
Informacja o wynikach kontroli problemowej w Powiatowym Zespole ds. Orzekania                      

o Niepełnosprawności w Tucholi 

 

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 Tucholi (ul. Pocztowa 7). 

Temat kontroli: Prawidłowość stosowania przepisów prawa w sprawach dotyczących 

orzekania o niepełnosprawności lub stopniu 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 dnia kontroli, w przypadku skierowań             

na badania specjalistyczne od 2017 roku do dnia kontroli. 

Termin kontroli: od 17.08.2020 r.do 31.12.2020 roku. 

 

Ocena działalności jednostki kontrolowanej: pozytywna z uchybieniami. 

 

Zalecenia pokontrolne: w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień    

i nieprawidłowości należy: 

1. zapewnić udział w posiedzeniach składów orzekających lekarza ortopedy                               

lub traumatologa narządu ruchu, zgodnie z zasadami wyznaczania składów orzekających; 

2. prowadzić postępowania orzecznicze zgodnie z przepisami prawa i udzielonymi 

wyjaśnieniami, w tym w zakresie wyznaczania psychologa do składów orzekających 

dzieci; 

3. w 6 sprawach oznaczonych numerami: […] 

jeżeli termin ważności orzeczenia nie upłynął, a Zespół Kontrolny uznał, że zgromadzone 

w postępowaniu orzeczniczym dowody są niewystarczające lub wątpliwe do wydania 

orzeczenia o zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych lub przyznaniu osobie 

zainteresowanej określonego stopnia niepełnosprawności, ponownie dokonać kwalifikacji 

osoby orzekanej i w tym celu wznowić postępowanie; 

4. zobowiązać lekarzy przewodniczących składów orzekających oraz drugich specjalistów  

do prawidłowego, kompletnego i czytelnego wypełniania dokumentacji orzeczniczej oraz 

do stosowania w Ocenach właściwych  pieczątek, zgodnych z przepisami orzeczniczymi; 

5. prowadzić rejestr uchybień w zakresie sporządzania ocen przez członków PZON,                    

z wyszczególnieniem: imię i nazwisko lekarza lub specjalisty, rodzaj uchybienia: 



merytoryczne (dot. standardów kwalifikowania do niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności), formalno-prawne (dot. stosowania właściwej pieczątki, 

podpisywania, staranności wypełniania oceny); 

6. przeprowadzać kontrole jakości sporządzanych protokołów i ocen; 

7. w terminie 1 miesiąca, od daty otrzymania niniejszego wystąpienia przeprowadzić 

indywidualne szkolenia dla specjalistów w Zespole, w oparciu o minima programowe 

zawarte w § 27 ust. 2 rozporządzenia w sprawie orzekania  o niepełnosprawności stopniu 

niepełnosprawności oraz w zakresie prawidłowego wypełniania ocen przez specjalistów. 

Podpisaną przez specjalistę imienną kartę szkolenia należy przesłać do WZON. 

 

Kontrolujący: 

Zespół kontrolny  

Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

w Bydgoszczy 


