
Informacja o wynikach kontroli problemowej w Powiatowym Zespole ds. Orzekania                      

o Niepełnosprawności w Sępólnie Kraj. z siedz. w Więcborku 

 

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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 426 z późn. zm.) 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 Sępólnie Kraj. z siedz. w Więcborku (ul. Powstańców Wielkopolskich 

2a). 

Temat kontroli: Ocena działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania                                        

o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku w zakresie 

prawidłowość stosowania procedury orzeczniczej przy kwalifikowaniu do niepełnosprawności 

lub stopnia niepełnosprawności. 

Zakres kontroli:  

1) przedmiotem kontroli jest prawidłowość realizacji zadań orzeczniczych oraz ocena 

organizacji pracy Zespołu i warunki procedury orzeczniczej,  

2) okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 roku do 31.01.2020 roku. 

Termin kontroli: od 06.03.2020 r.do 31.07.2020 roku. 

 

Ocena działalności jednostki kontrolowanej: pozytywna z uchybieniami. 

 

Zalecenia pokontrolne: w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień    

i nieprawidłowości należy: 

1. podjąć skuteczne działania zapewniające prawidłowe, zgodne ze standardami wypełnianie 

ocen lekarskich i specjalistycznych, 

2. przestrzegać standardy w zakresie wyznaczania lekarzy na przewodniczących składów 

orzekających oraz pozostałych specjalistów, 

3. przesłać wraz z kwartalnym sprawozdaniem z realizacji zadań orzeczniczych kopii 

informację z prowadzonego w zespole rejestru uchybień,  

4. przeprowadzić obowiązkowe szkolenia dla wszystkich pracowników i członków zespołu 

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 2018 r. poz. 2027 ze zm.), ze szczególnym 

uwzględnieniem, sporządzania opisu ograniczeń w zakresie pełnienia ról społecznych                 

i samodzielnej egzystencji, oraz stosowania standardów w zakresie ustalania wskazania             



w orzeczeniu. Program szkolenia wraz z listą obecności należy przesłać niezwłocznie               

do Wojewódzkiego Zespołu  w Bydgoszczy. 

 

Kontrolujący: 

Zespół kontrolny  

Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

w Bydgoszczy 


