 

na decyzji stosownej pieczęci stwierdzającej ostateczność i prawomocność orzeczenia 

o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Średnia arytmetyczna obliczona z wartości ustalonych w tabeli: „Przestrzeganie ustawowych

terminów rozpatrywania wniosków o ustalenie niepełnosprawności i ustalenie stopnia



Zasady oceniania na podstawie programu kontroli', odsetek postępowań, w których nie 

dotrzymano terminów ustawowych: O % - 10 % - ocena pozytywna; 11 % - 20 % - ocena 

pozytywna z nieprawidłowościami; > 20 % - ocena negatywna.

Ocena w Powiatowym Zespole we Wrocławiu -  ocena pozytywna z nieprawidłowościami

- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w zasadniczo realizuje 

obowiązki wynikające z §33 rozporządzenia Bolesławcu 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:

zebranie materiału dowodowego dotyczącego naruszenia sprawności organizmu, 

możliwości funkcjonowania w życiu codziennym i pełnienia ról społecznych -  obowiązek 

realizowany;

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;

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;

kompleksowe dokumentowanie stanu zdrowia i sytuacji społecznej osoby zainteresowanej
11 il̂  /4 rr-i /\rł1/r» ««AAlinrAiimMirc
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Zasady oceniania na podstawie programu kontroli: odsetek postępowań, w których stwierdzono 

niezgodność orzeczeń z zebranymi dokumentami: O % - 10 % - ocena pozytywna; 11 % - 20 % 

- ocena pozytywna z nieprawidłowościami; > 20 % - ocena negatywna.

Ocena w Powiatowym Zespole we Wrocławiu -  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.

posiadanie przez członków zespołu do spraw orzekania 

o niepełnosprawności odpowiednich kwalifikacji 

wymaganych przepisami prawa

pozytywna

2.
kompletność składu zespołu do spraw orzekania 

o niepełnosprawności
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 z 

nieprawidłowościami

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

Ocena łączna
pozytywna z 

nieprawidłowościami



Celem czynności kontrolnych przeprowadzonych przez lekarza internistę 

Bożenę Kowalewską - członka Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania

0 Niepełnosprawności było sprawdzenie poprawności wydanych orzeczeń w Powiatowym 

Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu w okresie od dnia

1 czerwca 2017 roku do dnia 11 czerwca 2019 roku. Szczegółowej analizie poddano 

dwadzieścia orzeczeń. Czynności kontrolne wykazały następujące nieprawidłowości:

1. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana D letnia kobieta z POCHP i z umiarkowaną obturacją, 

zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa, z wtórnym zespołem 

bólowym. Ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności na stałe z kodu 07 S. 

Wnioski: Orzeczenie jest prawidłowe.

2. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana letnia kobieta, leczy się z powodu raka jajnika

nieoperacyjnego, mimo stosowanej chemioterapii stwierdzono u niej progresję choroby, 

wyniszczenie i zastosowano chemioterapię paliatywną. Orzeczono znaczny stopień 

niepełnosprawności, na 2 lata, z kodu 09 M.

Wnioski: Orzeczenie jest prawidłowe.

3. Sprawa w
letni mężczyzna po przebytym zatorze płucnymKrótki opis sprawy: Orzekany 

i zapaleniu zakrzepowym żył, z dusznością przewlekłą, nadciśnieniem tętniczym, a także 

spondylozą z przewlekłym zespołem bólowym i zespołem psychoorganicznym otępiennym. 

Ma orzeczony na stałe umiarkowany stopień niepełnosprawności, z kodu 07 S.

Wnioski: Orzeczenie jest nieprawidłowe, powinien być orzeczony znaczny stopień 

niepełnosprawności.

4. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany

1$/

letni mężczyzna leczy się z powodu tocznia układowego 

od wielu lat. W dniu 28.12.1998 roku przebył przeszczep nerki z powodu nefropatii 

toczniowej. Od tego czasu jest na przewlekłej terapii immunosupresyjnej. Obecnie stwierdza 

się też nadciśnienie tętnicze, przebył zabieg wszczepienia zastawki aortalnej w 2004 roku, 

z powodu pozapalnej wady serca. Stosuje terapię przeciwzakrzepową acenokumarolem. Ma 

orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, na 3 lata, z kodu 09 M.

Wnioski: Orzeczenie jest prawidłowe.
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5. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany mężczyzna lat | | z pozapalnym i niedokrwiennym

uszkodzeniem mięśnia sercowego, z cechami znacznej kardiomiopatii rozstrzeniowej 

i niewydolnością krążenia w stadium II/III wg NYHA (EF 13-34%), z niedomykalnością 

zastawki mitralnej zakwalifikowanej do leczenia operacyjnego. Ma orzeczony umiarkowany 

stopień niepełnosprawności, z kodu 07 S, na okres 4 lat.

Wnioski: Orzeczenie jest prawidłowe.

6. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana kobieta lat U przebyła w czerwcu 2018 roku zabieg 

częściowej resekcji piersi prawej, z powodu raka, następnie otrzymała chemioterapię 

i rozpoczęła hormonoterapię. Leczy się też z powodu choroby niedokrwiennej serca, 

migotania przedsionków, niedomykalności zastawki płucnej i niewydolności krążenia 

II st. Wg NYHA. Ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności na 2 lata, 

z kodu 09 M.

Wnioski: Orzeczenie jest prawidłowe.

7. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana kobieta lat Q  przebyła w 2014 roku operację raka 

odbytnicy z następową radioterapią. W 2016 roku stwierdzono nawrót choroby, 

z przerzutami do wątroby i wykonano termoablację dwóch zmian w wątrobie. We wrześniu 

2018 roku ponownie wykonano termoablację zmian przerzutowych w wątrobie. Obecnie ma 

cechy polineuropatii nowotworowej, niewydolności kręgowo -  podstawnej i nadciśnienia 

tętniczego. Orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności z kodu 08 T, na okres 3 lat. 

Wnioski: Orzeczenie jest prawidłowe.

8. Sprawa w

Krótki opis sprawy: U - letniego mężczyzny rozpoznano w kwietniu 2018 roku raka 

żołądka i zgięcia wątrobowego okrężnicy, pacjent jest wyniszczony i został 

zakwalifikowany do leczenia operacyjnego. Ponadto, leczy się z powodu miażdżycy 

zarostowej tętnic kończyn dolnych, choroby niedokrwiennej serca, jest po zawale mięśnia 

sercowego. Ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, na okres 2 lat, 

z kodu 08 T.

Wnioski: Powinien być znaczny stopień niepełnosprawności na okres 1 roku.

r
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9. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana letnia pacjentka z miażdżycą zarostową tętnic kończyn 

dolnych, po amputacji udowej lewostronnej w 2017 roku (zaprotezowana), ze zwężeniem 

naczyń obu osi biodrowych, z chorobą niedokrwienną serca, po zabiegu C ABG w 2014 roku, 

z objawami niewydolności krążenia w stadium II, po endarterektomii szyjnej prawostronnej, 

z cukrzycą w fazie insulinoterapii. Ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności 

na stałe, z kodu 07 S.

Wnioski: Orzeczenie jest prawidłowe.

10. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany | | - letni mężczyzna wyniszczony biologicznie (waga 41

kg), w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki, z cukrzycą typu 3 nieuregulowaną, 

powikłaną stopą cukrzycową po stronie lewej, polineuropatią czuciowo - ruchową 

z deficytem chodu (praktycznie nie porusza się), ze znacznym osłabieniem i silnymi bólami 

brzucha. Ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności na okres 2 lat, 

z kodu 08 T.

Wnioski: Powinien być znaczny stopień niepełnosprawności na 2 lata.

11. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana - letnia pacjentka miała rozpoznanego raka jajnika 

w czerwcu 2018 roku i otrzymała chemioterapię. W dniu 18.02.2019 roku przebyła zabieg 

usunięcia narządu rodnego i sieci. Obecnie stwierdza się wodobrzusze, znaczne 

wyniszczenie, spadek wagi ciała ok.13 kg i postępującą chorobę nowotworową. Orzeczono 

znaczny stopień niepełnosprawności, z kodu 09 M, na okres 2 lat.

Wnioski: Orzeczenie jest prawidłowe.

12. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana - letnia kobieta, z uogólnioną miażdżycą, z chorobą 

niedokrwienną serca, ma utrwalone migotanie przedsionków i wszczepiony stymulator serca 

z powodu bloku A-V III st., stwierdzono przewlekłą niewydolność krążenia w stadium III 

wg NYHA z obrzękami podudzi. Ma też nadciśnienie tętnicze, astmę oskrzelową, 

przewlekłą niewydolność nerek i nieokreśloną małopłytkowość. Orzeczono znaczny stopień 

niepełnosprawności, na stałe, z kodu 07 S.

Wnioski: Orzeczenie jest prawidłowe.
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13. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany | ^ | -  letni mężczyzna, z uogólnioną miażdżycą, chorobą 

niedokrwienną serca, napadowym migotaniem przedsionków, nadciśnieniem tętniczym, 

niewydolnością krążenia oraz objawami zespołu pozapiramidowego i zaawansowanymi 

zmianami zwyrodnieniowymi stawów. Ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, 

na stałe, z kodu 07 S.

Wnioski: Orzeczenie jest prawidłowe.

14. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany Q  - letni mężczyzna uzależniony od narkotyków 

i dopalaczy, skrajnie wyniszczony, z uogólnionymi zanikami mięśni, z podejrzeniem 

zakażenia HIV, anemią, hieprleukocytozą, źle uregulowaną cukrzycą typu 1 praktycznie 

nieleczoną, z enteropatią cukrzycową, z dysfunkcją zwieraczy, używający pieluchomajtek. 

Ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, na okres roku, z kodu 111.

Wnioski: Orzeczenie jest prawidłowe.

15. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Mężczyzna lat Q  po przebytych 3 udarach mózgowych (w 2016 roku 

i w 2018 roku), z niedowładem połowiczym prawostronnym, z afazją ruchową, 

ze zwężeniem obu tętnic szyjnych wewnętrznych, nadciśnieniem tętniczym, z zespołem 

psychorganicznym, otępiennym. Ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, na 

okres 2 lat, z kodu 07 S.

Wnioski: Orzeczenie jest prawidłowe.

16. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana kobieta lat Q  leczy się z powodu raka piersi prawej od 2001 

roku. Przebyła zabieg operacyjny (częściowa resekcja), chemioterapię, radioterapię 

i hormonoterapię. W 2014 roku stwierdzono nawrót choroby z przerzutami do piersi lewej 

i rozsiewem do kości. Otrzymała chemioterapię paliatywną. Obecnie z powodu bólów 

kostnych na przewlekłej terapii opiatami. Orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności, 

z kodu 09 M, na 2 lata.

Wnioski: Orzeczenie jest prawidłowe.



17. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany j j - letni mężczyzna, z rozpoznanym rakiem 

niedrobnokomórkowym płuca prawego, z progresją guza i przerzutami do płuc, jamy 

brzusznej, kości i struktur kostnych klatki piersiowej, jest w trakcie chemioterapii. Ma 

orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, z kodu 07 S, na okres 1 roku.

Wnioski: Orzeczenie jest prawidłowe.

18. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany - letni pacjent po lobektomii górnej płuca lewego 

z powodu raka (w dniu 13.07.2016 roku), z nawrotem choroby po roku i chemioterapią, 

jest aktualnie bardzo wyniszczony i otrzymuje terapię paliatywną. Ma orzeczony znaczny 

stopień niepełnosprawności, z kodu 07 S, na okres roku.

Wnioski: Orzeczenie jest prawidłowe.

19. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana - letnia kobieta przebyła przeszczep nerki w 2004 roku. 

Od 2006 roku dializowana z powodu niewydolności nerki przeszczepionej. Ma ponadto 

ciężką wadę mitralną serca, jest po wszczepieniu stymulatora serca, przebyła incydent 

zatrzymania krążenia w przebiegu hiperkaliemii oraz komorowych zaburzeń rytmu serca. 

Ma orzeczony trwały, znaczny stopień niepełnosprawności, z kodu 07 S i 09 M.

Wnioski: Orzeczenie jest prawidłowe.

20. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana - letnia kobieta, z przewlekłą niewydolnością krążenia 

w stadium III/IV, ze znacznymi obrzękami kończyn dolnych, nawracającymi 

dekompensacjami, z obrzękami płuc i okresowo wodobrzuszem, z utrwalonym migotaniem 

przedsionków, po NZK. Leczy się tez z powodu przewlekłej niewydolności żylnej ze 

zmianami troficznymi, z powodu choroby niedokrwiennej serca, po przebytym zawale 

mięśnia sercowego. Ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, z kodu 07 S, 

na okres roku.

Wnioski: Orzeczenie jest prawidłowe.



Celem czynności kontrolnych przeprowadzonych przez lekarza neurologa Jadwigę 

Kowalską - członka Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

było sprawdzenie poprawności wydanych orzeczeń w PZON we Wrocławiu w okresie od 

dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 11 czerwca 2019 roku. Szczegółowej analizie poddano 

dwadzieścia orzeczeń. Czynności kontrolne wykazały następujące nieprawidłowości:

1. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Mężczyzna urodzony w | |roku, leczony z powodu stwardnienia 

rozsianego, z niedowładem czterokończynowym, z przewagą w kończynach dolnych. 

Orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności z kodu 10 N, na okres 5 lat 

(2017-2022).

Wnioski: Bez Zastrzeżeń.

2. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Mężczyzna urodzony w | |roku, leczony z powodu padaczki, 

po urazie głowy w 2009 roku. Napady gromadne kilka w miesiącu z porażeniem po 

napadowym Todda, z niedowładem kończyn lewych. Orzeczony umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, z kodu 06 E, na okres 3 lat (2017-2020).

Wnioski: Bez zastrzeżeń

3. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Mężczyzna urodzony w | |roku, z ataksją rdzeniowo - móżdżkową 

o późnym początku. Orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, z kodu 10 N, 

na okres 5 lat (2017-22).

Wnioski: Bez zastrzeżeń.

4. Sprawa w

roku, przebyła krwotokKrótki opis sprawy: Kobieta urodzona w

podpajęczynówkowy z pękniętego w trakcie embolizacji tętniaka tętnicy mózgowej, 

następowy niedowład kończyn prawych. Orzeczony umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, z kodu 10 N, na okres 3 lat (2017-2020).

Wnioski: Bez zastrzeżeń.
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5. Sprawa w

roku, po przebytym w grudniuKrótki opis sprawy: Mężczyzna urodzony w 

2017 roku udarze niedokrwiennym mózgu, z głębokim niedowładem kończyn lewych. 

Orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, na trwałe, z kodu 10 N.

Wnioski: Bez zastrzeżeń.

6. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Kobieta urodzona w | |:oku, z rakiem piersi i przerzutami do OUN. 

Obecnie następowy nasilony zespół pozapiramidowy ze spowolnieniem. Orzeczony 

znaczny stopień niepełnosprawności, z kodu 10 N, na trwałe.

Wnioski: Bez zastrzeżeń.

7. Sprawa w

roku. Przebywa w Domu PomocyKrótki opis sprawy: Kobieta urodzona w 

Społecznej, po udarze niedokrwiennym mózgu, z niedowładem kończyn prawych 

znacznego stopnia.

Wnioski: Bez zastrzeżeń.

8. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Mężczyzna urodzony w oku. Przebył w 2014 roku udar mózgu

z niedowładem kończyn lewych oraz zespołem pozapiramidowym ze spowolnieniem 

i zaburzeniami poruszania się. Orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, na trwałe. 

Wnioski: Bez zastrzeżeń.

9. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Mężczyzna urodzony w | | roku. Przebył udar móżdżku

w 2016 roku, z ataksją kończyn lewych. Przebywa w Domu Pomocy Społecznej, nie porusza 

się samodzielnie. Orzeczony w 2018 roku znaczny stopień niepełnosprawności, z kodu 

10 N, na trwałe.

Wnioski: Bez zastrzeżeń.

10. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Mężczyzna urodzony w •oku. Przebył w 2016 roku udar

niedokrwienny mózgu ze znacznym niedowładem spastycznym kończyn lewych. Orzeczony 

znaczny stopień niepełnosprawności, z kodu 10 N, na trwałe.

Wnioski: Bez zastrzeżeń.
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11. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Kobieta urodzona w oku. Po przebytym w 2011 roku udarze

niedokrwiennym prawej półkuli mózgu z niedowładem kończyn lewych. Orzeczony 

znaczny stopień niepełnosprawności, z kodu 10 N, na trwałe.

Wnioski: Bez zastrzeżeń.

12. Sprawa w
oku, z MPD oraz z niedowłademKrótki opis sprawy: Kobieta urodzona w 

czterokończynowym i głębokim upośledzeniem umysłowym. Orzeczony znaczny stopień 

niepełnosprawności, na trwałe, z kodu 01 U i 10 N.

Wnioski: Bez zastrzeżeń.

13. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Kobieta urodzona w | |roku, z naczyniakiem rdzenia kręgowego 

oraz z głębokim niedowładem kończyn dolnych i nietrzymaniem moczu. Orzeczony znaczny 

stopień niepełnosprawności, z kodu 10 N, na trwałe.

Wnioski: Bez zastrzeżeń.

14. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Mężczyzna urodzony w aku, po udarze niedokrwiennym mózgu

w 2017 roku, z niedowładem kończyn prawych i afazją oraz padaczką. Orzeczony znaczny 

stopień niepełnosprawności, z kodu 10 N, na trwałe.

Wnioski: Bez zastrzeżeń.

15. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Kobieta urodzona w|____| roku, z npl o nieustalonym punkcie wyjścia

z przerzutami do OUN, jest po leczeniu onkologicznym. Orzeczony umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, z kodu 10 N, na okres jednego roku (2017-2018).

Wnioski: Bez zastrzeżeń.

16. Sprawa w
roku, stwierdzane naczyniowe,Krótki opis sprawy: Mężczyzna urodzony w 

uszkodzenie OUN z zespołem psychoorganicznym i polineuropatią. Orzeczony 

umiarkowany stopień niepełnosprawności, z kodu 10 N.

Wnioski: Bez zastrzeżeń.
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17.

Krótki opis sprawy: Mężczyzna urodzony w roku, z ZZA, zespołem móżdżkowym 

oraz polineuropatią, a także z zaburzeniami równowagi i chodu. Orzeczony umiarkowany 

stopień niepełnosprawności, z kodu 10 N, na okres 5 lat.

Wnioski: Bez zastrzeżeń.

18. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Kobieta urodzona w roku, z ZZA, polineuropatią, padaczką oraz

zaburzeniami chodu. Orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, na okres 3 lat. 

Wnioski: Bez zastrzeżeń.

19. Sprawa w

roku, uprawniony do renty socjalnejKrótki opis sprawy: Mężczyzna urodzony w 

z MPD, z niedowładem kończyn prawych, większym w kończynie górnej. Orzeczony 

umiarkowany stopień niepełnosprawności, z kodu 10 N, na okres 5 lat.

Wnioski: Bez zastrzeżeń.

20. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Mężczyzna urodzony w roku, z MPD oraz z niedowładem

czterokończynowym, z przewagą w kończynach lewych. Orzeczony umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, z kodu 10 N, na okres 5 lat.

Wnioski: Bez zastrzeżeń.

Celem czynności kontrolnych przeprowadzonych przez lekarza ortopedę Tadeusza 

Urbana - członka Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

było sprawdzenie poprawności wydanych orzeczeń w PZON we Wrocławiu w okresie od 

dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 11 czerwca 2019 roku. Szczegółowej analizie poddano 

dwadzieścia orzeczeń. Czynności kontrolne wykazały następujące nieprawidłowości:

W dniu 13.06.2019 r. w składzie zespołu kontrolnego WZON przeprowadziłem kontrolę 

orzecznictwa [części medycznej -  dotyczącej głównie kodu 05 R ] w oparciu o dokumentację 

w PZON we Wrocławiu.

Wytypowano 20 kompletów akt -  w zakresie kodów 05 R i ew. łączenia kodów. 

Dokumentacja dotyczyła orzekanych:

1. Tylko w kodzie 05 R - 19 kompletów akt -  tj. 95 %,
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2. Z łączeniem kodów -  1 komplet akt -  tj. - 5 %. [05 R, 10 N],

Okresy ważności orzeczeń : trwały -  znaczny -  2 tj. 10%, okresowy 8 tj. 40%,

trwały -  umiarkowany - 5 tj. 25%, okresowy -  5 tj. 25%.

Do oceny wytypowano następujące stopnie niepełnosprawności:______________

1. Znaczny 10 kompletów akt o sygn. PZON:

2. Umiarkowany -  10 kompletów akt o sygn. PZON:

Ocenie poddano:

- dokumentację przebiegu orzekania,

- kompletność wniosku,

- prawidłowość dokumentacji zewnętrznej,

- poprawność formalną i merytoryczną,

- prawidłowość sentencji orzeczenia.

Dokumentacja pod względem kompletacji - technicznie staranna, czytelna. Wnioski kompletne, 

zaświadczenia o stanie zdrowia wystawione prawidłowo, we wszystkich przypadkach 

uzupełnione kopiami dokumentacji leczenia szpitalnego.

W przypadkach orzekania w zakresie łączenia kodów -  były sporządzone opinie innych 

specjalistów [orzeczników] -  ocena trudna ze względu na jednostkowy przypadek.

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 znaczny, w 10 N jednoznacznie umiarkowany, 

a orzeczono w obu kodach znaczny].

Wnioski: ogólna ocena pozytywna, zastrzeżeń nie zgłaszam.



Celem czynności kontrolnych przeprowadzonych przez lekarza pediatrę Jacka 

Klakocara - członka Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

było sprawdzenie poprawności wydanych orzeczeń w PZON we Wrocławiu w okresie od 

dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 11 czerwca 2019 roku. Szczegółowej analizie poddano 

dwadzieścia orzeczeń. Czynności kontrolne wykazały następujące nieprawidłowości:

1. Sprawa w

Zaliczony do osóbKrótki opis sprawy: Orzekany 2 letni chłopczyk

niepełnosprawnych, z kodu 07 S, bez punktu 7, na okres 3 lat (złożona wada serca). 

Wnioski: Bez uwag.

2. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany 4 miesięczny chłopczyk Zaliczony do osób

niepełnosprawnych, bez punktu 7, na okres 3 lat, z kodu 07 S oraz 111 (zespół Downa). 

Wnioski: Bez uwag.

3. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana 8 miesięczna dziewczynka 

niepełnosprawnych, bez punktu 7, z kodu 111 (skostnienie szwów czaszkowych). 

Wnioski: Bez uwag.

Zaliczona do osób

4. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana 3 letnia dziewczynka. Zaliczona do osób niepełnosprawnych 

bez punktu 7, z kodu 03 L (obustronny niedosłuch).

Wnioski: Brak własnej konsultacji laryngologicznej.

5. Sprawa w

Zaliczona do osóbKrótki opis sprawy: Orzekana 6 letnia dziewczynka 

niepełnosprawnych, bez punktu 7, z kodu 07 S, na okres 2 lat (złożona wada serca). 

Wnioski: Bez uwag.

6. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany 12 letni chłopiec. Zaliczony do osób niepełnosprawnych bez 

punktu 7, z kodu 08 T, na okres 2 lat (colitis ulcerosa).

Wnioski: Bez uwag.
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7. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany 8 letni chłopiec | [Zaliczony do osób niepełnosprawnych 

bez punktu 7, na okres 3 lat, z kodu 07 S (złożona wada serca).

Wnioski: Bez uwag.

8. Sprawa w

Zaliczona do osóbKrótki opis sprawy: Orzekana 10 letnia dziewczynka 

niepełnosprawnych bez punktu 7, z kodu 111, na okres 3 lat (nabyty zespół odporności HIV). 

Wnioski: Bez uwag.

9. Sprawa w

Zaliczony do osóbKrótki opis sprawy: Orzekany 15 letni chłopiec

niepełnosprawnych do 16 r., z kodu 11 I, bez punktu 7 (somatropinowa niedoczynność 

przysadki ch. trzewna).

Wnioski: Bez uwag.

10. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany 5 letni chłopiec 

z punktem 7, z kodu 11 I, na okres 3 lat (neuroblastoma). 

Wnioski: Bez uwag.

Zaliczony do osób niepełnosprawnych

11. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany 8 miesięczny chłopczyk. Zaliczony do osób

niepełnosprawnych na okres 3 lat, z kodu 03 L, z punktem 7 (obustronna głuchota). 

Wnioski: Brak własnej konsultacji laryngologicznej.

12. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany 2 letni chłopiec j | Zaliczony do osób niepełnosprawnych 

z kodu 11 I, na okres 4 lat, z punktem 7 (cukrzyca).

Wnioski: Bez uwag.

13. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany 2,5 letni chłopiec zaliczony do osób niepełnosprawnych 

z kodów 08 T oraz 11 I, na okres 3 lat, z punktem 7 (zespół wad wrodzonych).

Wnioski: Bez uwag.
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14. Sprawa w

Zaliczona doKrótki opis sprawy: Orzekana 8 miesięczna dziewczynka 

osób niepełnosprawnych na okres 3 lat, z kodu 08 T oraz 10 N, z punktem 

7, (skrajne wcześniactwo).

Wnioski: Bez uwag.

15. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana 3 letnia dziewczynka 

niepełnosprawnych na okres 3 lat, z kodu 11 I, z punktem 7 (ostra białaczka). 

Wnioski: Bez uwag.

Zaliczona do osób

16. Sprawa w

Zaliczony do osóbKrótki opis sprawy: Orzekany 6 miesięczny chłopczyk 

niepełnosprawnych, na okres 3 lat, z punktem 7 (zespół wad, wcześniactwo, wyniszczenia). 

Wnioski: Bez uwag.

17. Sprawa w

Zaliczona do osóbKrótki opis sprawy: Orzekana 3 miesięczna dziewczynka 

niepełnosprawnych, z punktem 7, na okres 2 lat, z kodu 07 S (wada serca po zabiegu). 

Wnioski: Bez uwag.

18. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany 3 miesięczny chłopczyk Zaliczony do osób

niepełnosprawnych z punktem 7, z kodu 07 S, na okres jednego roku (wada serca 

po zabiegu).

Wnioski: Bez uwag.

19. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana 5 letnia dziewczynka 

niepełnosprawnych, z punktem 7, z kodu 11 I, na okres 3 lat (cukrzyca). 

Wnioski: Bez uwag.

Zaliczona do osób
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20. Sprawa w

Zaliczona do osóbKrótki opis sprawy: Orzekana 5 letnia dziewczynka 

niepełnosprawnych, z punktem 7, na okres 2 lat, z kodów: 03 L, 05 R, 11 I (zespół wad 

wrodzonych).

Wnioski: Bez uwag.

Celem czynności kontrolnych przeprowadzonych przez psychologa Elżbietę 

Kołodziejczak - członka Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności było sprawdzenie poprawności wydanych ocen psychologicznych 

w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu 

w okresie od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 11 czerwca 2019 roku. Szczegółowej 

analizie poddano dwadzieścia orzeczeń. Czynności kontrolne wykazały następujące 

nieprawidłowości:

1. Sprawa

Krótki opis sprawy: Orzekany lat |__| Dg. Zaawansowana choroba Parkinsona. Przyznano

znaczny stopień niepełnosprawności z kodu 10 N.

Wnioski: Informacje zawarte w Ocenie psychologicznej dają podstawę do podjętej decyzji.

2. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany lat | | Dg. Porażenie mózgowe dziecięce, padaczka,

upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim. Przyznano znaczny stopień 

niepełnosprawności z kodu 01 U i 10 N.

Wnioski: Pkt. IV Oceny - niespójne informacje: ’’słaba ekspresja i modulacja emocji” 

i jednocześnie „afekt dostosowany i adekwatny”. Pkt.VI - zawarta informacja „mowa 

niewykształcona”, natomiast Opinia z dn.01.2019 używa 20 słów”.

3. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany lat |__| Dg. Dziecięce porażenie mózgowe, niedosłuch, wada

wzroku, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym/znaczny, tachykardia. 

Przyznano znaczny stopień niepełnosprawności z kodu 1 ON.

Wnioski: Pkt. IV Oceny - wskazany opis zaburzeń [zamiast „obniżony”],
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Pkt. VI Oceny - brak opisu kompetencji językowych, Pkt. VIII Oceny -brak opisu 

„ograniczeń” w kontaktach.

4. Sprawa w

Dg. Schizofrenia paranoidalna, uzależnienie od 

alkoholu. Przyznano umiarkowany stopień niepełnosprawności z kodu 02 P.

Wnioski: Brak opisu zaburzeń myślenia i odbioru wrażeń, przy jednoczesnej deklaracji 

istnienia objawów wytwórczych i cech dereizmu.

Pkt. VIII Oceny - przy zaznaczonym „wycofaniu z kontaktów”, nie opisano, na czym 

polegają ograniczenia w ich tworzeniu.

Krótki opis sprawy: Orzekany lat Q

5. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany lat Q  Dg. Zespół Downa, upośledzenie umysłowe 

w stopniu umiarkowanym. Przyznano umiarkowany stopień niepełnosprawności 

z kodu 01 U.

Wnioski: Nie wykorzystano informacji zawartych w Opinii z 03.2019 [dot. zaburzeń 

myślenia i rozwoju emocjonalnego], Pkt. VIII Oceny - nie opisano ograniczeń w kontaktach.

6. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany lat| | Dg. Upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym ze 

znacznymi zmianami zachowania powodującymi konieczność opieki. Przyznano znaczny 

stopień niepełnosprawności z kodu 01 U.

Wnioski: Informacje zawarte w Ocenie dają podstawę podjętej decyzji.

7. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany lat | ^ |  Dg. Dziecięce porażenie mózgowe, niedosłuch. 

Przyznano znaczny stopień niepełnosprawności z kodu 10 N.

Wnioski: Pkt. VIII Oceny - brak opisu ograniczeń we współdziałaniu.

8. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany lat | | Dg. Otępienie mieszane w chorobie Alzheimera

w stopniu umiarkowanym. Przyznano znaczny stopień niepełnosprawności z kodu 02 P. 

Wnioski: Pkt. IV Oceny -  nie opisane zaburzenia myślenia.

Pkt. VIII Oceny - niespójna informacja: przy zaznaczonym „wycofaniu z kontaktów”, 

jednocześnie stwierdzono „brak ograniczeń” w ich tworzeniu. (
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9. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Dziecko latQ  Dg. Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka. 

Zaburzenia hiperkinetyczne. Zaliczono do osób niepełnosprawnych z kodu 10 N.

Wnioski: Pkt. VII Oceny - ma zawierać informację o zaburzeniach myślenia, a zawarto 

informację „obniżone procesy poznawcze”.

Nie wykorzystano w pełni informacji zawartych w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego z 03.2018 [np. o zaburzonej motoryce].

10. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Dziecko lat Q  Dg. Wrodzony brak przedramienia i dłoni. Inne 

zaburzenia rozwoju mowy i języka. Zaliczono do osób niepełnosprawnych z kodu 05 R. 

Wnioski: Opis pełny, stanowi podstawę podjętej decyzji.

11. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany lat Dg. Zespół Downa, upośledzenie umysłowe 

w stopniu umiarkowanym. Przyznano umiarkowany stopień niepełnosprawności 

z kodu 01 U.

Wnioski: Brak opisu zaburzeń procesów poznawczych i myślenia.

12. Sprawa w

Krótki opis sprawy Orzekany lat Dg. Schizofrenia, zaburzenia osobowości 

i zachowania. Przyznano st. 10 N.

Wnioski: Opis zaburzeń emocjonalnych i procesów poznawczych rozbieżny z Opinią 

z 03.2018. Brak opisu zaburzeń myślenia.

13. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany lat | | Dg. Schizofrenia paranoidalna. Przyznano

umiarkowany stopień niepełnosprawności z kodu 02P.

Wnioski: Opis pełny.

14. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany la t |^ | Dg. Choroba Parkinsona. Przyznano znaczny stopień 

niepełnosprawności z kodu 10N.

Wnioski: Brak opisu ograniczeń we współdziałaniu. W pkt. IV Oceny - zaznaczono tylko 

„osłabienie procesów poznawczych”- bez opisu [w dokumentacji badanie z 10.2018],
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15. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Dziecko latjj. Dg. Nieharmonijny i opóźniony rozwój psychoruchowy. 

Zaburzenia integracji sensorycznej. Zaburzenia koordynacji ruchowej. Zaliczono do osób 

niepełnosprawnych z kodu 12 C.

Wnioski: Brak opisu zaburzeń w pkt. VII 2 b, c, d.

16. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany lat Q  Dg. Zaburzenia psychiczne u osoby z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym. Przyznano znaczny stopień niepełnosprawności 

z kodu 01 U.

Wnioski: Informacje zawarte w Ocenie nie w pełni uzasadniają podjętą decyzję. Zawarte 

informacje bywają lakoniczne [typu „globalne” zaburzenia w relacjach].

Przyznanie kodu 01 U -nie jest zgodne z kryteriami orzeczniczymi.

niepełnosprawnych z kodu 12 C.

Wnioski: Pkt. VII Oceny -’’brak” zaburzeń myślenia. Natomiast w Orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego [06.2018], są one opisane.

18. Sprawa w

opiatowe w abstynencji. Przyznano umiarkowany stopień niepełnosprawności z kodu 02 P. 

Wnioski: Pkt. IV Oceny - brak opisu zaburzeń odbioru wrażeń.

Pkt. VIII Oceny - przy „wycofaniu” z kontaktów, brak opisu ograniczeń.

19. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Dziecko lat | J. Dg. Zespół Downa z upośledzeniem umysłowym

w stopniu znacznym. Zaliczono do osób niepełnosprawnych z przyznaniem 

pkt. 7 Orzeczenia.

Wnioski: Lakoniczne informacje w pkt. VII b i XI, [typu „ograniczone”- bez opisu 

trudności].

Autyzm dziecięcy. Zaliczono do osób

Krótki opis sprawy: Orzekany lat Dg. Schizofrenia paranoidalna, uzależnienie



20. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany lat Q  Dg. Schizofrenia paranoidalna, upośledzenie 

umysłowe w stopniu lekkim/umiarkowany. Przyznano umiarkowany stopień 

niepełnosprawności.

Wnioski: Pkt. IV i VIII Oceny - brak opisu określającego istotę trudności.

UOGÓLNIONE WNIOSKI:

Wnioskuję o głębsze wykorzystanie informacji zawartych w dokumentacji psychologicznej 

do opisów zaburzeń określonych w Ocenie orzeczniczej. Bezwzględnie wskazane jest 

poszerzenie opisów trudności w funkcjonowaniu osoby orzekanej.

Celem czynności kontrolnych przeprowadzonych przez pedagoga Joannę 

Faściszewską - członka Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności było sprawdzenie poprawności wydanych ocen psychologicznych 

w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu 

w okresie od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 11 czerwca 2019 roku. Szczegółowej 

analizie poddano dwadzieścia orzeczeń. Czynności kontrolne wykazały następujące 

nieprawidłowości:

1. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany | J-  letni chłopiec z rozpoznaną cukrzycą typu 1 bez 

znacznych i średnich glikemii oraz powikłań narządowych. Używa pompy insulinowej, 

jest pod opieką diabetologa 4 razy w roku. Uczeń klasy IV, brak problemów szkolnych. 

Poprzednio posiadał orzeczenie o niepełnosprawności: wskazanie nr 8: wymaga. 

Po odwołaniu do organu II instancji WZON utrzymał w mocy orzeczenie PZON. Chłopiec 

jest samoobsługowy i samodzielny adekwatnie do wieku, potrafi obliczyć dawki insuliny 

prawidłowo wskazano na konieczność współudziału opiekuna w procesie leczenia, 

rehabilitacji i edukacji, gdyż konieczna jest pomoc matki w podawaniu insuliny, obliczaniu 

dawki leku oraz stosowaniu diety cukrzycowej.

Orzeczenie PZON:

- zaliczyć do osób niepełnosprawnych,

- wskazanie nr 8: wymaga,

- ważność orzeczenia: 08.02.2023 r.

Wnioski: Ocena pedagogiczna wypełniona prawidłowo, czytelnie i rzeczowo.

Brak zastrzeżeń.
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2. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana -  letnia dziewczynka cierpiąca na zaćmę wrodzoną,

operowana w 2011 roku, ponadto zez rozbieżny OP i OL, niedowidzenie obu oczu, oczopląs, 

niezborność OP i OL. Uczennica klasy II szkoły ogólnodostępnej, uczy się dobrze, dobrze 

czuje się w środowisku szkolnym. Samoobsługowa adekwatnie do wieku, jednak ze względu 

na istniejące schorzenia konieczny jest współudział opiekuna w zakresie leczenia 

i rehabilitacji. Wizyty lekarskie: okulista 2 razy w roku (rehabilitacja wzroku).

Orzeczenie PZPN:

- zaliczyć do osób niepełnosprawnych,

- wskazanie nr 8: wymaga,

- ważność orzeczenia: 09.02.2026 r. (do ukończenia 16 roku życia).

Wnioski: Ocena pedagogiczna wypełniona prawidłowo, czytelnie i rzeczowo.

Brak zastrzeżeń.

3. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Prawie - letnia dziewczynka cierpiąca na zaćmę wrodzoną obu oczu, 

niedowidzenie obu oczu oraz zez rozbieżny oka lewego. Uczennica klasy III, brak 

problemów szkolnych, prawidłowe kontakty z rówieśnikami. Samodzielna w czynnościach 

samoobsługowych adekwatnie do wieku, do szkoły jest odprowadzana. Wizyty lekarskie: 

okulista 2 raz w roku.

Orzeczenie PZPN:

- zaliczyć do osób niepełnosprawnych,

- wskazanie nr 8: wymaga,

- ważność orzeczenia: 21.07.2026 r. (do ukończenia 16 roku życia).

Wnioski: Ocena pedagogiczna wypełniona jest prawidłowo, określa ona możliwości 

dziecka równocześnie wskazując na zakres wymaganej pomocy w związku 

z niepełnosprawnością (pomoc w usamodzielnianiu się, opanowaniu technik szkolnych, 

leczenia wady wzroku).

Brak zastrzeżeń.

4. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Dziewczynka | [roczna leczona z powodu choroby Legg-Calve- 

Parthesa biodra prawego. Konieczne są systematyczne i częste zabiegi lecznicze 

i rehabilitacyjne. Dziewczynka aktualne jest leżąca, objęta w domu rehabilitacją 

usprawniającą i masażami. Przebywa w ortezie odwodzącej do 2020 roku, ponadto
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w 4,5 roku życia przeszła udar niedokrwienny. Dziewczynka pampersowana, 

niesamodzielna w czynnościach samoobsługowych -  potrzebna stała pomoc matki. Nie 

chodzi do szkoły od lutego 2019 roku, nauczanie indywidualne, klasa I.

Ze względu na niepełnosprawność, aktualne zabiegi lecznicze i zależność od opiekuna 

wymaga konieczności udzielenia pomocy w sposób przewyższający normę wiekową 

(rehabilitacja, usprawnianie, usamodzielnianie oraz czynności pielęgnacyjno -  opiekuńcze. 

Z tego względu uznano jako konieczne przyznanie 7 punktu wskazań.

Orzeczenie PZPN:

- zaliczyć do osób niepełnosprawnych,

- wskazanie nr 7: wymaga,

- wskazanie nr 8: wymaga,

- ważność orzeczenia: 31.03.2021 r.

Wnioski: Pcena pedagogiczna wypełniona prawidłowo, czytelnie i rzeczowo. Wskazany 

zakres koniecznej pomocy i opieki.

Brak zastrzeżeń.

5. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Dziecko półtoraroczne, u którego stwierdzono dziecięce porażenie 

mózgowe, stan po założeniu zastawki komorowo-otrzewnowej z powodu wodogłowia, 

opóźniony rozwój motoryczny. Na podstawie badania dziecka stwierdzono że zakres 

wsparcia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka przewyższa wsparcie potrzeb 

w dziecku w tym samym wieku. Dziewczynka aktualnie nie chodzi, nie stoi, pełza, siedzi 

samodzielnie ale niepewnie, rehabilitowane jest metodą Vojty. Posiada orzeczenie 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i jest pod opieką Poradni Genetycznej. 

Wymaga ubierania, pampersowania i karmienia -  je rękami. Wizyty lekarskie: neurolog 

4 razy w roku, neurochirurg 2 razy w roku, okulista 4 razy w roku, kardiolog 1 raz w roku, 

endokrynolog 2 razy w roku, genetyk 2 razy w roku, terapia metodą Vojty.

Przeczenie PZPN:

- zaliczyć do osób niepełnosprawnych,

- wskazanie nr 7: wymaga,

- wskazanie nr 8: wymaga,

- ważność orzeczenia: 31.11.2020 r.

Wnioski: Pcena pedagogiczna wypełniona prawidłowo, czytelnie i rzeczowo. Wskazany 

zakres koniecznej pomocy i opieki.

Brak zastrzeżeń.
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6. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Chłopiec -  letni ze stwierdzoną cukrzycą typu 1 rozpoznaną

w listopadzie 2013 roku, leczoną przy pomocy pena oraz lekami, ponadto stwierdzono wadę 

wzroku. Pozostaje pod opieką diabetologa i okulisty. Z powodu cukrzycy matka przebywa 

w szkole w czasie lekcji, do szkoły jest odprowadzany, nie potrafi obliczyć dawki insuliny, 

ma problemy w zbilansowaniu diety. Konieczna pomoc w zbilansowaniu diety, podawaniu 

insuliny, monitorowaniu stanu zdrowia, pomiarów cukru i dawkowania leku. Uczeń klasy 

I szkoły ogólnodostępnej, dobre wyniki w nauce, dobre relacje z kolegami. Dodatkowo 

uczestniczy w zajęciach korekcyjno -  kompensacyjnych.

W związku z koniecznością licznych zabiegów i podawania leku oraz koniecznością 

obecności matki w szkole uznano za zasadne przyznania punktu 7 i 8 wskazań. Chłopiec 

wymaga konieczności sprawowania opieki w sposób przewyższający normę wiekową, 

stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Orzeczenie PZPN:

- zaliczyć do osób niepełnosprawnych,

- wskazanie nr 7: wymaga,

- wskazanie nr 8: wymaga,

- ważność orzeczenia: 31.12.2021 r.

Wnioski: Ocena pedagogiczna wypełniona prawidłowo, czytelnie i rzeczowo. Wskazany 

zakres koniecznej pomocy i opieki.

Brak zastrzeżeń.

7. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Dziewczynka - roczna chorująca na cukrzycę typu 1 rozpoznaną

w drugim roku życia, niedoczynnością tarczycy. Leczona jest insuliną za pomocą pompy 

insulinowej. Wymaga pomocy osoby dorosłej w przepinaniu pompy, bilansowaniu diety. 

Wizyty lekarskie: diabetolog 2 razy w roku, okulista 1 raz w roku. Uczennica klasy I szkoły 

ogólnodostępnej.

Orzeczenie PZPN:

- zaliczyć do osób niepełnosprawnych,

- wskazanie nr 7: wymaga,

- wskazanie nr 8: wymaga,

- ważność orzeczenia: 30.06.2023 r.

Wnioski: Pcena pedagogiczna wypełniona prawidłowo, czytelnie i rzeczowo. Wskazany 

zakres koniecznej pomocy i opieki.

Brak zastrzeżeń.



8. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Chłopiec -  letni ze stwierdzoną cukrzycą typu 1 na terapii PPI,

bez hipoglikemii średnich i ciężkich. Korzysta z pompy insulinowej od 2013 roku. Wymaga 

obsługi pompy, obliczania dawek insuliny oraz pomiarów cukru. Matka cały czas przebywa 

w szkole -  w czasie lekcji przebywa na korytarzu. Uczeń klasy II szkoły ogólnodostępnej, 

ma kłopoty w nauce: pisanie, czytanie ze zrozumieniem, nie opanował dodawania, 

i odejmowania. Uczęszcza na zajęcia korekcyjno -  kompensacyjne oraz do logopedy.

Ze względu na chorobę wymaga konieczności udzielenia pomocy w procesie leczenia, 

rehabilitacji i edukacji oraz konieczności sprawowania opieki: obliczanie dawek insuliny, 

pomiarów cukru, obsługi pompy insulinowej oraz stosowania diety cukrzycowej. 

Orzeczenie PZPN:

- zaliczyć do osób niepełnosprawnych,

- wskazanie nr 7: wymaga,

- wskazanie nr 8: wymaga,

- ważność orzeczenia: 30.06.2020 r.

Wnioski: Ocena pedagogiczna wypełniona prawidłowo, czytelnie i rzeczowo. Wskazany 

zakres koniecznej pomocy i opieki.

Brak zastrzeżeń.

9. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Przekana -  letnia dziewczynka z zespołem Nijmegena,

hypogammaglobulinemią IgC, chłoniakiem limfoblastycznym T-komórkowym po 

chemioterapii zakończonej w dniu 30.06.2017 roku., przed planowanym przeszczepem 

szpiku. Dziecko wymaga całkowitej opieki w czynnościach samoobsługowych: myciu, 

ubieraniu, zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych. Dziecko ma zakaz przebywania 

w skupiskach ludzkich, co skutkuje niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Niezbędna 

jest pomoc matki w ubieraniu się, toalecie.

Dziecko posiada opinię PPP w której stwierdzono obniżona grafomotorykę, lateralizację 

skrzyżowaną, motorykę małą i dużą na niskim poziomie. Nauczana jest indywidualnie 

w domu. Dziecko korzysta z pompy infuzyjnej obsługiwanej przez opiekuna. Korzysta 

również z wizyt u specjalistów oraz logopedy.

Orzeczenie PZPN:

- zaliczyć do osób niepełnosprawnych,

iSom

i A

wskazanie nr 7: wymaga, 

wskazanie nr 8: wymaga, C
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- ważność orzeczenia: 31.07.2019 r.

Wnioski: Ocena pedagogiczna wypełniona prawidłowo, czytelnie i rzeczowo. Wskazany 

zakres koniecznej pomocy i opieki.

Brak zastrzeżeń.

10. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana - letnia dziewczynka urodzona z zespołem matczynej 

fenuloketonurii, mózgowym porażeniem dziecięcy, wrodzonym wodonerczem 

prawostronnym -  stan po przeszczepieniu ujścia moczowodu prawego, upośledzeniem 

psychomotorycznym znacznego stopnia, padaczką, wadą wzroku i upośledzeniem 

umysłowym w stopniu głębokim. Dziecko przebywa od 2013 roku w ZOL. Jest 

pampersowane, nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych, nie ubiera się samo, wymaga 

mycia. Odbywa terapię pedagogiczną, psychologiczną oraz logopedyczną na terenie ZOL.

Wymaga całodobowej opieki w przemieszczaniu się, komunikacji z otoczeniem, 

zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych oraz w spożywaniu posiłków.

Wizyty lekarskie: neurolog, nefrolog, rehabilitant 

Orzeczenie PZPN:

- zaliczyć do osób niepełnosprawnych

- wskazanie nr 7 : wymaga

- wskazanie nr 8: wymaga

- ważność orzeczenia: 30.04.2021 r.

Wnioski: Ocena pedagogiczna wypełniona prawidłowo, czytelnie i rzeczowo. Wskazany 

zakres koniecznej pomocy i opieki.

Brak zastrzeżeń.

11. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Chłopiec letni cierpiący na dziecięce porażenie mózgowe 

ze znaczną przewagą w kończynach dolnych upośledzające codzienne funkcjonowanie 

i uniemożliwiające poruszanie się, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, brak 

rozwoju mowy -  naruszają sprawność organizmu, a jej zakres wsparcia w zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb dziecka przewyższa wsparcie potrzebne dziecku w tym 

samym wieku.

Chłopiec nie porusza się sam, przewożony jest na wózku inwalidzkim. Jest nieaktywny 

ruchowo, rehabilitowany metodą Bobath, nie chodzi, siedzi niepewnie, jest nie 

samoobsługowy i niesamodzielny w czynnościach codziennych. Wymaga pełnego 

zaspokajania potrzeb życiowych. Wymaga konieczności sprawowania opieki w sposób
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przewyższający normę wiekową. Dziecko wymaga ubierania, karmienia, pampersowania, 

nie zgłasza potrzeb, nie mówi, rodzice kontrolują gesty dziecka. Jest uczniem szkoły 

specjalnej.

Orzeczenie PZPN:

- zaliczyć do osób niepełnosprawnych,

- wskazanie nr 7: wymaga,

- wskazanie nr 8: wymaga,

- ważność orzeczenia: 09.10.2022 r. (do ukończenia 16 roku życia)

Wnioski: Pcena pedagogiczna wypełniona prawidłowo, czytelnie i rzeczowo. Wskazany 

zakres koniecznej pomocy i opieki.

Brak zastrzeżeń.

12. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Dziewczynka, lat| [:horująca na skoliozę piersiowo -  lędźwiową III 

stopnia wg Grucy. Konieczne są w związku z tym częste zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne. 

Używa kul łokciowych. Wymaga rehabilitacji i usprawniania -  nosi gorset ortopedyczny na 

noc, w związku z tym wymaga współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji 

i edukacji. Jest samodzielna w czynnościach higienicznych, samodzielna adekwatnie 

do wieku. Uczennica klasy VIII szkoły ogólnodostępnej, ćwiczy na w-f, jeździ na rowerze, 

biega, samodzielna w czynnościach codziennych i higienicznych. Uczy się dobrze, kontakty 

rówieśnicze prawidłowe. Wizyty lekarskie: ortopeda 4 razy w roku.

Przeczenie PZPN:

- zaliczyć do osób niepełnosprawnych,

- wskazanie nr 8: wymaga,

- ważność orzeczenia: 24.05.2021 r.

Wnioski: Pcena pedagogiczna wypełniona prawidłowo, czytelnie i rzeczowo.

Brak zastrzeżeń.

13. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Przekany Q  - letni chłopiec chorujący na somatotropinową 

niedoczynność przysadki, nadwzroczność, zeza prawego oka. Dziecko wymaga pomocy 

w podawaniu hormonu wzrostu, usprawniania mowy. Uczeń klasy III szkoły 

ogólnodostępnej, opanował techniki szkolne, łubiany w szkole. Sprawny ruchowo, należy 

do klubu sportowego. Wizyty lekarskie: endokrynolog 4 razy w roku, okulista 4 razy w roku, 

logopeda 2 razy w miesiącu.
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Ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka nie powodują całkowitej zależności 

od otoczenia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, jednak konieczna jest 

pomoc opiekuna w usprawnianiu mowy oraz podawania hormonu wzrostu.

Orzeczenie PZPN:

- zaliczyć do osób niepełnosprawnych,

- wskazanie nr 8: wymaga,

- ważność orzeczenia: 27.07.2018 r.

Wnioski: Ocena pedagogiczna wypełniona prawidłowo, czytelnie i rzeczowo.

Brak zastrzeżeń.

14. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Dziecko 

czynnościową ankylozę prawego

letnie chorujące na martwicę głowy kości udowej prawej, 

biodra, skoliozę piersiowo -  lędźwiową I / II stopnia wg 

Grucy, garb żebrowy. Schorzenia te naruszają sprawność organizmu, a zakres wsparcia 

w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka przewyższa wsparcie potrzebne dziecku w 

tym samym wieku. Dziecko wymaga udzielenia pomocy w postaci rehabilitacji 

usprawniającej. Wizyty lekarskie: ortopeda, rehabilitant. Uczennica klasy VII, ma przyznane 

nauczanie indywidualne, lubi chemię, jest uzdolniona plastycznie, kontakty w szkole 

prawidłowe, łubiana.

Orzeczenie PZPN:

- zaliczyć do osób niepełnosprawnych,

- wskazanie nr 8: wymaga,

- ważność orzeczenia: 11.11.2021 r.

Wnioski: Pcena pedagogiczna wypełniona prawidłowo, czytelnie i rzeczowo.

Brak zastrzeżeń.

15. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Przekany - letni chłopiec leczony z powodu cukrzycy typu 1, 

stosowana insulina podawana przez pen. Konieczna jest stała kontrola glikemii i częste 

systematyczne zabiegi lecznicze. Ponadto dziecko ma wadę wzroku, skoliozę, koślawość 

kolan i obniżone napięcie mięśniowe i zaburzona motorykę małą, nadpobudliwość 

psychoruchową. Jest członkiem Fundacji Potrafię Pomóc -  1 % Stowarzyszenie Dzieci 

Chorych na Cukrzycę.

Chłopiec wymaga pomocy w obliczaniu dawek insuliny, pomiarach cukru w nocy oraz 

w nadzorze nad dietą. Uczeń klasy IV szkoły integracyjnej, sprawiający problemy 

wychowawcze, ma kłopot z opanowaniem emocji, występuje agresja słowna.

0
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z terapii pedagogicznej -  zagrożenie niedostosowaniem. Wizyty lekarskie: diabetolog, 

endokrynolog 1 raz na trzy miesiące, badania kontrolne w szpitalu 1 raz w roku, okulista 

1 raz w roku, ortopeda 1 raz na sześć miesięcy.

Orzeczenie PZPN:

- zaliczyć do osób niepełnosprawnych,

- wskazanie nr 8: wymaga,

- ważność orzeczenia: 10.12.2023 r.

Wnioski: Ocena pedagogiczna wypełniona prawidłowo, czytelnie i rzeczowo.

Brak zastrzeżeń.

16. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Dziecko letnie. Stwierdzono wrodzony brak przedramienia i ręki

lewej. Jeździ na rowerze, konno, samoobsługowa oprócz zapinania guzików, czy 

sznurowania butów. Wymagana pomoc w czynnościach wymagających sprawności obu rąk. 

Konieczna jest rehabilitacja obręczy barkowej i wizyty specjalistyczne, basen. Wizyty 

lekarskie: ortopeda 2 razy w roku, laryngolog 2 razy w roku. Uczennica II klasy szkoły 

ogólnodostępnej, uczennica dobra, opanowała techniki szkolne, ambitna i łubiana. 

Orzeczenie PZPN:

- zaliczyć do osób niepełnosprawnych,

- wskazanie nr 8: wymaga,

- ważność orzeczenia: 04.08.20126 r. (do ukończenia 16 roku życia)

Wnioski: Pcena pedagogiczna wypełniona prawidłowo, czytelnie i rzeczowo.

Brak zastrzeżeń.

17. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Dziecko - letnie chorujące na agammaglobulinemię Brutona 

(dziedziczną). Jest w stałym leczeniu sybstytucyjnym (podawanym w szpitalu), ponadto 

nawracające infekcje dróg oddechowych. Jest członkiem Fundacji Na Pomoc Dzieciom 

z Chorobą Nowotworową -  subkonto 1 % podatku. Z powodu braku odporności wymaga 

podawania immunoglobulin, które podawane są podskórnie w domu co 7 dni (czas zabiegu 

-  1 godzina).

W związku z chorobą konieczny jest nadzór nad podawaniem leku i instalacją pompy. 

Uczeń klasy VII szkoły podstawowej, nauka przebiega bez problemów, lubi szkołę, 

koleżeński. Wizyty lekarskie: immunolog 1 raz na trzy miesiące, Poradnia Szczepień 

Przeczenie PZPN:

zaliczyć do osób niepełnosprawnych, r
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- wskazanie nr 8: wymaga,

- ważność orzeczenia: 31.07.2019 r.

Wnioski: Ocena pedagogiczna wypełniona prawidłowo, czytelnie i rzeczowo. 

Zastrzeżeniem jest fakt, iż lekarz określił ważność orzeczenia na 2 lata, tzn. orzeczenie 

powinno być wydane do dnia 24.07.2019 r., natomiast zostało wydane do dnia 

31.07.2019 r. Poza tym brak uwag do akt.

18. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Chłopiec letni. Urodzony z wadą wrodzoną kręgosłupa szyjnego 

i piersiowego z deformacją klatki piersiowej. Stwierdzono liczne deformacje kręgów. 

W związku z istniejącymi schorzeniami jest systematycznie rehabilitowany, korzysta 

z basenu, wymaga pomocy w czynnościach samoobsługowych, leczeniu i rehabilitacji. 

Wymaga kontroli, przygotowywania posiłków, kąpie się sam. Uczeń klasy VII szkoły 

ogólnodostępnej, nie ma problemów z nauką, ma dobre kontakty z rówieśnikami. Wizyty 

lekarskie: ortopeda 1 raz w roku, rehabilitant.

Orzeczenie PZPN :

- zaliczyć do osób niepełnosprawnych,

- wskazanie nr 8: wymaga,

- ważność orzeczenia: 20.10.2021 r. (do ukończenia 16 roku życia),

Wnioski: Pcena pedagogiczna wypełniona prawidłowo, czytelnie i rzeczowo.

Brak zastrzeżeń.

19. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Dziecko, lat Urodził się z niedorozwojem ręki lewej i lewej strony 

klaki piersiowej. Cierpi na zespół Pollanda, jest zakwalifikowany do leczenia operacyjnego 

w obrębie ręki lewej. Konieczna jest w związku z tym pomoc rehabilitanta, 

usamodzielnianie i uzupełnianie wiadomości i umiejętności szkolnych. Uczeń klasy VII 

szkoły ogólnodostępnej, uczeń przeciętny, lubi informatykę, matematykę, język angielski 

i plastykę. Lubiany przez rówieśników. Chłopiec jest samoobsługowy, samodzielny, sam 

chodzi do szkoły. Wizyty lekarskie: ortopeda 1 raz w roku, rehabilitant 1 raz w tygodniu. 

Przeczenie PZPN:

- zaliczyć do osób niepełnosprawnych,

- wskazanie nr 8: wymaga,

- ważność orzeczenia: 19.02.2021 r.

Wnioski: Pcena pedagogiczna wypełniona prawidłowo, czytelnie i rzeczowo.

Brak zastrzeżeń.
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20. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Dziewczynka zona z zespołem FAS, stwierdzonoletnia urod;

opóźniony rozwój mowy, gruczolak przysadki -  obecnie bez wskazań do interwencji 

neurochirurgicznej. Ponadto sommatotropinowa niedoczynność przysadki, upośledzenie 

umysłowe lekkie, wada wzroku. W związku z powyższym wymagane są systematyczne 

i częste zabiegi lecznicze i rehabilitacja oraz używanie aparatów słuchowych.

Dziewczynka . Posiada orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego. Aktualnie uczennica klasy III

uczennica przeciętna. Wizyty lekarskie: endokrynolog, 

genetyk, neurochirurg, okulista, chirurg dziecięcy. Dziecko w związku z istniejącymi 

schorzeniami wymaga pomocy w realizowaniu edukacji, zakładaniu aparatu słuchowego, 

pielęgnacji uszu, podawania hormonu wzrostu.

Orzeczenie PZON:

- zaliczyć do osób niepełnosprawnych,

- wskazanie nr 8: wymaga,

- ważność orzeczenia: 30.11.2020 r.

Wnioski: Ocena pedagogiczna wypełniona prawidłowo, czytelnie i rzeczowo. 

Zastrzeżeniem jest fakt, iż lekarz określił ważność orzeczenia na 3 lata, tzn. orzeczenie 

powinno być wydane do dnia 03.11.2020 r., natomiast zostało wydane do dnia 

30.11.2020 r. Poza tym brak uwag do akt.

PODSUMOWANIE

Analizując skontrolowane akta pod kątem ocen pedagogicznych mogę stwierdzić, że 

oceny wydawane są w sposób prawidłowy, czytelny, wyczerpujący i jasny. Nie mam uwag ani 

zastrzeżeń do ocen pedagogicznych. Skontrolowane akta tworzone i przechowywane 

są w sposób schludny i systematyczny.



Celem czynności kontrolnych przeprowadzonych przez pracownika socjalnego 

Krystynę Foryś - członka Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności było sprawdzenie poprawności wydanych ocen socjalnych 

w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu 

w okresie od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 11 czerwca 2019 roku. Szczegółowej 

analizie poddano dwadzieścia orzeczeń. Czynności kontrolne wykazały następujące 

nieprawidłowości:

1. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana lat emerytka, wykształcenie

porusza się przy pomocy kuli łokciowej. Wymaga częściowej pomocy w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, zakupach, gruntownych porządkach, załatwianiu spraw poza 

domem. Zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Wnioski: Bez uwag.

2. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany lat | | emeryt,

Zaawansowane zmiany stawów biodrowych, kolan i kręgosłupa. 

Okresowo porusza się przy pomocy 2 kul łokciowych, wymaga pomocy w wejściu i wyjściu 

z wanny, przygotowania ciepłych posiłków, w pracach ciężkich, schylaniu się. Chód 

utrudniony, utykający. Zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Wnioski: Bez uwag.

3. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana lat Q  emerytka, wykształcenie podstawowe, 

z którą mieszka na IV p., bez windy -  córka pomaga w funkcjonowaniu. Rak złośliwy 

odbytnicy -  wyłoniona stornia. Wymaga pomocy w samoobsłudze, prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, zakupach, załatwianiu spraw poza domem. Zaliczona 

do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 

Wnioski: Bez uwag. ,

4. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany lat emeryt,

. Ograniczona wydolność oddechowa,

cukrzyca t. 2 na insulinie z powikłaniami, inplantacja stymulatora serca, organiczne

W
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zaburzenia zachowania (po niedotlenieniu). Wymaga pomocy przy wejściu i wyjściu 

z wanny, myciu, przygotowaniu posiłków, załatwieniu spraw poza domem. Zaliczony 

do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Wnioski: Bez uwag.

5. Sprawa w
Krótki opis sprawy: Orzekany lat , emeryt,

Choroba

niedokrwienna serca leczona CABG, dławice piersiowa, tętniak aorty brzusznej, kamica 

przewodowa, duży i częsty kaszel. Wymaga pomocy przy nakładaniu i zdejmowaniu 

odzieży, skarpet, obuwia, w prowadzeniu gospodarstwa domowego (prac porządkowych 

i wysiłkowych), załatwianiu spraw poza domem. Zaliczony do umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności.

Wnioski: Bez uwag.

Sprawa w 

Krótki opis sprawy: Orzekana 1at X

Chód powolny (z drugą osobą czuje

się bezpieczniej) lęki. Wymaga pomocy w ciężkich pracach domowych, myciu okien, 

sprzątaniu, zakupach, załatwianiu spraw poza domem (problemy z przechodzeniem przez 

skrzyżowanie, wypełnianiu dokumentów, zakupach. Zaliczona do umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności.

Wnioski: Bez uwag.

7. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana lat emerytka,

^orusza się o kulach. Zmiany zwyrodnieniowe stawu 

biodrowego prawego z przykurczami, lewy staw po alloplastyce, niedowład nerwu uda 

lewego. Wymaga pomocy przy myciu, obcinaniu paznokci u nóg, ubieraniu rajstop, skarpet, 

obuwia, w prowadzeniu gospodarstwa domowego w schylaniu się. Zaliczona 

do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Wnioski: Bez uwag.

8. Sprawa w
Krótki opis sprawy: Orzekana lat emerytka,

Cukrzyca t. 2 na insulinie (2 X dziennie), porusza się o kuli. W
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pomocy przy wejściu i wyjściu z wanny, w prowadzeniu gospodarstwa domowego 

(sprzątanie, pranie, przygotowaniu posiłków, zakupach, załatwianiu spraw poza domem. 

Orzekanej bardzo pomagają sąsiedzi w funkcjonowaniu społecznym. Zaliczona 

do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Wnioski: Bez uwag.

9. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana lat emerytka,

ccie hormonoterapii), po radioterapii,Rak piersi lewej po kwadratenktomii (w tra 

nadciśnienie tętnicze, przewlekła antykoagulacja. Wymaga pomocy w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, przygotowaniu posiłków, zakupach, pracach wysiłkowych, myciu 

okien, załatwieniu spraw poza domem. Zaliczona do umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności.

Wnioski: Bez uwag.

10. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana lat [^ ] emerytka,

Leczona z powodu RZS, biodro lewe po zaprotezowaniu, bóle bioder, trudności 

z chodzeniem, porusza się o kulach. Wymaga pomocy w kąpaniu, ubieraniu, w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, w zakresie dotarcia do lekarza, urzędu, utrzymaniu relacji 

społecznych. Zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Wnioski: Bez uwag.

11. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana lat emerytka,

Stan po alloplastyce stawów biodrowych

z ograniczeniem ruchomości, zwyrodnienia stawów kolanowych, zmiany zwyrodnieniowe 

stawów ramion z ograniczeniem ruchomości, utyka, porusza się o kulach. Wymaga pomocy: 

przy myciu, obcinaniu paznokci u nóg, ubieraniu rajstop, swetra, obuwia, w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, w dotarciu do lekarza, urzędu, załatwianiu spraw poza domem. 

Zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Wnioski: Bez uwag.

12. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany lat| | emeryt,

Praktyczną ślepota
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obu oczu, zwyrodnienia plamek żółtych w obu oczach, stan po zawale serca -  wszczepiony 

stymulator. Wymaga pomocy i opieki we wszystkich czynnościach. Zaliczony do znacznego 

stopnia niepełnosprawności.

Wnioski: Bez uwag.

13. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana lat emerytka,

na wózku inwalidzkim. Niewydolność serca obniżona frakcja 

wyrzutowa (30%), zatorowość płucna, cukrzyca t. 2, stan po usunięciu raka odbytnicy 

z wyłonioną stornią. Wymaga opieki i pomocy we wszystkich czynnościach. Zaliczona 

do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Wnioski: Bez uwag.

14. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany lat rencista, rozwiedziony,

porusza się przy pomocy kul. Rak płuca prawego z naciekiem

opłucnej, bóle kostne, niewydolność oddechowa, wyniszczenie biologiczne, cukrzyca t.2, 

nadciśnienie tętnicze, skolioza kręgosłupa. Wymaga pomocy i opieki we wszystkich 

czynnościach. Zaliczony do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Wnioski: Bez uwag.

15. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany lat , emeryt,

Rak płuca prawego z przerzutami, bardzo osłabiony.

Wymaga opieki i pomocy we wszystkich czynnościach. Zaliczony do znacznego stopnia 

niepełnosprawności.

Wnioski: Bez uwag.

niedokrwienna serca, progresja choroby w trakcie chemioterapii, zmiany skórne ok. 

brzusznej. Wymaga opieki i pomocy we wszystkich czynnościach. Zaliczona do znacznego 

stopnia niepełnosprawności.

Wnioski: Chyba omyłkowo zaznaczono, że zdolna do pracy w warunkach chronionych, 

a wcześniej zaznaczono, że poza okresem zatrudnienia. \rvL (



Wymaga opieki i pomocy we wszystkich czynnościach. Zaliczony do znacznego stopnia 

niepełnosprawności.

Wnioski: Bez uwag.

18. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany lat| | emeryt,

Schyłkowa niewydolność nerek - hemodializy, kardiomiopatia 

rozstrzeniowa, porusza się przy pomocy kul. Wymaga opieki i pomocy we wszystkich 

czynnościach. Zaliczony do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Wnioski: Bez uwag.

19. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana lat renta rodzinna,

Niewydolność krążenia, obrzęk kończyn

dolnych, choroba niedokrwienna serca, stan po zawale serca, niedomykalność mitralna 

i trójdzielna, astma oskrzelowa. Wymaga opieki i pomocy we wszystkich czynnościach 

i funkcjonowaniu społecznym. Zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności. 

Wnioski: Bez uwag.

20. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana at Q  emerytka,

Schyłkowa niewydolność nerek, hemodializa od 11 lat, niedokrwistość. 

Orzekanej pomaga przyjaciółka. Wymaga opieki i pomocy we wszystkich czynnościach 

i funkcjonowaniu społecznym. Zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności. 

Wnioski: Bez uwag.

Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana lat , emerytka,

Nowotwór złośliwy jajnika z rozsiewem do otrzewnej w trakcie chemioterapii. Wymaga 

opieki i pomocy we wszystkich czynnościach i funkcjonowaniu społecznym. Zaliczona 

do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Wnioski: Bez uwag. A ii /
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Podsumowanie:

Wszystkie sprawy wystarczająco opisane w uzasadnieniach. Sprawa 1. p. nr 16 w mojej ocenie 

omyłkowo zostało zaznaczone, że zdolna do pracy w warunkach chronionych, a wcześniej 

zaznaczono, że jest poza okresem zatrudnienia.

Celem czynności kontrolnych przeprowadzonych przez doradcę zawodowego 

Wiesławę Bąk - członka Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności było sprawdzenie poprawności wydanych ocen zawodowych 

w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu 

w okresie od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 11 czerwca 2019 roku. Szczegółowej 

analizie poddano dwadzieścia orzeczeń. Czynności kontrolne wykazały następujące 

nieprawidłowości:

1. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Osoba orzekana j^j lat, wykształcenie średnie zawodowe - technik 

ekonomista, obecnie pracuje zawodowo jako pracownik ochrony, renta ZUS od 13 roku 

życia. Przepracowała łącznie 17 lat jako referent, sprzedawca, portier, zainteresowana 

kontynuacją obecnego zatrudnienia.

Wnioski: Ocena zawodowa jest zgodna z orzeczeniem niepełnosprawności, zalecenia 

dotyczące organizacji zatrudnienia są odpowiednią formą zatrudnienia.

2. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Kobieta J lat, wykształcenie średnie ogólnokształcące, studia 

w kierunku: turystyka i rekreacja, pracuje zawodowo, jako pracownik magazynu do spraw 

administracyjnych, staż 5 lat, kontynuacja zatrudnienia.

Wnioski: Ocena zawodowa czytelna i zgodna orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

3. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Mężczyzna Q  lata, wykształcenie średnie zawodowe - technik 

mechanik, kurs i szkolenie, jako elektryk z doświadczeniem w pracy jako; kierowca taxi, 

montaż i serwis urządzeń klimatyzacyjnych, aktywny zawodowo, staż pracy 30 lat. 

Wnioski: Ocena zawodowa zgodna z przepisami o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dokumentacja jest czytelna.



4. Sprawa w
Krótki opis sprawy: Osoba orzekana | ^ |  lat, z wykształceniem podstawowym 

i doświadczeniem w pracy jako: kierowca, rolnik, sprzedawca, właściciel sklepu, 

nieaktywny zawodowo, staż pracy 35 lat. Pobiera rentę KRUS. Osoba niezdolna do pracy 

wymagająca w celu pełnienia ról społecznych stałej opieki i pomocy innych osób w związku 

z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Wnioski: Ocena zawodowa czytelna i zgodna z przepisami o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

5. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Kobieta lata, wykształcenie ekonomiczne, policealne, uzyskany 

zawód: technik - ekonomista, rachunkowość z doświadczeniem zawodowym m.in. jako 

pracownik obsługi klienta. Od 2009 roku renta ZUS, obecnie nie pracuje, wymaga zdobycia 

kwalifikacji zawodowych.

Wnioski: Ocena zawodowa zgodna z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, 

dokumentacja czytelna.

6. Sprawa w
Krótki opis sprawy: Kobieta Q  lat, wykształcenie średnie ogólnokształcące bez 

doświadczeń w pracy, wymaga zdobycia kwalifikacji zawodowych. Przebywa na rencie 

rodzinnej.

Wnioski: Ocena zawodowa jest zgodna z zaleceniami dotyczącymi zatrudnienia i szkolenia.

7. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Osoba orzekana 

z 45-letnim doświadczeniem w pracy, ja

lata, wykształcenie średnie ogólnokształcące, 

ko kierowca samochodów ciężarowych. Aktualnie 

niezdolny do pracy, wymaga stałej opieki i pomocy osób drugich w codziennym 

funkcjonowaniu, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Wnioski: Dokumentacja czytelna i zgodna z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

8. Sprawa w
Krótki opis sprawy: Kobieta lat, wykształcenie podstawowe i doświadczenie 

zawodowe, jako operator zgrzewarki, monter, referent, aktywna zawodowo, staż 5 lat pracy. 

Zainteresowana dalszym utrzymaniem pracy, renta ZUS od 1985 roku, osoba zdolna 

do pracy, jedynie w warunkach chronionych.

Wnioski: Dokumentacja czytelna i zgodna z oceną zawodową. /
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9. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany U lata, z wykształceniem policealnym masażysta 

i doświadczeniem w pracy jako, masażysta. Aktywny zawodowo, staż pracy -  27 lat, 

renta ZUS.

Wnioski: Ocena zawodowa prawidłowa i dokumentacja czytelna.

10. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany lata, wykształcenie średnie, staż pracy - 5 lat, 

doświadczenie w pracy jako, pakowacz, pośrednik obrotu nieruchomościami, nieaktywny 

zawodowo od 12 lat. Pobiera świadczenie ZUS.

Wnioski: Osoba zdolna do pracy w warunkach pracy chronionej, brak zastrzeżeń do oceny 

zawodowej.

11. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany -  lat uczeń szkoły specjalnej przysposabiającej

do zawodu - nauka dzienna, pobierający rentę socjalną. Brak doświadczeń zawodowych, 

wskazane uczestnictwo w warsztacie terapii.

Wnioski: Ocena zawodowa prawidłowa i dokumentacja czytelna.

12. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Kobieta | | lat, z wykształceniem zawodowym - sortowacz

tekstyliów, staż pracy -  6 lat. Obecnie nie pracuje, jest zarejestrowana w PUP, nie jest 

zainteresowana pracą.

Wnioski: Ocena zawodowa prawidłowa.

13. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana at, z wykształceniem podstawowym i doświadczeniem 

zawodowym, jako sprzedawca, nieaktywna zawodowo, staż pracy -  7 lat, korzysta 

ze świadczeń społecznych.

Wnioski: Dokumentacja czytelna i ocena zawodowa prawidłowa.

14. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany -  lat wykształcenie średnie, z długim stażem 

zawodowym - 35 lat. Czynny zawodowo - reżyser montażu, własna działalność.



Zmotywowany do kontynowania aktywności zawodowej, wskazana praca w warunkach 

chronionych.

Wnioski: Dokumentacja czytelna i ocena zawodowa zgodna z przepisami.

15. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Kobietc lat, wykształcenie średnie ekonomiczne z stażem - 10 lat 

jako księgowa. Aktywna zawodowo, jest zainteresowana utrzymaniem pracy.

Wnioski: Ocena zawodowa prawidłowa.

16. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana j |at, wykształcenie średnie - technik krawiec odzieży

damskiej z doświadczeniem w zawodzie. Obecnie opiekunka osób starszych, staż pracy 

-15 lat, jest aktywna zawodowo.

Wnioski: Ocena zawodowa czytelna i prawidłowa zgodnie z przepisami.

17. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Kobieta Q  lat, wykształcenie średnie ekonomiczne - technik 

ekonomista, staż pracy - 18 lat, doświadczenie zawodowe jako: kasjer, drukarz, pracownik 

biurowy, jest aktywna zawodowo.

Wnioski: Ocena zawodowa prawidłowa i zgodna z przepisami o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

18. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Kobieta j^ |a ta , wykształcenie zawodowe, bierna zawodowo, posiada 

2 lata stażu pracy. Brak motywacji do pracy, jest zarejestrowana w PUP bez prawa 

do zasiłku.

Wnioski: Ocena zawodowa czytelna i prawidłowa.

19. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekany lat, wykształcenie średnie, zawód -  kapitan żeglugi, 

kierowca, staż pracy -18 lat, bierny zawodowo, zarejestrowany w PUP bez prawa do zasiłku. 

Wnioski: W stosunku do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności odpowiednią 

formą zatrudnienia jest praca w warunkach chronionych, co jest zgodne z oceną zawodową.
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20. Sprawa w

Krótki opis sprawy: Orzekana Q  lat, wykształcenie średnie - technik przetwórstwa 

tworzyw sztucznych, jest aktywna zawodowo z ponad 25 -  letnim stażem pracy. 

Zmotywowana do dalszej kontynuacji zatrudnienia.

Wnioski: Ocena zawodowa czytelna, brak zastrzeżeń, co do wydanej oceny zawodowej.

Pouczenie:
Zespół kontrolujący informuje Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności we Wrocławiu 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 Spraw 
0  "23Jjania o.Niepełnosprawności

i .

Podpis .̂ W ^ r z y n o w tc z

2 .

3.

D y Tui D CA ¡elłW.O ii % w i

 mgr.. M2es&fkrJ.a M ą k ......
Podpis ,

mgr E/ztfietp KołodziejczakpsyctToŁg-orzecznik

Podpis y / 1̂

Ja  '

4.

5.

PEDAGOG .

roa*na FałcbBtwskt

o l  » * . . «

Podpis

walska

Podpis

Up**»¥*ntony / 
P racow n i < )&©©łavny

S E K R E T A R Z

.........
E lż M w  Nocko-Liołek

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:
PRZEWODNICZĄCA 

Po*vatow«go Zespołu do Spraw 
Onalwnta o Niepełnosprawno?

imocn

Otrzymują:

1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu,

2. a/a.
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