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Wanda Skórska
Przewodnicząca Po latowego Zespołu
do Sprai Orzekania o Niepełnosprawności
uL Armii Krajowej 19
28-100 Busko-Zdrój

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art 6c ust 6 ustawy z dnia 27 sieipnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnospiawnych (Dz U z 2021 i poz 573) 17 pkt I
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r
w sprawie trybu i sposobu prowadzania kontroli przez organy upowaznione do kontroli
na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz U z 2013 i „ poz 29), oraz upowaznien Nr 261/2021, 260/2021,
262/2021, 263/2021, 264/2021, 267/2021, 265/2021, pizeprowadzono oki esie od 7 czerwca
2021 r., do 31 lipca 2021 r., kontrolę problemową w Powiatowym Zespole ds Orzekania
o Niepełnospiawnosci w Busku - Zdroju ul Armii Krajowej 19, 28 -100 Busko —Zdrój

Kontro]ę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie

• Rafał Zielinski starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Swiętokrzyskiego
Urzedu Wojewódzkiego przewodniczący zespolu kontrolujacego.
Monika Oładyś starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Ss;ietokrzyskicgo
Urzedu Wojewódzkiego,

• K]audia Olbrich — Oa.ior - sekretarz Wojewódzkiego Zespołu ds Orzekania
w Wydziale Polityki Społecznej Swietokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,

• Mirella Wojtecka - Grabka lek med specjalista chorób sewnętrznych,
• Urszula Abramowicz - lek med specjalista pediatra,

1ona Stefańska pedagog członek Wojewódzkiego Zespołu ds Orzekania
o Niepełnosprawnosci,

• Teresa Małaczek pracomk socjalny - członek \Vojewódzkiego Zespołu ds Oizekania
o Niepełnosprawnosci

Kontrolą objęto nastcpujac\ 7akres
• popiawnose wydawanych orzeczen o niepełnosprawnosci i stopniu niepełnosprawnosci.
• terminowośc wydawanych or/eczcn o niepełnosprawności i stopniu mepelnosprawnosci,
• prawidłowosc ocen specjalistycznych sporzadzanych przez członków składów

orzekajacych,



• kwalifikacje członków Powiatowego Zespołu oraz wykaz członków Powiatowego Zespołu
Orzekania o Niepełnosprawności;

• przebieg postepowania orzeczniczego;
• wykorzystywanie dotacji z budżetu państwa na działalność Zespołu;
• realizacja zadań w zakresie wydawania skierowań na badania specjalistyczne osób

ubiegających się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności;

• budynki i pomieszczenia użytkowane przez podmiot kontrolowany;
• zabezpieczenie akt osobowych zawierających dane wrażliwe;
• stan prawny działalności podmiotu kontrolowanego;
• przetwarzanie danych osobowych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu

Orzekania o Niepełnosprawności.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli z dnia 19 lipca 2021 r., do którego
zgodnie z * 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dniu
20 grudnia 20 t2 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 * 17 ust. 1 I 3 cytowanego wyżej
rozporządzenia, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Poddając ocenie dziatainość Zespolu w zakresie podlegającym kontroli, stwierdzono
przypadki nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli, podpisanym przez
Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Busku — Zdroju. Działalność jednostki kontrolowanej została oceniona jako pozytywna
z uchybieniami.

Wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości, a w szczególności zalecam:

• prawidłowe uzasadnienie dokonanej kwalifikacji w 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;

• prawidłowe wyznaczenie lekarza do dokonania wstępnej weryfikacji dokumentacji
medycznej dołączonej do wniosku w sprawie wydania orzeczenia przez powiatowy zespół
do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz rzetelne dokonywanie przez lekarza
wstępnej weryfikacji złożonej dokumentacji medycznej w zakresie kompletności oraz
konieczności jej uzupełnienia obadania potwierdzające rozpoznaną chorobę zasadniczą;

• podjęcie działań zapobiegających przypadkom przekraczania terminu rozpatrywania
spraw;

• 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 Zespolu w sposób staranny,
wyczerpujący i spójny wypełniali oceny sporządzane w procesie orzeczniczym na
aktualnie obowiązujących drukach;

• powołanie do składu zespołu specjalistę w zakresie kardiologii, pulmonologii, okulistyki:
osób posiadających kwalifikacje 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.U. z 2018 r. poz. 2027, z późn.zm.).
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