Informacja o wynikach kontroli problemowej w Powiatowym Zespole ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Radziejowie

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy, na podstawie
art. 6c. ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli
przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2013 r., poz. 29), realizując
w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego obowiązek nadzoru nad powiatowymi
zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności, przeprowadził zgodnie z przyjętym
planem kontrolę problemową w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Radziejowie (ul. Szpitalna 3).
Temat kontroli: Prawidłowość stosowania procedury orzeczniczej przy kwalifikowaniu do
niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Ocena realizacji szkoleń wewnętrznych
oraz warunków organizacyjnych pracy zespołu.
Zakres kontroli:
1) przedmiotem kontroli jest prawidłowość realizacji zadań orzeczniczych oraz ocena
organizacji pracy Zespołu i warunki procedury orzeczniczej,
2) okres objęty kontrolą: od 02.01.2017 roku do dnia kontroli.
Termin kontroli: od 29 stycznia 2018 roku do 28 marca 2018 roku.
Ocena działalności jednostki kontrolowanej: pozytywna z nieprawidłowościami.
Zalecenia pokontrolne: w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień
i nieprawidłowości należy:
1. w sprawach o numerach […] w których termin ważności orzeczenia nie upłynął, a zespół
kontrolny uznał, że zgromadzone w postępowaniu orzeczniczym dowody i dokumentacja
medyczna są niewystarczające lub wątpliwe do wydania orzeczenia o zaliczeniu
dziecka do osób niepełnosprawnych, ustalenia wskazania szczególnego lub przyznaniu
osobie zainteresowanej określonego stopnia niepełnosprawności, ponownie dokonać
kwalifikacji osoby orzekanej, i w tym celu pilnie wznowić postępowanie;
2. zabezpieczenia prawidłowego orzekania z dziedziny okulistyki,
3. odwołania ze składu zespołu tych członków, którzy nie mają ważnych zaświadczeń do
orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
4. wprowadzenie pisemnej instrukcji mających na celu zapobieganie występowaniu
przypadków nieprawidłowości w zakresie merytorycznej oceny decyzji dokonywanych na
posiedzeniach składów orzekających, jak również nieprawidłowości w zakresie
nieprzestrzegania wskazanych w protokole kontroli przepisów procedury;
5. podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości ocen sporządzanych przez lekarzy
i specjalistów, aby oceny sporządzane były w sposób rzetelny, kompetentny, spójny
z uzasadnieniem, uwzględniający wszystkie aspekty funkcjonowania osób orzekanych -

poprzez systematyczne sprawdzanie losowo wybranych spraw oraz instrukcyjne
wypełnianie formularzy;
6. prowadzenia rejestru uchybień w zakresie sporządzania ocen przez lekarzy i specjalistów
z wyszczególnieniem: imię i nazwisko lekarza lub specjalisty, rodzaj uchybienia:
merytoryczne (dotyczące standardów kwalifikowania do niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności), formalno-jakościowe (dotyczące kryteriów administracyjnych:
pieczątka, podpis, staranność wypełniania oceny);
7. przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia dla wszystkich specjalistów orzekających
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, spełniające minima programowe
zawarte w § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności stopniu
niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1100.), ze szczególnym uwzględnieniem
stosowania standardów w zakresie kwalifikowania i postępowania dotyczącego orzekania
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zasad sporządzania ocen przez
członków składów orzekających oraz ich uzasadnień w oparciu o § 13 ust. 4 ww.
rozporządzenia. Program szkolenia wraz z listą obecności należy przesłać do WZON.
Kontrolujący:
Zespół kontrolny
Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Bydgoszczy

