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Pan

Marcin Pacholec
Przewodniczący
Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ir Jędrzejowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (J. t. Dz. U. z 2018 r., poz. Sil ze

zm.), rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie

trybu i sposobu prowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2013r.. poz. 29) oraz upoważnień Nr 576/2018. Nr 578”2018, Nr 577/2018,

Nr 579/2018, Nr 580”2018, Nr 581”2018. Nr 582/2018 przeprowadzono w dniach 10 — 12

września 2018 roku kontrolę problemową w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności w Jędrzejowie, ul. Oknei 498, 28-300 Jędrzejów. Kontrolę

przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

• Monika Gładyś — starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego — przewodniczący zespołu

kontrolującego.

• Adam Samot — starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznj i Zdrowia

Świętokrzyskie2o Urzędu Wojewódzkiego w Wojewódzkim Zespole ds.

Orzekania o Niepełnosprawności.

• Dominika Bochenek — sekretarz w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Wojewódzkim Zespole ds.

Orzekania o Niepełnosprawności.



2. zaliczanie osób orzekanych przez lekarzy przewodniczących składów orzekających do

osób niepełnosprawnych lub stopnia niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi

standardami orzeczniczymi w tym zakresie.

3. wpisnyanie na druku oceny stanu zdrowia wystawianej na posiedzeniu składu

orzekającego: numeru oraz rodzaju dokumentu tożsamości. numeru PESEL, adresu

zamieszkania osoby orzekanej.

4. ścisłe przestrzeganie terminów rozpatrywania spraw. określonych w art. 35 Kodeksu

postępowania administracyjnego ds. Dz. U. z 2018 r.. poz. 149 z zm.).

5. sporządzanie kompletnych oraz wyczerpujących merytorycznie ocen

specjalistycznych z uzasadnieniem adekwatnym do ustalonego stopnia

niepełnosprawności.

6. korzystanie z możliwości wystawiania skierowań na badania specjalistyczne

przeprowadzone w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności.

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach proszę

poinformować mnie zgodnie z * 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu prowadzania kontroli przez organy

upoważnione do kontroli na podstawie ustawy” o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r.. poz. 29), w terminie 30 dni od dnia

otrzymania nieceń.
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