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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz U z 2020 r poz 426, z późn zrn),

* 17 pkt 1 rozpoiządzema Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 giudnia 2012 r

w sprawie trybu i sposobu prowadzania kontioli przez oigany upowaznione do kontroli na

podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatiudnianiu osób

niepełnosprawnych tDz U z 2013 r, poz 29), oraz upowazmen Nr 558/2020, 557/2020,

556/2020, 554/2020, 563/2020, 555/2020, przeprowadzono okiesie od 26 pazdzieimka 2020 r,

do 26 listopada 2020 r. kontiole problemową w Powiatowym Zespole ds Orzekania

o Niepełnospiawnosci w Opatowie, ul Sienkiewicza ]7. 27-500 Opatów

Konuole przeprowadził zespół kontrolujący w składzie

Monika Gładys starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Sw iętokrzyskiego

Urzedu Wojewódzkiego—przewodniczący zespołu kontrolującego.

Klaudia Ołbrich Gawior sekretarz Wojewódzkiego Zespołu ds Orzekania

w Wydziale Polityki Społecznej Swietokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Mirella Wojtecka-Giabka lek med specjalista chorób wewnętrznych,

• Urszula Abiamowicz - lek med specjalista pediatra

• Katarzyna Dzwonek psycholog — czlonek Wojewódzkiego Zespołu ds Orzekania,

• Iwona Stefanska — pedagog - członek Wojewódzkiego Zespołu ds Orzekania



*

Kontrolą objęto następujący zakres:

• poprawność wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

sporządzanych przez przewodniczących sktadów orzekających,

• prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów

orzekających,

• zachowanie procedur administracyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

• ocenę obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Zespół pod kątem uwzględniania

potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełniania wymogów dostępności określonych

w * 24 i 25 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Połityki Społecznej w sprawie

orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r.

(Dz.U. z 20ł8 r. poz. 2027, z późn.zm.)

• ustalenie zgodności kwalifikacji członków składów orzekających w zakresie

wykonywanych przez nich czynności z * 21 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepelnosprawności i stopniu

niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2027, z późn.zm.),

• zabezpieczenie akt osobowych zawierających dane wrażliwe.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli z dnia 26 listopada 2020 r., do którego

zgodnie z * 15 ust. 2 i 3 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 społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29), miała Pani prawo wnieść zastrzeżenia.

Zastrzeżeń do protokołu nie wniesiono.

W związku z powyższym na podstawie * li ust. 1 i 3 cytowanego wyżej rozporządzenia,

przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Poddając ocenie działalność Zespołu w zakresie podlegającym kontroli, stwierdzono

przypadki nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli, podpisanym przez

Przewodniczącę Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

w Opatowie. Działalność jednostki kontrolowanej została oceniona jako pozytywna

z uchybieniami.

Wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych

nieprawidłowości, a w szczególności zalecam:

wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z oznaczeniem nieobowiązkowego

stawiennictwa strony, skutkującym zaocznym rozpatrzeniem sprawy, przy braku



zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego długotrwałą i nierokującą poprawę choroby

uniemożliwiającą osobiste stawiennictwo, a także rozbieżności dat w sporządzanych

ocenach;

• podjęcie działań zapobiegających przypadkom przekraczania terminu rozpatrywania

spraw;

• zwrócenie szczególnej uwagi na kompletowanie w aktach sprawy całości dokumentacji,

w tym także dokumentacji medycznej ze względu na poufny charakter zawartych w niej

danych wrażliwych w sposób należyty — w opisanej kopercie. wpiętej do akt sprawy;

• rzetelne dokonywanie przez lekarza wstępnej weryfikacji zlożonej dokumentacji

medycznej w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o badania

potwierdzające rozpoznaną chorobę zasadniczą;

• prawidłowe uzasadnienie dokonanej kwalifikacji iy aspekcie obowiązujących standardów

orzeczniczych w zakresie kwalifikowania do osób niepełnosprawnych lub stopnia

niepełnosprawności, które musi być spójne ze wszystkimi danymi zawartymi na druku

oceny stanu zdrowia osoby zainteresowanej;

• dopilnowanie, aby lekarze przewodniczący składów orzekających dokonując oceny stanu

zdrowia osób badanych prawidłowo zaliczali choroby do rozpoznania zasadniczego

i schorzeń wspólistniejących, a także określali symbole przyczyny niepełnosprawności

zgodnie z uwzględnionymi w rozpoznaniu zasadniczym chorobami;

• dopilnowanie, by specjaliści — członkowie Powiatowego Zespołu w sposób staranny,

wyczelpujący i spójny wypełniali oceny sporządzane w procesie orzeczniczym na

aktualnie obowiązujących drukach;

• wyznaczenie do składów orzekających psychologów w przypadku załatwienia spraw

dotyczących wydania orzeczeń o niepełnosprawności zgodnie z * 20 ust. I pkt 2 i 3 oraz

* 33 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca

2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2027. z póżn.zm.).

• powołanie do składu zespołu specjalistę w zakresie psychiatrii. kardiologii, ortopedii

tchirurgii). pulmonologii, laryngologii: osób posiadających kwaliflkacje zgodne z * 21

rozporządzenia Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Społecznej

w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia

15 lipca 2003 r. (Dz.!.!. z 2018 r. poz. 2027. z późn.zm.)

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach proszę

poinformować mnie zgodnie z * li ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy



i Polityki Spolecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu prowadzaniu kontroli

przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej

i spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych (Dz. U. z 2013r., poz. 29), w terminie

30 dni od dnia otrzymania zaieceń.
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