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PS.4.9532.1.3.2011

PROTOKÓŁ
kontroli problemowej
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Goleniowie, ul. Niepodległości 1

W myśl art. 6 c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407
z późn. zm./ Wojewoda pełni bezpośredni nadzór nad powiatowymi zespołami.
Nadzór realizują upoważnione przez Wojewodę osoby.
Działając w trybie art. 6 c ust. 5 wyżej przywołanej ustawy, w związku z § 3 ust. 1
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie
trybu i sposobu przeprowadzenia kontroli przez organy upoważnione do kontroli na
podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych /Dz. U. z 2008 r. Nr 53, poz. 323/ zespół kontrolny w składzie:
1. Bożena Krysztofiak – doradca zawodowy w Wojewódzkim Zespole do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Zachodniopomorskim
w Szczecinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 23 marca 2011 roku,
2. Adam Kortowski – lekarz specjalista chorób wewnętrznych – członek
Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Województwie Zachodniopomorskim w Szczecinie na podstawie upoważnienia
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 marca 2011 roku,
3. Ryszard Właszczuk – lekarz specjalista psychiatra – członek Wojewódzkiego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie
Zachodniopomorskim w Szczecinie na podstawie upoważnienia Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 23 marca 2011 roku,
4. Urszula Narkiewicz – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej ZUW, pracownik
socjalny Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Województwie Zachodniopomorskim w Szczecinie
przeprowadzili kontrolę problemową w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Goleniowie.
Przewodniczącym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Goleniowie jest Krzysztof Czerwiński.
Data przeprowadzenia kontroli:
30 marca 2011 roku w siedzibie podmiotu kontrolowanego.
Kontrola ocen stanu zdrowia została dokonana w siedzibie organu upoważnionego do kontroli
w terminie do dnia 22 kwietnia 2011 r.
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Wyjaśnienia w toku kontroli składał:
Krzysztof Czerwiński – Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Goleniowie.
Miejsce kontroli:
Kontrola została przeprowadzona w siedzibie podmiotu kontrolowanego, tj. w Goleniowie,
ul. Niepodległości 1. Kontrola ocen stanu zdrowia została przeprowadzona w siedzibie
organu upoważnionego do kontroli.
Temat kontroli. Zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą.
Przedmiotem kontroli objęto kontrolę orzeczeń, co do ich zgodności z zebranymi
dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności, w szczególności ocen lekarskich osób z chorobami psychicznymi,
wydanych w terminie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., jak również
skład i organizację Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
W szczególności sprawdzono:
1. Skład Powiatowego Zespołu stosownie do § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w tym obsługę administracyjną
Zespołu i osób protokołujących przebieg posiedzeń (funkcja w Zespole, kwalifikacje,
ważność zaświadczenia uprawniającego do orzekania, forma zatrudnienia, wymiar
czasu pracy).
2. Formę zatrudnienia Przewodniczącego i Sekretarza Powiatowego Zespołu, zakres ich
obowiązków, godziny pracy, źródło finansowania etatu, wymiar czasu pracy,
zaświadczenie upoważniające do pełnienia funkcji.
3. Usytuowanie Zespołu w strukturze jednostek powiatowych, akt powołujący,
regulamin organizacyjny.
4. Realizację zadań Powiatowego Zespołu, tj.
a) ilość wniosków, jakie wpłynęły w okresie objętym kontrolą
b) ilość orzeczeń, jakie zostały wydane w okresie objętym kontrolą, z podziałem na
wiek, zaliczenie, symbol przyczyny niepełnosprawności
c) ilość orzeczeń wydanych w podziale na poszczególnych członków
d) ilość składów trzyosobowych
e) ilość orzeczeń wydanych na podstawie dokumentacji bez badania
f) ilość orzeczeń wydanych w miejscu pobytu osoby zainteresowanej lub dziecka.
5. Sposób dokonywania wstępnej weryfikacji dokumentacji, w tym czy
przewodniczącym składu jest lekarz specjalista odpowiedni do rozpoznanej choroby
zasadniczej – lek. med. Adam Kortowski
6. Prawidłowość sporządzania ocen stanu zdrowia osób z chorobami psychicznymi,
dokonywanych przez lekarzy stosownie do § 20 pkt 1 rozporządzenia MGPiPS z dnia
15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.), w szczególności:
a) prawidłowość ustalenia niepełnosprawności / stopnia niepełnosprawności,
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b) spójność rokowań odnośnie do przebiegu choroby z datą ważności orzeczenia,
c) poprawność sporządzenia oceny,
- lek. med. Ryszard Właszczuk
Ad. 1.
•

skład Powiatowego Zespołu stosownie do § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, funkcja w Zespole, forma
zatrudnienia

W toku kontroli ustalono, że skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności w Goleniowie, ustalony w toku kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w ramach bezpośredniego nadzoru wojewody nad powiatowymi zespołami w dniu 21
października 2009 roku, ustalony na podstawie przedłożonych zarządzeń Starosty
Goleniowskiego, przedstawiał się następująco:
Lp. Imię i nazwisko

Funkcja w zespole

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

przewodniczący
lekarz pediatra
lekarz pediatra, specj. med. rodzinnej
lekarz psychiatra
lekarz psychiatra
psycholog
psycholog
pedagog
pedagog
doradca zawodowy
pracownik socjalny
pracownik socjalny
pracownik socjalny
pracownik socjalny
pracownik socjalny
psycholog
lekarz medycyny
psycholog
doradca zawodowy
pracownik socjalny
lekarz psychiatra
pracownik socjalny
lekarz neurolog
lekarz neurolog
lekarz ortopeda-traumatolog
lekarz anestezjolog
psycholog
doradca zawodowy
lekarz specj. chirurgii urazowo-ortoped.
lekarz chirurg
lekarz neurolog

Krzysztof Czerwiński
Lidia Wółkiewicz – Greczan
Elżbieta Weryszko
Tomasz Matławski
Helena Grabska – Hempolińska
Zofia Budny
Barbara Stańczuk
Elżbieta Wełnicka
Ewa Pleskot
Danuta Kmieć
Jolanta Kubinowska
Renata Breyer
Marzena Dalmata
Barbara Pakulska
Jolanta Ejgrid–Zaleska
Anna Bielida
Mariusz Knap
Bożena Kawicka
Katarzyna Maksymowicz
Anita Domańska
Jarosław Kaczmarek
Małgorzata Czerwińska
Ewa Maria Płudowska
Agnieszka Kawcewicz
Artur Szklarski
Leszek Haus
Andrzej Burzyński
Małgorzata Katarzyna Czerwińska
Bogdan Meller
Jacek Szmid
Włodzimierz Kuta

Data
powołania
29.11.2002 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
04.06.2004 r.
09.06.2005 r.
14.02.2005 r.
15.02.2005 r.
16.02.2005 r.
18.02.2005 r.
23.04.2007 r.
15.10.2007 r.
30.06.2009 r.
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Ponadto stwierdzono, że zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności faktycznie realizowało: 5 lekarzy, 1 pedagog, 2 pracowników socjalnych,
1 psycholog. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 08 lutego 2010 r. Wojewoda
Zachodniopomorski zalecił odwołanie ze składu Powiatowego Zespołu członków, którzy nie
realizują zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
W toku kontroli stwierdzono, że Przewodniczący Powiatowego Zespołu w Goleniowie złożył
wyjaśnienie odnoszące się do składu osobowego Zespołu, stanowiące Załącznik Nr 1 do
niniejszego protokołu.
Jednocześnie, po zakończeniu czynności kontrolnych, tj. w dniu 14 kwietnia 2011 r.
Przewodniczący Zespołu przekazał Zarządzenie Nr 25/2011 Starosty Goleniowskiego z dnia
23 marca 2011 r. w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Goleniowie – stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Z § 1 powyższego zarządzenia wynika, że z dniem 24 marca 2011 r. zostali odwołani niżej
wymienieni członkowie:
1. Lidia Wółkiewicz-Greczan
2. Brunon Huńka
3. Helena Grabska
4. Zofia Budny
5. Barbara Stańczuk
6. Ewa Pleskot
7. Danuta Kmieć
8. Renata Breyer
9. Marzena Dalmata
10. Barbara Pakulska

lekarz pediatra
lekarz medycyny pracy
lekarz psychiatra
psycholog
psycholog
pedagog
doradca zawodowy
pracownik socjalny
pracownik socjalny
pracownik socjalny

Należy podkreślić, że z § 1 punkt 2 przedłożonego w trakcie kontroli Zarządzenia Nr
105/2002 Starosty Goleniowskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie powołania członków
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wynika, że z dniem 1 stycznia
2002 r. w skład zespołu został powołany Brunon Huńka – lekarz medycyny pracy, który nie
był ujęty w żadnym wcześniej przedłożonym Zarządzeniu Starosty Goleniowskiego
w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Goleniowie. Zarządzenie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
W oparciu o przedłożoną w trakcie kontroli dokumentację stwierdzono, że w kontrolowanym
okresie, do realizacji zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności, na podstawie umowy cywilnoprawnej - umowy zlecenia, zawartej
pomiędzy Starostwem Powiatowym – Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o
Niepełnosprawności, reprezentowanym przez Starostę Goleniowskiego, zatrudniono niżej
wymienionych członków Powiatowego Zespołu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elżbieta Weryszko
Agnieszka Kawcewicz
Włodzimierz Kuta
Tomasz Matławski
Jarosław Kaczmarek
Andrzej Burzyński
Elżbieta Wełnicka
Małgorzata Czerwińska

lekarz pediatra specjalista medycyny rodzinnej,
lekarz specjalista w dziedzinie neurologia,
lekarz, specjalizacja I stopnia: neurologia,
lekarz specjalista w zakresie psychiatrii,
lekarz specjalista w zakresie psychiatrii,
psycholog,
pedagog,
pracownik socjalny, doradca zawodowy
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9. Ewa Patrzykowska
10. Jolanta Kubinowska

pracownik socjalny, doradca zawodowy
pracownik socjalny.

W związku z powyższym, zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności w kontrolowanym okresie faktycznie realizowali wyżej wymienieni
członkowie, wśród których 2 osoby posiadają uprawnienia do orzekania w zakresie dwóch
specjalności, tj.:
- 5 lekarzy,
- 1 psycholog,
- 1 pedagog,
- 2 doradców zawodowych,
- 3 pracowników socjalnych.
Powyższe ustalenia są zgodne z przedłożoną w trakcie kontroli Tabelą I. - Skład
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie,
wygenerowaną z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o
Niepełnosprawności, stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Ponadto ustalono, że zarówno w objętym kontrolą kompleksową roku 2009, jak i w obecnie
kontrolowanym okresie obejmującym rok 2010 nie podpisano umów z niżej wymienionymi,
nieodwołanymi członkami Powiatowego Zespołu w Goleniowie, którzy nie realizowali zadań
z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności:
data powołania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jolanta Ejgrid-Zaleska
Anna Bielida
Mariusz Knap
Bożena Kawicka
Katarzyna Maksymowicz
Anita Domańska
Ewa Maria Płudowska
Artur Szklarski
Leszek Haus
Bogdan Meller
Jacek Szmid

pracownik socjalny
psycholog
lekarz medycyny
psycholog
doradca zawodowy
pracownik socjalny
lekarz neurolog
lekarz ortopeda traumatolog
lekarz anestezjolog
lekarz specj. chirurgii urazowo-ortoped.
lekarz chirurg

12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
12.08.2003 r.
04.06.2004 r.
14.02.2005 r.
15.02.2005 r.
23.04.2007 r.
15.10.2007 r.

Należy podkreślić, że postępowanie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu
niepełnosprawności, w myśl § 33 rozporządzenia, obejmuje m.in. powołanie lekarza –
przewodniczącego składu orzekającego do rozpoznania wniosku i wydania orzeczenia ze
specjalnością odpowiednią do rozpoznanej choroby zasadniczej osoby zainteresowanej.
W aktualnym składzie osobowym Powiatowego Zespołu, który realizuje zadania z zakresu
orzekania, brak jest lekarzy specjalistów dziedzin, które mogą mieć zastosowanie w procesie
orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, tj.:
1) lekarza chorób wewnętrznych,
2) lekarza ortopedy,
3) lekarza okulisty,
4) lekarza laryngologa.
W oparciu o zestawienie skierowań na badania specjalistyczne, wygenerowane
z bazy Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
ustalono, że w okresie objętym kontrolą Powiatowy Zespół w Goleniowie nie wystawił
żadnego skierowania na badania specjalistyczne, w tym psychologiczne. Zestawienie
stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
5
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W toku kontroli ustalono również, że w Powiatowym Zespole w Goleniowie nie ma lekarzy,
którzy spełniają wymogi kwalifikacyjne, aby kierować na badania:
1) pulmonologiczne,
2) okulistyczne,
3) ultrasonograficzne.
W myśl § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007
r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania
o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności /Dz. U. Nr 250, poz. 1875/ skierowania
na powyższe badania wystawiają:
1) na badanie pulmonologiczne – lekarze posiadający specjalizację drugiego stopnia lub
tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, chorób płuc, pediatrii i alergologii;
2) na badania okulistyczne - lekarze posiadający specjalizację drugiego stopnia lub tytuł
specjalisty w dziedzinie okulistyki;
3) na badania elektromiograficzne - lekarze posiadający specjalizację drugiego stopnia lub
tytuł specjalisty w dziedzinie: neurologii, neurologii dziecięcej, ortopedii i traumatologii
narządu ruchu, reumatologii;
4) na badania ultrasonograficze - lekarze posiadający specjalizację drugiego stopnia lub
tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii, kardiologii, kardiologii
dziecięcej;
•

kwalifikacje członków, ważność zaświadczenia uprawniającego do orzekania

Członkowie powiatowego zespołu powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne wynikające
z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca
2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności /Dz. U. Nr
139, poz. 1328 z późn. zm./. Stosownie do § 21 ust. 2 przywołanego rozporządzenia są
obowiązani odbyć szkolenie i złożyć z wynikiem pozytywnym test sprawdzający w zakresie
objętym szkoleniem. Zgodnie z § 23 cytowanego rozporządzenia otrzymują zaświadczenie
uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
W toku kontroli stwierdzono, że Przewodniczący Powiatowego Zespołu jak i członkowie
zespołu faktycznie realizujący w roku 2010 zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności spełniają wymogi kwalifikacyjne, określone w przywołanym
wyżej przepisie.
Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że w świetle zmian obowiązujących
od dnia 01 października 2010 r. pracownicy socjalni Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie spełniają wymogi kwalifikacyjne, określone
w § 21 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15
lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności /Dz. U.
Nr 139, poz. 1328 z późn. zm./, tj. posiadają kwalifikacje określone w przepisach o pomocy
społecznej. Dokumenty kwalifikacyjne pracowników socjalnych stanowią Załącznik Nr 6 do
niniejszego protokołu.
Ponadto stwierdzono, że zaświadczenie uprawniające wydane są na okres:

1.
2.
3.
4.

Imię i nazwisko

uprawnienia w zakresie

Elżbieta Weryszko
Agnieszka Kawcewicz
Włodzimierz Kuta
Tomasz Matławski

lekarz
lekarz
lekarz
lekarz

termin ważności
bezterminowo
31.12.2015 r.
bezterminowo
bezterminowo
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5.
6.
7.
8.

Jarosław Kaczmarek
Andrzej Burzyński
Elżbieta Wełnicka
Małgorzata Czerwińska

9. Ewa Patrzykowska
10. Jolanta Kubinowska
•

lekarz
psycholog
pedagog
pracownik socjalny
doradca zawodowy
pracownik socjalny, doradca zawodowy
pracownik socjalny

bezterminowo
31.12.2011 r.
bezterminowo
31.12.2015 r.
31.12.2011 r.
31.12.2013 r.
bezterminowo

obsługa administracyjna Zespołu (funkcja w Zespole, forma zatrudnienia, wymiar
czasu pracy)

Obsługą administracyjną w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Goleniowie, zgodnie z Materiałami do kontroli, podpisanymi przez Przewodniczącego
zespołu, stanowiącymi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu, zajmują się:
1. Ewa Patrzykowska (Rychlicka), zatrudniona od dnia 12 maja 2003 r. na czas nieokreślony
w ramach umowy o pracę zawartej między Starostwem Powiatowym – Powiatowym
Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie, reprezentowanym
przez Krzysztofa Czerwińskiego – up. Starosty. Strony ustaliły następujące warunki
zatrudnienia: 1) rodzaj umówionej pracy: referent; 2) wymiar czasu pracy: w pełnym
wymiarze czasu pracy. Umowa stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu.
Zakres czynności na zajmowanym stanowisku pracy stanowi Załącznik Nr 9.
W trakcie kontroli stwierdzono, że Zarządzeniem Nr 1/2010 Starosty Goleniowskiego
z dnia 26 kwietnia 2010 r. Ewa Patrzykowska została powołana na członka Powiatowego
Zespołu w Goleniowie – doradca zawodowy, pracownik socjalny – Załącznik Nr 10 do
protokołu. Ustalono, że posiada zaświadczenia uprawniające do dnia 31 grudnia 2013 r.
do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: Nr PS.4.BK.9033251/2010 – pracownik socjalny i PS.4.BK.9033-251/2010 – doradca zawodowy.
Zaświadczenia stanowią Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.
W dniu 26 lipca 2010 r. pomiędzy Powiatem Goleniowskim, a Panią Ewą Patrzykowską
zawarto umowy zlecenia na sporządzenie ocen dla potrzeb opracowania i wydawania
orzeczeń o stopniu niepełnosprawności: umowa nr 11/2010 – sporządzanie ocen socjalnospołecznych; umowa nr 12/2010 - sporządzenie ocen zawodowych. Umowy stanowią
Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
2) Magdalena Karczewska zatrudniona od dnia 16 czerwca 2010 r. na czas określony do dnia
30 listopada 2010 r. w ramach umowy o pracę zawartej ze Starostwem Powiatowym,
reprezentowanym przez Starostę Goleniowskiego. Strony ustaliły warunki zatrudnienia:
1) rodzaj umówionej pracy: Pomoc Administracyjna w Powiatowym Zespole ds.
Orzekania o Niepełnosprawności; 2) miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe
w Goleniowie, 3) wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy. Umowa o pracę
stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu.
W dniu 01 grudnia 2010 r. na czas nieobecności pracownika Ewy Patrzykowskiej
pomiędzy Starostwem Powiatowym, a Magdaleną Karczewską zawarta została umowa o
pracę, w której strony ustalają następujące warunki zatrudnienia: 1) rodzaj umówionej
pracy: Referent w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności; 2) miejsce
wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Goleniowie, 3) wymiar czasu pracy: w
pełnym wymiarze czasu pracy. Umowa o pracę stanowi Zał. Nr 14 do protokołu.
Zakres czynności na zajmowanym stanowisku stanowi Załącznik Nr 15 do protokołu.
W dniu 01 października 2010 r. pomiędzy Powiatem Goleniowskim, reprezentowanym
przez Starostę i Wicestarostę Goleniowskiego a Magdalena Karczewską została zawarta
umowa zlecenie Nr 13/2010, z której wynika: § 1 - zobowiązanie do wykonywania prac
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polegających na sprzątaniu gabinetu lekarskiego i pomieszczeń biurowych Powiatowego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, § 2 – umowa zawarta na okres od 01
października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku; § 3 – za właściwe wykonywanie prac
Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie brutto za każdy miesiąc. Umowa stanowi
Załącznik Nr 16 do protokołu.
3) Patrycja Sowisz – pomoc administracyjna. Zgodnie z materiałami stanowiącymi załącznik
nr 7 do niniejszego protokołu, zatrudniona w ramach prac interwencyjnych, w pełnym
wymiarze czasu pracy.
W dniu 05 stycznia 2010 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym – Powiatowym Zespołem
ds. Orzekania o Niepełnosprawności reprezentowanym przez Starostę Goleniowskiego
a Patrycją Sowisz została zawarta umowa zlecenie Nr 10/2010, z której wynika: § 1 zobowiązanie do wykonywania prac polegających na sprzątaniu gabinetu lekarskiego
i pomieszczeń biurowych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Goleniowie, § 2 – umowa zawarta na okres od 01 stycznia 2010
roku do 31 grudnia 2010 roku; § 3 – za właściwe wykonywanie prac Zleceniobiorca
otrzyma wynagrodzenie brutto za każdy miesiąc. Umowa stanowi Załącznik Nr 17 do
protokołu.
4) Ewa Powęzka. Zgodnie z materiałami stanowiącymi załącznik Nr 7 do niniejszego
protokołu, stażystka (od 14.10.2010 r.); staż absolwencki z Powiatowego Urzędu Pracy w
Goleniowie, pełny wymiar czasu pracy.

W trakcie kontroli stwierdzono, że na drzwiach wejściowych do pomieszczenia obsługi
administracyjnej zespołu widnieją kartki z napisami: „Uwaga: ze względu na braki kadrowe
obsługa interesantów prowadzona jest od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 do 12.00”;
„Uwaga: piątki wyznacza się jako dni wolne od obsługi interesantów”.
•

osoby protokołujące przebieg posiedzeń

Z materiałów sporządzonych dla potrzeb kontroli, podpisanych przez Przewodniczącego
Powiatowego Zespołu, stanowiących załącznik nr 7 do niniejszego protokołu wynika, że
posiedzenia składów orzekających zespołu protokołowane są przez pracowników obsługi
administracyjnej zespołu, bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach wykonywanych zadań.

Ad. 2.
Forma zatrudnienia Przewodniczącego i Sekretarza Powiatowego Zespołu, zakres ich
obowiązków, godziny pracy, źródło finansowania etatu, wymiar czasu pracy,
zaświadczenie upoważniające do pełnienia funkcji.
Przewodniczącym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Goleniowie jest Krzysztof Czerwiński, powołany Zarządzeniem Nr 104/2002 Starosty
Goleniowskiego z dnia 7 stycznia 2002 r., zmienionego Zarządzeniami Starosty
Goleniowskiego: Nr 12/2002 z dnia 29 listopada 2002 r. i Nr 5/2003 z dnia 12 sierpnia
2003 r. – stanowią Załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu.
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Krzysztof Czerwiński posiada Zaświadczenie Nr XVI/3749/2002 z 08 października 2002 r. o
odbyciu szkolenia dla przewodniczących zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
wydane bezterminowo. Zaświadczenie stanowi Załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu.
Kontrolującym przedłożono Informację o warunkach pracy i płacy z dnia 01 sierpnia 2006 r.
znak WOSZ.ASB/2006 podpisaną przez Starostę Goleniowskiego, z której wynika, że:
I. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia: 1) rodzaj umówionej pracy:
Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie
powołania z dnia 12 sierpnia 2003 r.; 2) miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Zespół ds.
Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie, ul. Niepodległości 1a; 3) wymiar czasu
pracy: 1/5 etatu. Informacja stanowi Załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu.
W materiale sporządzonym dla potrzeb kontroli, podpisanym przez Przewodniczącego
Powiatowego Zespołu w Goleniowie, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu w
części dotyczącej formy zatrudnienia Przewodniczącego Powiatowego Zespołu wpis: d)
wymiar czasu pracy, godziny pracy: 1/5 etatu, 8h/tydzień; e) źródło finansowania etatu:
dotacja celowa.
W toku kontroli ustalono również, że Pan Krzysztof Czerwiński jest Audytorem
wewnętrznym w Starostwie Powiatowym.
Należy podkreślić, że członkowie powiatowych zespołów, w tym przewodniczący są
pracownikami samorządowymi, których warunki i sposób wynagradzania szczegółowo
reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398).
Tabela IV wyżej przywołanego rozporządzenia, do wykazu stanowisk dla pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w starostwach powiatowych, wyodrębnia
Przewodniczącego Powiatowego Zespołu, spośród innych stanowisk kierowniczych
w starostwie powiatowym.
W toku kontroli stwierdzono natomiast, że Pan Krzysztof Czerwiński jest jednocześnie
audytorem wewnętrznym, podległym bezpośrednio Staroście i Przewodniczącym
Powiatowego Zespołu, podległym bezpośrednio Staroście.
Do zakresu czynności Krzysztofa Czerwińskiego – Przewodniczącego Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności na zajmowanym stanowisku należy: 1. Reprezentowanie
Powiatowego Zespołu na zewnątrz. 2. Organizowanie pracy Zespołu, w tym wyznaczanie
składu orzekającego i ustalanie terminu posiedzenia. 3. Organizowanie obsługi
administracyjno-biurowej Zespołu. Zakres czynności stanowi Załącznik Nr 21 do protokołu.
W toku kontroli stwierdzono, że w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Goleniowie nie ma sekretarza.
Stosownie do § 18 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności /Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm./ członkami powiatowego zespołu
są:
1) przewodniczący;
2) sekretarz;
3) lekarze;
4) psycholodzy;
5) pedagodzy;
6) doradcy zawodowi;
7) pracownicy socjalni.
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W związku z powyższym, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Goleniowie nie spełnia wymogów dotyczących członków powiatowego zespołu.

Ad pkt 3.
Usytuowanie Zespołu w strukturze jednostek powiatowych, akt powołujący, regulamin
organizacyjny.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie funkcjonuje na
podstawie Zarządzenia Nr 3/2003 Starosty Goleniowskiego z dnia 12 sierpnia 2003 r.
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Z § 1 Zarządzenia wynika, że: „ Z dniem 12 sierpnia 2003 r. powołuje się Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie, działający w ramach struktury
organizacyjnej Starostwa Powiatowego, na prawach wydziału”.
Przedłożony w toku kontroli Statut Powiatu Goleniowskiego i Regulamin organizacyjny
Starostwa Powiatowego w Goleniowie, które stanowią Załącznik nr 22 i Nr 23 do niniejszego
protokołu nie uwzględnia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Goleniowie. Wewnętrzna struktura organizacyjna Starostwa, która została określona w § 9
Regulaminu nie wymienia i nie definiuje jednostki o nazwie: Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie. Powiatowy Zespół występuje natomiast
w Schemacie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Goleniowie: podległość służbowa –
Starosta; podległość koordynacyjna - Stanowisko ds. Ochrony Zdrowia.
Z wyjaśnienia złożonego przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Krzysztofa
Czerwińskiego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu wynika, że trwają
prace nad kompleksowymi zmianami w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego
w Goleniowie, przy których zostanie uwzględniony Powiatowy Zespół wraz z odpowiednimi
zapisami.
Kontrolującym przedłożono Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie; nie przedłożono uchwały zarządu powiatu
w tej sprawie.
Wymieniony regulamin, stanowiący Załącznik nr 24 do niniejszego protokołu, określa zasady
funkcjonowania, organizację wewnętrzną i zakres działania poszczególnych stanowisk pracy
wchodzących w skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Goleniowie. Z § 6 regulaminu wynika: 1. Zadania w zakresie obsługi finansowo-księgowej
Zespołu prowadzi Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego. 2. Obsługę kadrową
zapewnia Wydział Kadr i Administracji Starostwa Powiatowego. 3. Obsługa prawna
prowadzona jest przez radców prawnych Starostwa Powiatowego.
Jednocześnie kontrolujący stwierdzili, że regulamin nie był aktualizowany w związku ze
zmianami przepisów, a tym samym zadań realizowanych przez powiatowy zespół.

Ad. 4.
Realizacja zadań Powiatowego Zespołu
a)

ilość wniosków, jakie wpłynęły w okresie objętym kontrolą.

W toku kontroli ustalono, że od 02 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. do Powiatowego
Zespołu wpłynęły ogółem 1.472 wnioski o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności, z czego:
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-

1.218 wniosków dotyczyło osób powyżej 16 roku życia
254 wnioski dotyczyły osób poniżej 16 roku życia

Tabela II za 2010 rok stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu.
b)

ilość orzeczeń, wydanych w okresie objętym kontrolą, z podziałem na wiek,
zaliczenie, symbol przyczyny niepełnosprawności

W toku kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą Powiatowy Zespół wydał
ogółem 1.361 orzeczeń, z czego:
-

1 116 orzeczeń dotyczyło osób powyżej 16 roku życia
245 orzeczeń dotyczyło osób poniżej 16 roku życia

Z danych statystycznych wynika, że na 1 116 osób powyżej 16 roku życia, które uzyskały
orzeczenia, tylko 10 osób nie zostało zaliczonych do stopnia niepełnosprawności ( 0,89 %).
Do stopnia niepełnosprawności zostało zaliczonych ogółem 1.079 osób, z czego:
320 do stopnia znacznego
29,66 %
491 do stopnia umiarkowanego
45,50 %
268 do stopnia lekkiego
24,84 %
W odniesieniu do osób poniżej 16 roku życia, na 254 ogółem wydane orzeczenia, 52 to
orzeczenia niezaliczające osób niepełnosprawnych (21,22 %).
Tabela III za 2010 rok stanowi Załącznik Nr 26 do niniejszego protokołu.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie w okresie
objętym kontrolą, wydał 3 orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, na mocy art. 5 a
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.).
Analizę orzeczeń w podziale na symbole niepełnosprawności, wiek orzekanych osób oraz na
stopnie niepełnosprawności w odniesieniu do osób powyżej 16 roku życia, przedstawia
poniższa tabela:

Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Symbol
niepełn.
01-U
02-P
03-L
04-O
05-R
06-E
07-S
08-T
09-M
10-N
11-I
12-C
RAZEM

Stopień niepełnosprawności
znaczny umiarkowany lekki
razem
17
66
7
9
19
0
53
5
8
36
100
0
320

29
100
20
8
73
6
117
14
4
58
62
0
491

5
23
21
13
86
3
34
8
1
57
17
0
268

51
189
48
30
178
9
204
27
13
151
179
0
1079

16-25
24
14
3
2
9
7
12
2
2
9
15
0
99

Wiek
26-40 41-60
6
27
4
4
16
0
9
5
2
17
8
0
98

19
101
17
13
104
2
87
14
5
85
91
0
538

powyżej
60
2
47
24
11
49
0
96
6
4
40
65
0
344
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Analizę orzeczeń w podziale na symbole niepełnosprawności oraz wiek orzekanych osób
w odniesieniu do osób powyżej 16 roku życia, przedstawia poniższe zestawienie:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

c)

Symbole
niepełn.

Liczba
orzeczeń

01-U
02-P
03-L
04-O
05-R
06-E
07-S
08-T
09-M
10-N
11-I
12-C
RAZEM

8
13
5
6
11
5
55
8
11
15
38
17
192

Wiek
4-7

0-3
3
0
1
0
4
0
20
3
7
2
17
3
60

8-16

1
3
1
3
4
0
13
2
3
4
4
6
44

4
10
3
3
3
5
22
3
1
9
17
8
88

ilość orzeczeń wydanych w podziale na poszczególnych członków

W okresie objętym kontrolą Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Goleniowie, wydał ogółem 1.361 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności, z czego niżej wymienieni członkowie wydali - zgodnie z zestawieniem
podpisanym przez Przewodniczącego Zespołu podającym ilość „około” - odpowiednio:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

lekarz Elżbieta Weryszko
lekarz Agnieszka Kawcewicz
lekarz Włodzimierz Kuta
lekarz Tomasz Matławski
lekarz Jarosław Kaczmarek
pracownik socjalny, doradca zawodowy Małgorzata Czerwińska
pracownik socjalny Jolanta Kubinowska
pracownik socjalny, doradca zawodowy Ewa Patrzykowska
pedagog Elżbieta Wełnicka
psycholog Andrzej Burzyński

d)

ilość składów trzyosobowych

803 orzeczenia,
321 orzeczeń,
117 orzeczeń,
103 orzeczenia,
60 orzeczeń,
793 orzeczenia,
101 orzeczeń,
58 orzeczeń,
43 orzeczenia,
162 orzeczenia.

W okresie objętym kontrolą Powiatowy Zespół wyznaczył 2 trzyosobowe składy orzekające.
e)

ilość orzeczeń wydanych na podstawie dokumentacji bez badania

W okresie objętym kontrolą Powiatowy Zespół wydał 156 orzeczeń o niepełnosprawności
i o stopniu niepełnosprawności bez udziału osoby zainteresowanej, na podstawie
zgromadzonej dokumentacji.
f)

ilość orzeczeń wydanych w miejscu pobytu osoby zainteresowanej lub dziecka.

Powiatowy Zespół w kontrolowanym okresie nie wydał ani jednego orzeczenia w miejscu
pobytu osoby zainteresowanej lub dziecka.
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Ad. 5.
Sposób dokonywania wstępnej weryfikacji dokumentacji, w tym czy przewodniczącym
składu jest lekarz specjalista odpowiedni do rozpoznanej choroby zasadniczej osoby
zainteresowanej lub dziecka.
W toku kontrolo ustalono, że do dokonywania wstępnej weryfikacji dokumentacji medycznej
Przewodniczący Powiatowego Zespołu w Goleniowie wyznaczył lekarzy:
1.

Elżbietę Weryszko - umowa zlecenia Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r., określającej
zadania z zakresu weryfikacji spraw indywidualnych i sporządzania ocen stanu zdrowia,

2.

Agnieszkę Kawcewicz - umowa zlecenia Nr 2/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r., dotyczącą
także sporządzania ocen stanu zdrowia.

Umowy nr 1/2010 i 2/2010 stanowią Załącznik Nr 27 do niniejszego protokołu.

W toku kontroli sprawdzono pięćdziesiąt losowo wybranych spraw, oznaczonych symbolami:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Znak sprawy
8211-1-856/10
8211-1-696/10
8211-1-881/10
8211-1-647/10
8211-1-84/10
8211-1-99/10
8211-1-568/10
8211-1-572/10
8211-1-616/10
8211-1-91/10
8211-1-670/10
8211-1-45/10
8211-1-6/10
8211-1-95/10
8211-1-381/10
8211-1-828/10
8211-1-72/10
8211-1-691/10
8211-1-692/10
8211-2-71/10
8211-1-22/10
8211-1-13/10
8211-1-2/10
8211-1-395/10
8211-2-73/10

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Znak sprawy
8211-1-851/10
8211-2-65/10
8211-1-942/10/11
8211-1-3/10
8211-1-66/10
8211-2-75/10
8211-1-959/10
8211-1-93/10
8211-1-133/10
8211-1-406/10
8211-1-939/10
8211-1-941/10
8211-1-887/10
8211-1-978/10/11
8211-1-988/10/11
8211-1-833/10
8211-1-826/10
8211-1-829/10
8211-1-1009/10/11
8211-1-575/10
8211-1-535/10
8211-2-66/10
8211-2-57/10
8211-1-653/10
8211-1-896/10
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W toku kontroli, w wymienionych powyżej sprawach ustalono:
Lp.
Numer sprawy

1

8211-1-881/10

2

8211-1-647/10

3

8211-1-84/10

4

8211-1-99/10

5
6
7

8211-1-568/10
8211-1-572/10
8211-1-616/10

8
9

8211-1-91/10
8211-1-670/10

10

8211-1-45/10

11

8211-1-6/10

12

8211-1-95/10

13

8211-1-381/10

14

8211-1-72/10

15

8211-1-22/10

16

8211-1-13/10

17

8211-1-2/10

18

8211-1-395/10

19
20
21

8211-2-73/10
8211-1-851/10
8211-2-65/10

22
23
24

8211-1-942/10/11
8211-1-3/10
8211-1-66/10

25
26
27

8211-2-75/10
8211-1-959/10
8211-1-93/10

28

8211-1-133/10

Specjalność lekarza przewodniczącego składu
orzekającego
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej.
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej

neurolog.
neurolog
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej

neurolog
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
neurolog
neurolog
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
neurolog
neurolog
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
neurolog
neurolog
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej

Specjalność lekarza –
przewodniczącego składu stosownie
do rozpoznania choroby zasadniczej –
wg ustaleń lekarza kontrolującego
psychiatra

Nr
zał. do
protokołu

28

pulmonolog

29

neurolog

30

okulista

31

specjalista chorób wewnętrznych
okulista
pulmonolog

32
33
34

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista chorób wewnętrznych
lub diabetolog
specjalista chorób wewnętrznych

35
36

specjalista chorób wewnętrznych lub
kardiolog
chirurg

38

37

39

specjalista chorób wewnętrznych lub
diabetolog
chirurg lub specjalista chorób
wewnętrznych
specjalista onkolog

30
41
42

specjalista chorób wewnętrznych
lub kardiolog
specjalista chorób wewnętrznych
lub diabetolog
specjalista chorób wewnętrznych lub
nefrolog
ortopeda
ortopeda
neurolog dziecięcy

43

46
47
48

ortopeda
ortopeda
laryngolog

49
50
51

ortopeda
ortopeda
okulista

52
53
54

laryngolog

55

44
45
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29

8211-1-406/10

30

8211-1-939/10

31

8211-1-941/10

32

8211-1-887/10

33

8211-1-978/10/11

34
35

8211-1-988/10/11
8211-1-833/10

36

8211-1-826/10

37

8211-1-829/10

38

8211-1-1009/10/11

39
40
41

8211-1-575/10
8211-1-535/10
8211-2-66/10

42

8211-2-57/10

43

8211-1-653/10

44

8211-1-896/10

pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
neurolog
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
neurolog
neurolog
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej
pediatra, specjalista
medycyny rodzinnej

laryngolog

56

laryngolog

57

laryngolog

58

psychiatra

59

pulmonolog

60

ortopeda
okulista

61
62

specjalista chorób wewnętrznych

63

pulmonolog

64

okulista

65

laryngolog.
ortopeda
pulmonolog

66
67
68

pulmonolog

69

laryngolog

70

laryngolog

71

Ad. 6.
Prawidłowość sporządzania ocen stanu zdrowia osób z chorobami psychicznymi,
dokonywanych przez lekarzy stosownie do § 20 pkt 1 rozporządzenia MGPiPS z dnia 15
lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
(Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.), w szczególności:
a)
b)
c)

prawidłowość ustalenia niepełnosprawności / stopnia niepełnosprawności,
spójność rokowań odnośnie do przebiegu choroby z datą ważności orzeczenia,
poprawność sporządzenia oceny.

Skontrolowano dwadzieścia losowo wybranych spraw oznaczonych niżej wymienionymi
numerami, w których sporządzona została ocena stanu zdrowia osób z chorobami
psychicznymi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8211-1-866/10
8211-1-881/10
8211-1-904/10
8211-1-185/10
8211-1-696/10
8211-1-808/10
8211-1-717/10
8211-1-789/10

Formularz kontroli oceny stanu zdrowia stanowi Załącznik Nr 72.
Formularz kontroli oceny stanu zdrowia stanowi Załącznik Nr 73.
Formularz kontroli oceny stanu zdrowia stanowi Załącznik Nr 74.
Formularz kontroli oceny stanu zdrowia stanowi Załącznik Nr 75.
Formularz kontroli oceny stanu zdrowia stanowi Załącznik Nr 76.
Formularz kontroli oceny stanu zdrowia stanowi Załącznik Nr 77.
Formularz kontroli oceny stanu zdrowia stanowi Załącznik Nr 78.
Formularz kontroli oceny stanu zdrowia stanowi Załącznik Nr 79.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

8211-1-920/10 Formularz kontroli oceny stanu zdrowia stanowi Załącznik Nr 80.
8211-1-856/10 Formularz kontroli oceny stanu zdrowia stanowi Załącznik Nr 81.
8211-1-900/10 Formularz kontroli oceny stanu zdrowia stanowi Załącznik Nr 82.
8211-2-80/10 Formularz kontroli oceny stanu zdrowia stanowi Załącznik Nr 83.
8211-2-64/10 Formularz kontroli oceny stanu zdrowia stanowi Załącznik Nr 84.
8211-1-179/10 Formularz kontroli oceny stanu zdrowia stanowi Załącznik Nr 85.
8211-1-336/10 Formularz kontroli oceny stanu zdrowia stanowi Załącznik Nr 86.
8211-1-599/10 Formularz kontroli oceny stanu zdrowia stanowi Załącznik Nr 87.
8211-1-797/10 Formularz kontroli oceny stanu zdrowia stanowi Załącznik Nr 88.
8211-1-527/10 Formularz kontroli oceny stanu zdrowia stanowi Załącznik Nr 89.
8211-1-952/10 Formularz kontroli oceny stanu zdrowia stanowi Załącznik Nr 90.
8211-1-1094/09 Formularz kontroli oceny stanu zdrowia stanowi Załącznik Nr 91.

W toku kontroli ustalono, że:
•
W ocenie stanu zdrowia, oznaczonej numerem 8211-1-866/10 sporządzonej przez
lekarza neurologa Agnieszkę Kawcewicz wskazane rozpoznanie zasadnicze: „Przewlekła
nerwica neurasteniczna. Z. bólowy w odc. VC”, zaliczające osobę zainteresowaną do lekkiego
stopnia niepełnosprawności z oznaczonym symbolem przyczyny niepełnosprawności 02-P
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr
139, poz. 1328 z późn. zm.). Punkt 5 dotyczący chorób współistniejących niewypełniony.
W świetle § 32 ust. 4 wyżej wymienionego rozporządzenia orzeczenie może zawierać więcej
niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które
w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenia funkcji organizmu.
Zespół bólowy w odcinku VC nie został wskazany jako przyczyna niepełnosprawności, nie
zaburza funkcji organizmu w stopniu porównywalnym do orzeczonego lekkiego stopnia
niepełnosprawności. Wobec powyższego schorzenie jako choroba współistniejąca powinno
być wpisane do pkt 5 oceny.
Ponadto w ocenie brak określenia zakresu i rodzaju ograniczeń spowodowanych naruszoną
sprawnością organizmu, wynikającą z rozpoznania choroby zasadniczej i chorób
współistniejących.
Ocena stanu zdrowia sporządzona przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego
stanowi Załącznik Nr 92 do niniejszego protokołu.
•
Ocena stanu zdrowia oznaczona numerem 8211-1-904/10 sporządzona przez Elżbietę
Weryszko lekarza pediatrę, specjalistę medycyny rodzinnej na druku oceny osoby ze
schorzeniami w zakresie chorób wewnętrznych, mało czytelna. Wskazane rozpoznanie
zasadnicze: "Nadciśnienie tętnicze. Nawracające infekcje układu moczowego.
Niedokrwistość. Zaburzenia gospodarki lipidowej. Zaburzenia urojeniowe”. Ustalony
znaczny stopień niepełnosprawności na stałe, symbol przyczyny niepełnosprawności: 02-P.
Rozpoznanym schorzeniem zasadniczym są zaburzenia urojeniowe – symbol 02-P. Pozostałe
jednostki chorobowe nie są wskazane jako przyczyna niepełnosprawności - nie zaburzają
funkcji organizmu w porównywalnym orzeczonym znacznym stopniu, są chorobami
współistniejącymi i powinny być wskazane w punkcie 5 oceny.
Ocena stanu zdrowia sporządzona przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego
stanowi Załącznik Nr 93 do niniejszego protokołu.
•
W ocenie stanu zdrowia oznaczonej numerem 8211-1-185/10, sporządzonej przez
Tomasza Matławskiego – lekarza specjalistę psychiatrę, rozpoznanie zasadnicze:
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„Upośledzenie umysłowe z zaburzeniami osobowości”. Choroby współistniejące: wada
wymowy. Zainteresowxxxx, lat xxxxx, ustalony umiarkowany stopień niepełnosprawności na
stałe, symbol: 01-U; 02-P. W ocenie brak określenia zakresu i rodzaju ograniczeń
spowodowanych naruszoną sprawnością organizmu w stopniu umiarkowanym.. Niewpisany
stopień upośledzenia umysłowego – w dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy: opinia
psychologiczna z dnia 29 czerwca 2010 r. wpis - Wnioski i zalecenia: 1. Upośledzenie
umysłowe stopnia lekkiego.
W ocenie lekarza kontrolującego zaliczenie orzekanxxxxxx do umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności na stałe, z ustalonym symbolem przyczyny niepełnosprawności 01-U,
02-P w świetle rozpoznanego stanu zdrowia oraz obowiązujących standardów w zakresie
kwalifikowania oraz postępowania dotyczącego orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności budzi wątpliwości.
W myśl art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz.
1407 ze zm.), do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną
sprawnością organizmu niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy
chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia
ról społecznych.
Zgodnie z § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.) przy kwalifikowaniu do
znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę
zakres naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez upośledzenie umysłowe
począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym.
Ponadto, stosownie do § 32 ust. 1 pkt 2 przy kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego
i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres naruszenia sprawności
organizmu spowodowany przez choroby psychiczne (symbol 02-P), w tym:
a) zaburzenia psychotyczne,
b) zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia,
c) utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia,
d) zespoły otępienne.
Rozpoznane u zainteresowanxxxxx upośledzenie umysłowe stopnia lekkiego, oznaczone
symbolem 01-U w świetle wyżej wymienionych przepisów nie kwalifikuje do żadnego
stopnia niepełnosprawności. Ponadto rozpoznane zaburzenia zachowania nie są wymienione
jako choroby psychiczne, brane pod uwagę przy kwalifikowaniu do stopnia
niepełnosprawności.
Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności /Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm./ naruszenie sprawności
organizmu uważa się za: 1) trwałe (stałe) – jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie
rokuje poprawy; 2) okresowe – jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa
stanu zdrowia.
Ocena stanu zdrowia sporządzona przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego
wraz z dokumentacją medyczną stanowi Załącznik Nr 94 do niniejszego protokołu.
•
W ocenie stanu zdrowia Nr 8211-1-696/10 sporządzonej przez Tomasza
Matławskiego lekarz wskazał w rozpoznaniu zasadniczym: „Upośledzenie umysłowe
lekkiego stopnia”. Bez chorób współistniejących. Na tej podstawie zaliczył orzekanxxxx do
lekkiego stopnia niepełnosprawności na stałe, oznaczając przyczynę niepełnosprawności
symbolem 01-U.
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W ocenie lekarza kontrolującego rozpoznany stan zdrowia, w świetle obowiązujących
w świetle obowiązujących standardów w zakresie kwalifikowania oraz postępowania
dotyczącego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nie kwalifikuje
xxxxxxxxxxxxx do stopnia niepełnosprawności.
Stosownie do § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328) przy kwalifikowaniu do znacznego,
umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres
naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez upośledzenie umysłowe począwszy od
upośledzenia w stopniu umiarkowanym.
Ocena stanu zdrowia sporządzona przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego
wraz z dokumentacją medyczną stanowi Załącznik Nr 95.
•
W ocenie stanu zdrowia oznaczona numerem 8211-1-808/10, sporządzona przez
Tomasza Matławskiego – lekarza specjalistę psychiatrę, brak określenia zakresu i rodzaju
ograniczeń spowodowanych naruszoną sprawnością organizmu w stopniu lekkim,
wynikających z rozpoznania choroby zasadniczej.
Ocena stanu zdrowia sporządzona przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego
stanowi Załącznik Nr 96 do niniejszego protokołu.
•
W ocenie stanu zdrowia oznaczonej numerem 8211-1-717/10, sporządzonej przez
Tomasza Matławskiego – lekarza specjalistę psychiatrę, brak określenia zakresu i rodzaju
ograniczeń spowodowanych naruszoną sprawnością organizmu w stopniu umiarkowanym,
wynikających z rozpoznania choroby zasadniczej i choroby współistniejącej.
Ocena stanu zdrowia sporządzona przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego
stanowi Załącznik Nr 97 do niniejszego protokołu.
•
W ocenie stanu zdrowia Nr 8211-1-789/10 sporządzonej przez Jarosława Kaczmarka
lekarza specjalistę psychiatrii w rozpoznaniu zasadniczym wpis: „Uzależnienie od
alkoholu”. Bez chorób współistniejących. Na tej podstawie zainteresowanxxxxx zostaxxxx
zaliczoxxxx do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do dnia 30 listopada 2011 r.,
symbol przyczyny niepełnosprawności 02-P.
Stosownie do § 32 ust. 1 pkt 2 przy kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego
stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres naruszenia sprawności organizmu
spowodowany przez choroby psychiczne (symbol 02-P), w tym:
e) zaburzenia psychotyczne,
f) zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia,
g) utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia,
h) zespoły otępienne.
W ocenie lekarza kontrolującego wskazanie jedynie uzależnienia od alkoholu jako
przyczyny niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym z symbolem 02-P, w świetle
obowiązujących standardów w zakresie kwalifikowania oraz postępowania dotyczącego
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności budzi zastrzeżenia.
Zgromadzona w aktach sprawy dokumentacja medyczna jest niewystarczająca i nie w pełni
odzwierciedla aktualny stan zdrowia osoby orzekanej, tym bardziej, że zainteresowanxxxx nie
dostarczyxxxxx trzech na cztery dokumentów medycznych wymienionych w zawiadomieniu
z dnia 14 września 2010 r. o konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej.
Ocena stanu zdrowia sporządzona przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego
wraz z dokumentacją medyczną z akt sprawy stanowi Załącznik Nr 98 do protokołu.
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•
W ocenie stanu zdrowia oznaczonej numerem 8211-1-920/10, sporządzonej przez
Jarosława Kaczmarka – lekarza specjalistę psychiatrę, wpis - Rozpoznanie zasadnicze:
„Hiperkinetyczne zaburzenia zachowania. Obniżona sprawność intelektualna”. Choroby
współistniejące: brak. Zainteresowanxxxx, lat xxxxxxx ustalony umiarkowany stopień
niepełnosprawności do dnia 30 listopada 2012 r., symbol: 01-U; 02-P.
W ocenie lekarza kontrolującego zaliczenie orzekanego do umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności, z powodu schorzeń oznaczonych symbolem 01-U, 02-P, w świetle
rozpoznanego stanu zdrowia i obowiązujących standardów w zakresie kwalifikowania oraz
postępowania dotyczącego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
budzi zastrzeżenia.
Zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.
U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.) przy kwalifikowaniu do znacznego,
umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres
naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez;
1) upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym;
(symbol 01-U wyżej wymienionego rozporządzenia)
2) choroby psychiczne, w tym:
a) zaburzenia psychotyczne,
b) zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia,
c) utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia,
d) zespoły otępienne.
(symbol 02-P wyżej wymienionego rozporządzenia).
W ocenie kontrolującego u osoby orzekanej nie stwierdzono występowania schorzeń,
wymienionych w powyższych przepisach, branych pod uwagę przy kwalifikowaniu do
stopnia niepełnosprawności.
Ponadto, w myśl art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407
ze zm.), do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną
sprawnością organizmu niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy
chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia
ról społecznych.
W ocenie stanu zdrowia lekarz – przewodniczący składu orzekającego ustalił, że
zainteresowanxxxxxxx nie dotyczy zatrudnienie; wskazana nauka. Natomiast w uzasadnieniu
wskazał, że występują ograniczenia, okresowe utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu,
nie wskazując na zakres (obszar) ograniczeń spowodowanych rozpoznanym stanem zdrowia.
Natomiast we wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoba
zainteresowana zaznaczyła w punkcie 2: Zdolność do samodzielnego funkcjonowania: a)
wykonywanie czynności samoobsługowych: samodzielnie; c) poruszanie się w środowisku:
samodzielnie.
Ocena stanu zdrowia sporządzona przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego
wraz z dokumentacją medyczną stanowi Załącznik Nr 99 do protokołu.
•
W ocenie stanu zdrowia oznaczonej numerem 8211-1-179/10, sporządzonej przez
Jarosława Kaczmarka – lekarza specjalistę psychiatrę osoba zainteresowana prawidłowo
zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności na okres do dnia 31 maja 2015 roku z
prawidłowo ustalonym wskazaniem w punkcie 7, dotyczącym konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy inne osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji – tak, wymaga. Ustalenia te znajdują odzwierciedlenie w protokole
posiedzenia składu orzekającego w dniu 19 maja 2010 roku.
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Natomiast orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wystawione na podstawie protokołu
posiedzenia składu orzekającego w dniu 19 maja 2010 r. zawiera zapisany błąd we
wskazaniach ustalonych w punkcie 7 dotyczących: konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy inne osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji błędny wpis - nie wymaga.
Ocena stanu zdrowia sporządzona przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego,
protokół posiedzenia składu orzekającego i orzeczenie - Załącznik Nr 100 do protokołu.
•
Ocena stanu zdrowia oznaczona numerem 8211-1-599/10 Tomasza Matławskiego –
lekarza specjalisty psychiatry, sporządzona bez badania osoby zainteresowanej w oparciu
o zgromadzoną dokumentację medyczną w aktach sprawy - co kontrolujący lekarz stwierdził
na podstawie protokołu posiedzenia składu orzekającego z dnia 13 września 2010 r. Ocena
niewypełniona w punktach 1 – 6; brak wpisu dotyczącego przebiegu schorzenia,
leczenia, rozpoznania zasadniczego i chorób współistniejących, a także określenia
zakresu i rodzaju ograniczeń spowodowanych naruszoną sprawnością organizmu.
Brak stwierdzenia lekarza - przewodniczącego składu orzekającego, że uznał posiadaną
dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia bez badania, a
osoba zainteresowana nie może przybyć na posiedzenie składu z uwagi na stan zdrowia
potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, co wynika z § 8 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 z
późn. zm.).
Ponadto stwierdzono, że protokół posiedzenia składu orzekającego nie zawiera uzasadnienia
oraz nie jest podpisany przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego.
Ocena stanu zdrowia sporządzona przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego
oraz protokół stanowią Załącznik Nr 101 do niniejszego protokołu.
•
W ocenie stanu zdrowia oznaczonej numerem 8211-1-797/10, sporządzonej przez
Jarosława Kaczmarka – lekarza specjalistę psychiatrę rozpoznanie zasadnicze: „Encefalopatia
– upośledzenie stopnia lekkiego. Zespół lęku napadowego”. Choroby współistniejące: brak.
Zainteresxxxxxxxxxxxxxx lat xxx, ustalony umiarkowany stopień niepełnosprawności do
dnia 30 września 2015 roku, symbol przyczyny niepełnosprawności: 01-U; 02-P.
W ocenie lekarza kontrolującego zaliczenie orzekanexxxxx do umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności, z powodu schorzeń oznaczonych symbolem 01-U, 02-P, w świetle
rozpoznanego stanu zdrowia i obowiązujących standardów w zakresie kwalifikowania oraz
postępowania dotyczącego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
budzi zastrzeżenia
Zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.
U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.) przy kwalifikowaniu do znacznego,
umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres
naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez;
1) upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym;
(symbol 01-U wyżej wymienionego rozporządzenia)
2) choroby psychiczne, w tym:
a) zaburzenia psychotyczne,
b) zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia,
c) utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia,
d) zespoły otępienne.

20

Egz. Nr 2

(symbol 02-P wyżej wymienionego rozporządzenia).
W ocenie kontrolującego u osoby orzekanej nie stwierdzono występowania schorzeń,
wymienionych w powyższych przepisach, branych pod uwagę przy kwalifikowaniu do
stopnia niepełnosprawności.
Ponadto, w myśl art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407
ze zm.), do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną
sprawnością organizmu niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy
chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia
ról społecznych.
W ocenie stanu zdrowia lekarz ustalił wskazanie dotyczące odpowiedniego zatrudnienia, tj.
stanowisko przystosowane oraz stwierdził, że występują ograniczenia, okresowe utrudnienia
w codziennym funkcjonowaniu oraz ograniczenia pracy. We wniosku w sprawie wydania
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoba zainteresowana określiła w punkcie 2:
zdolność do samodzielnego funkcjonowania: a) wykonywanie czynności samoobsługowych samodzielnie; c) wykonywanie czynności domowych – samodzielnie, wskazując jedynie na
częściową pomoc w poruszaniu się w środowisku.
Ponadto kontrolujący stwierdził, że leczenie specjalistyczne - psychiatryczne xxxxxxxxxxxx
w ostatnim okresie było sporadyczne. W aktach sprawy znajduje się kserokopia historii
choroby z Poradni Zdrowia Psychicznego z ostatnim wpisem lekarza w dniu 06 sierpnia 2009
r., datą ostatniego zgłoszenia się xxxxxxxxxx w dniu 30 listopada 2009 r., to jest w czasie,
gdy xxxxxxxxxxxxxxxx ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na okres do
31 lipca 2010 r. Natomiast kolejny wpis w historii choroby z PZP nosi datę 16 sierpnia 2010
r., tj. w dniu wydania Zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dla potrzeb Powiatowego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w celu ponownego ustalenia stopnia
niepełnosprawności. Brak innej dokumentacji medycznej, która potwierdzałaby kontynuację
leczenia psychiatrycznego.
Ocena stanu zdrowia sporządzona przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego
wraz z wnioskiem, orzeczeniem oraz dokumentacją medyczną stanowią Załącznik Nr 102 do
protokołu.
•
W ocenie stanu zdrowia Nr 8211-1-527/10 sporządzonej przez Jarosława Kaczmarka
lekarz – przewodniczący składu orzekającego wskazał w rozpoznaniu zasadniczym:
„Encefalopatia z upośledzeniem umysłowym”. Bez chorób współistniejących. Na tej
podstawie zaliczył osobę orzekaną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do dnia 30
września 2014 roku, oznaczając przyczynę niepełnosprawności symbolem 01-U/02-P.
Brak zapisu dotyczącego stopnia upośledzenia umysłowego. Dokumentacja zgromadzona w
aktach sprawy, tj. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 27 maja 2010 r. i opinia
psychologiczna z dnia 14 maja 2003 r. stwierdzają upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.
W świetle § 32 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
/Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm./ orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol
przyczyny niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które
w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenia funkcji organizmu.
Stosownie do § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.) przy kwalifikowaniu do
znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę
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zakres naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez upośledzenie umysłowe
począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym.
W ocenie lekarza kontrolującego upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim w świetle
obowiązujących standardów w zakresie kwalifikowania oraz postępowania dotyczącego
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, nie kwalifikuje do żadnego
stopnia niepełnosprawności - nie zaburza funkcji organizmu osoby zainteresowanej
w stopniu porównywalnym z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Ocena stanu zdrowia sporządzona przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego
wraz z opinia psychologiczną i zaświadczeniem stanowią Załącznik Nr 103 do protokołu.
•
W ocenie stanu zdrowia Nr 8211-1-1094/09 sporządzonej przez Tomasza
Matławskiego lekarz wskazał w rozpoznaniu zasadniczym: „Upośledzenie umysłowe
lekkiego stopnia”. Bez chorób współistniejących. Na tej podstawie zaliczył orzekanego do
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na stałe, przyczyna niepełnosprawności
oznaczona symbolem 01-U. W ocenie brak określenia zakresu i rodzaju ograniczeń
spowodowanych naruszoną sprawnością organizmu (pkt 6 oceny).
W ocenie lekarza kontrolującego, rozpoznany stan zdrowia w świetle obowiązujących
standardów w zakresie kwalifikowania oraz postępowania dotyczącego orzekania o
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nie powoduje niepełnosprawności, nie
kwalifikuje orzekanego do lekkiego stopnia niepełnosprawności na stałe.
Stosownie do § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328) przy kwalifikowaniu do znacznego,
umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres
naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez upośledzenie umysłowe począwszy od
upośledzenia w stopniu umiarkowanym.
Ocena stanu zdrowia sporządzona przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego,
zaświadczenie, orzeczenie o kształceniu specjalnym stanowią Załącznik Nr 104 do protokołu.

W trakcie kontroli udzielono wyjaśnień Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie w zakresie objętym kontrolą.

Dokonano wpisu do książki kontroli, prowadzonej przez jednostkę kontrolowaną – numer
14/2011 w Książce kontroli Starostwa Powiatowego w Goleniowie.

Na tym kontrolę zakończono.

Częścią składową stanowią następujące załączniki:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wyjaśnienie Przewodniczącego Powiatowego Zespołu w Goleniowie z dnia 30.03.2011 r.
Zarządzenie Nr 25/2011 Starosty Goleniowskiego z dnia 23 marca 2011 r.
Zarządzenie Nr 4/2003 Starosty Goleniowskiego z dnia 12 sierpnia 2003 r.
Tabela I. - Skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie.
Zestawienie skierowań na badania specjalistyczne wykonane w roku 2010 r.
Dokumenty kwalifikacyjne pracowników socjalnych.
Materiały do kontroli, podpisane przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu w Goleniowie.
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)

Umowa o pracę - E. Patrzykowska.
Zakres czynności E. Patrzykowskiej.
Zarządzenie Nr 1/2010 Starosty Goleniowskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r.
Zaświadczenia uprawniające do orzekania: Nr PS.4.BK.9033-251/2010 i PS.4.BK.9033-251/2010.
Umowy zlecenia z dnia 26 lipca 2010 r. nr 11/2010 i nr 12/2010.
Umowa o pracę od 16.03.2010 – M. Karczewska.
Umowa o pracę od 1.10.2010 – M. Karczewska.
Zakres czynności M. Karczewskiej.
Umowa zlecenie Nr 13/2010 zawarta z M. Karczewską.
Umowa zlecenie Nr 102010 z P. Sowisz.
Zarządzenie Starosty Goleniowskiego Nr 104/2002, Nr 12/2002, Nr 5/2003.
Zaświadczenie Nr XVI/3749/2002 K. Czerwińskiego.
Informacja o warunkach pracy i płacy K. Czerwińskiego.
Zakres czynności K. Czerwińskiego.
Statut Powiatu Goleniowskiego.
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Goleniowie.
Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie.
Tabela II.
Tabela III.
Umowa Nr 1/2010 i 2/2010.
Dokumenty sprawy 8211-1-881/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-647/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-84/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-99/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-568/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-572/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-616/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-91/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-670/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-45/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-6/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-95/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-381/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-72/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-22/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-13/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-2/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-395/10.
Dokumenty sprawy 8211-2-73/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-851/10.
Dokumenty sprawy 8211-2-65/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-942/10/11.
Dokumenty sprawy 8211-1-3/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-66/10.
Dokumenty sprawy 8211-2-75/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-959/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-93/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-133/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-406/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-939/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-941/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-887/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-978/10/11.
Dokumenty sprawy 8211-1-988/10/11.
Dokumenty sprawy 8211-1-833/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-826/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-829/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-1009/10/11.
Dokumenty sprawy 8211-1-575/10.
Dokumenty sprawy 8211-1-535/10.
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68) Dokumenty sprawy 8211-2-66/10.
69) Dokumenty sprawy 8211-2-57/10.
70) Dokumenty sprawy 8211-1-653/10.
71) Dokumenty sprawy 8211-1-896/10.
72) Formularz kontroli oceny stanu zdrowia 8211-1-866/10
73) Formularz kontroli oceny stanu zdrowia 8211-1-881/10
74) Formularz kontroli oceny stanu zdrowia 8211-1-904/10
75) Formularz kontroli oceny stanu zdrowia 8211-1-185/10
76) Formularz kontroli oceny stanu zdrowia 8211-1-696/10
77) Formularz kontroli oceny stanu zdrowia 8211-1-808/10
78) Formularz kontroli oceny stanu zdrowia 8211-1-717/10
79) Formularz kontroli oceny stanu zdrowia 8211-1-789/10
80) Formularz kontroli oceny stanu zdrowia 8211-1-920/10
81) Formularz kontroli oceny stanu zdrowia 8211-1-856/10
82) Formularz kontroli oceny stanu zdrowia 8211-1-900/10
83) Formularz kontroli oceny stanu zdrowia 8211-2-80/10
84) Formularz kontroli oceny stanu zdrowia 8211-2-64/10
85) Formularz kontroli oceny stanu zdrowia 8211-1-179/10
86) Formularz kontroli oceny stanu zdrowia 8211-1-336/10
87) Formularz kontroli oceny stanu zdrowia 8211-1-599/10
88) Formularz kontroli oceny stanu zdrowia 8211-1-797/10
89) Formularz kontroli oceny stanu zdrowia 8211-1-527/10
90) Formularz kontroli oceny stanu zdrowia 8211-1-952/10
91) Formularz kontroli oceny stanu zdrowia 8211-1-1094/09
92) Ocena stanu zdrowia w sprawie 8211-1-866/10.
93) Ocena stanu zdrowia w sprawie 8211-1-904/10.
94) Ocena stanu zdrowia z dokumentacją medyczną w sprawie 8211-1-185/10.
95) Ocena stanu zdrowia z dokumentacją medyczną w sprawie 8211-1-696/10.
96) Ocena stanu zdrowia w sprawie 8211-1-808/10.
97) Ocena stanu zdrowia w sprawie 8211-1-717/10.
98) Ocena stanu zdrowia z dokumentacją medyczną w sprawie 8211-1-789/10.
99) Ocena stanu zdrowia z dokumentacją medyczną w sprawie 8211-1-920/10.
100) Ocena stanu zdrowia, orzeczenie, protokół w sprawie 8211-1-179/10.
101) Ocena stanu zdrowia z protokołem w sprawie 8211-1-599/10.
102) Ocena stanu zdrowia, wniosek, orzeczenie i dokumentacja medyczna w sprawie 8211-1-797/10.
103) Ocena stanu zdrowia, opinia psychologiczna, zaświadczenie w sprawie 8211-1-527/10.
104) Ocena stanu zdrowia, zaświadczenie, orzeczenie o kształceniu specjalnym w sprawie 8211-1-1094/09.

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej
po zapoznaniu się z treścią protokołu przysługują następujące uprawnienia:
1. Przed podpisaniem protokołu, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do
ustaleń zawartych w protokole.
Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu
kontroli.
W razie zgłoszenia zastrzeżeń kontrolujący dokonują ich analizy i w miarę potrzeby
podejmują dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności
zastrzeżeń, zmieniają lub uzupełniają odpowiednią część protokołu.
2. Prawo odmowy podpisania protokołu.
W razie odmowy należy złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu
wyjaśnienie tej odmowy.
3. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez
kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.
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Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
przekazany zostaje jednostce kontrolowanej.

Kontrolowany:
Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw

Kontrolujący:
1. Bożena Krysztofiak - członek Wojewódzkiego

Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

..........................................................

..............................................................
2. Adam Kortowski – lekarz, członek Wojewódzkiego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

..................................................................................

3. Ryszard Właszczuk – lekarz, członek Wojewódzkiego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

..................................................................................
4. Urszula Narkiewicz – inspektor w Wydziale
Polityki Społecznej ZUW, członek Wojewódzkiego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

............................................................
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