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Egzemplarz nr 2 
PS-VI.431.2.2015 

P R O T O K Ó Ł 

KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ  

przeprowadzonej w dniach 23.03.2015 r. - 03.04.2015 r. 

w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze 

ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra  

Działając na podstawie art. 6c ust. 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 6c ust. 6 ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych – (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 3  

i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. 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. z 2013 r., poz. 29);  

Zespół Kontrolny w składzie: 

- Piotr Myczkowski – Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – posiadający 

upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 84-1/2015 z dnia 20.03.2015 r. - przewodniczący 

zespołu kontrolnego; 

- Marlena Judczyc – pracownik administracyjny Wojewódzkiego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – 

posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 84-2/2015 z dnia 20.03.2015 r. – 

członek zespołu kontrolnego; 

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 2] 

przeprowadził w dniach 23.03.2015 r. – 03.04.2015 r. w Miejskim Zespole do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze – w dalszej części protokołu zwanym 

MZON - kontrolę sprawdzającą – zgodnie z Programem kontroli zatwierdzonym przez 

Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

[Dowód: akta kontroli str. od  3 do 6] 

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia  

o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.  

[Dowód: akta kontroli str. od 7 do 8]  

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 
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Okres objęty kontrolą: od dn. 1 kwietnia 2014 r. do dn. 31.01.2015 r. 

Zakres przeprowadzonej kontroli sprawdzającej obejmował sprawdzenie stopnia 

realizacji zaleceń pokontrolnych, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli 

kompleksowej, przeprowadzonej w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Zielonej Górze w dniach 18.09.2013 r. – 30.09.2013 r.  

Z zakresu kontroli wynikał jej przedmiot, jakim było zbadanie: 

1. Terminowości załatwiania spraw w badanym okresie; 

2. Przestrzegania art. 36 K.p.a., tj. pisemnego informowania stron  

o niezałatwieniu sprawy w terminie, przyczynach zwłoki i wyznaczonym nowym 

terminie załatwienia sprawy, jak również przestrzegania wyznaczonych przez organ 

nowych terminów załatwienia spraw; 

3. Czynności zmierzających do powołania sekretarza zespołu; 

4. Doboru składów orzekających, rozpatrujących wnioski o wydanie orzeczenia  

o niepełnosprawności. 

Powyższy przedmiot kontroli wynika z wystąpienia pokontrolnego z dnia  

23.01.2014 r., znak: PS-VI.431.4.2013 z kontroli kompleksowej MZON Zielona Góra 

przeprowadzonej w dniach 18.09.2013 r. – 30.09.2013 r., w którym zobowiązano 

Przewodniczącą Zespołu do: 

1. Dochowania przez MZON w Zielonej Górze terminowości załatwiania spraw, poprzez 

rozpatrywanie możliwie największej liczby wniosków w ustawowym terminie  

(art. 35 § 1-3 K.p.a.); 

2. Bezwzględnego przestrzegania art. 36 K.p.a., tj. pisemnego informowania stron  

o niezałatwieniu sprawy w terminie, przyczynach zwłoki i wyznaczonym nowym 

terminie załatwienia sprawy, jak również przestrzegania wyznaczonych przez organ 

nowych terminów załatwienia spraw; 

3. Doprowadzenia do powołania sekretarza zespołu bezzwłocznie po zakończeniu 

postępowania sądowego w sprawie zasadności odwołania z tej funkcji Pani Stanisławy 

Fórmanowicz, zgodnie z wymogami określonymi w § 21 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 

w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  

(Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.); 

4. Wyznaczania lekarzy orzekających dzieci do 16 roku życia, posiadających 

specjalizacje odpowiednie do choroby zasadniczej dziecka; nie tylko lekarzy-

pediatrów. 
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Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne: 

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. 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. z 2013 r., poz. 29); 

- rozporządzenie 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.), zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie orzekania”; 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie 

kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17,  

poz. 162 z późn. zm.); 

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.  

z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zwana dalej „K.p.a.”. 

Szczegółowej analizie poddano 203 akta spraw (spośród ogółem wszczętych 6657 

postępowań) prowadzonych przez jednostkę kontrolowaną w badanym okresie, zakończonych 

wydaniem orzeczenia, przedstawionych w formie tabeli (Tabela 1) – próba losowa; 

[Dowód: akta kontroli str. od 9 do 18] 

Ponadto materiał dowodowy stanowiły dane statystyczne, dostępne w Elektronicznym 

Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (zwanym dalej 

EKSMOoN); akty prawne określające strukturę organizacyjną podmiotu kontrolowanego oraz 

akta osobowe Sekretarza MZON. 

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Magdalena Pawełczyk – Sekretarz 

Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze, powołana  

na to stanowisko w dn. 08.12.2014 r. W tym czasie Przewodnicząca Zespołu przebywała  

na urlopie zdrowotnym. 

[Dowód: akta kontroli str. od 19 do 51] 
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USTALENIA: 

I. Terminowość załatwiania spraw w badanym okresie 

Zgodnie z art. 35 § 3 K.p.a. załatwienie sprawy wymagającej postępowania 

wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie 

skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

W okresie objętym kontrolą (od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.01.2015 r.) MZON 

wszczął 6657 postępowań. Kontroli poddanych zostało 203 (3,05 % ogółu), losowo 

wybranych, akt zakończonych postępowań w sprawie wydania orzeczenia (50 postępowań  

w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i 153 postępowania w sprawie wydania 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), przedstawionych w formie Tabeli 1.  

Spośród skontrolowanych 203 zakończonych postępowań: 

- 164 orzeczenia wydane zostały w ustawowym terminie (80,79 %), 

- 39 orzeczeń wydanych zostało z uchybieniem ustawowego terminu (19,21 %). 

[Dowód: akta kontroli str. od 9 do 18, 

Tabela Nr 1, poz.: 1-203] 

Natomiast, w skontrolowanych aktach, podczas kontroli kompleksowej w 2013 r.,  

z 164 akt poddanych kontroli, w trakcie kontroli zakończonych było 140 postępowań. 

Spośród 140 zakończonych postępowań: 

- 9 orzeczeń wydanych zostało w ustawowym terminie (7%), 

- 131 orzeczeń wydanych zostało z uchybieniem ustawowego terminu (93%). 

Z powyższego wynika, iż nastąpiła znaczna poprawa terminowości rozpatrywania 

wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu  niepełnosprawności.  

Jednakże w dalszym ciągu część spraw jest rozpatrywana po upływie ustawowego terminu. 

Stwierdzono uchybienia w sposobie realizacji zadania pod względem terminowości 

załatwiania spraw. 

 

II. Pisemne informowanie stron o niezałatwieniu sprawy w terminie, przyczynach zwłoki  

i wyznaczonym nowym terminie załatwienia sprawy, jak również przestrzeganie 

wyznaczonych przez organ nowych terminów załatwienia spraw 

 Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., o każdym przypadku niezałatwienia sprawy  

w terminie miesiąca PZON jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki  

i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy  
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w terminie ma charakter sygnalizacyjny i powinno być dokonane w ustawowym terminie 

załatwienia sprawy. 

W zbadanej grupie 39 spraw, rozpatrzonych z naruszeniem miesięcznego terminu  

na ich załatwienie, w 9 postępowaniach nie wysłano zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy 

w ustawowym terminie.  

[Dowód: akta kontroli str. str. od 10 do 14,  

Tabela Nr 1, poz.: 42, 44, 52, 62, 77, 133, 146, 154, 158] 

Natomiast, w aktach skontrolowanych, podczas kontroli kompleksowej w 2013 r.  

w zbadanej grupie 131 spraw, rozpatrzonych z naruszeniem miesięcznego terminu na ich 

załatwienie, wszystkie akta zawierały zawiadomienia o niedotrzymaniu terminu miesiąca  

na załatwienie sprawy. W 3 przypadkach zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie 

wystawione było po upływie ustawowego terminu na załatwienie sprawy. 

Wynika z tego, iż w odniesieniu do stanu opisanego w protokole kontroli 

kompleksowej z 2013 r., obecnie MZON gorzej wywiązuje się z obowiązku informowania 

stron o nierozpatrzeniu ich wniosków w ustawowym terminie. 

Stwierdzono uchybienia w sposobie realizacji zadania w zakresie obowiązku 

informowania wnioskodawców o niezałatwieniu ich spraw w terminie miesiąca. 

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie orzekania, MZON powinien 

zawiadomić osobę zainteresowaną o posiedzeniu składu orzekającego na 7 dni przed datą 

posiedzenia składu orzekającego, co miało miejsce we wszystkich skontrolowanych aktach. 

[Dowód: akta kontroli str. str. od 9 do 17]  

Wszystkie 203 akta, skontrolowane w zakresie terminowości i prawidłowości 

postępowania orzeczniczego, zawierały także pisemne wyznaczenie składu orzekającego 

przez Przewodniczącą MZON oraz wstępną analizę medyczną. 

[Dowód: akta kontroli str. str. od 9 do 17, 

Tabela Nr 1, poz.:1-203] 

Zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie orzekania, jeżeli przedłożona wraz  

z wnioskiem dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności, przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną  

o konieczności jej uzupełnienia. Sytuacja taka miała miejsce w 8 postępowaniach. 

[Dowód: akta kontroli str. str. od 10 do 17,  

Tabela Nr 1, poz.:23,33,70,80,146,154,190,201] 
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Zgodnie z art. 64 § 2 K.p.a., jeżeli podanie (wniosek) nie czyni zadość wymaganiom 

ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie 

siedmiu dni, co miało miejsce w 2 zakończonych postępowaniach.  

[Dowód: akta kontroli str. str. od 11 do 14, 

Tabela Nr 1, poz.: 76,158] 

 

III. Czynności zmierzające do powołania sekretarza MZON w Zielonej Górze  

W dniu rozpoczęcia kontroli w MZON funkcję Sekretarza Zespołu sprawowała Pani 

Magdalena Pawełczyk.  

Zgodnie z informacją o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Miejskiego Zespołu  

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Zielonej Górze z dn. 26.11.2014 r., Pani Magdalena Pawełczyk została wybrana  

na ww. stanowisko. Dnia 27.11.2014 r. Przewodnicząca MZON w Zielonej Górze – Pani 

Elżbieta Niekrasz-Lisiewicz zwróciła się do Prezydenta Miasta Zielona Góra z wnioskiem  

o powołanie wybranej kandydatki na stanowisko Sekretarza. Powołaniem z dnia 11.12.2014 r. 

Prezydent Miasta Zielona Góra powierzył Pani Magdalenie Pawełczyk funkcję Sekretarza 

Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze. 

[Dowód: akta kontroli str. od 47 do 49] 

Pani Magdalena Pawełczyk ukończyła wyższe studia magisterskie na Wydziale Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku administracja, dzięki 

czemu spełnia wymogi uprawniające do sprawowania funkcji Sekretarza Zespołu, zgodnie  

z przepisem § 21 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie orzekania: 

§ 21. 1. Członkowie powiatowego zespołu i wojewódzkiego zespołu powinni spełniać 

następujące wymogi kwalifikacyjne: 

2) sekretarz - ukończone studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja. 

[Dowód: akta kontroli str. od 51 do 51] 

Nie stwierdzono uchybień w sposobie realizacji w/w zadania. 

 

IV. Wyznaczanie lekarzy orzekających dzieci do 16 roku życia, posiadających 

specjalizacje odpowiednie do choroby zasadniczej dziecka, nie tylko lekarzy-pediatrów. 

Wśród lekarzy, którzy orzekali dzieci do 16 roku życia byli następujący specjaliści: 

- specjalista neurolog, anestezjolog, specjalista neurolog dziecięcy; 

- lekarz okulista; 
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- lekarz neurolog; 

- specjalista otolaryngolog, pediatra; 

- lekarz specjalista neurolog; 

- lekarz psychiatra; 

- lekarz specjalista psychiatra; 

- lekarz internista, specjalista reumatologii; 

- lekarz chorób wewnętrznych; 

- lekarz medycyny rodzinnej, internista; 

- lekarz ortopeda traumatolog; 

Zespół kontrolny po analizie skontrolowanych 50 akt spraw zakończonych wydaniem 

orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczących osób, które nie ukończyły 16 roku życia) 

stwierdził, że wydane one były przez lekarzy o specjalizacjach odpowiednich do chorób 

zasadniczych dzieci. 

 [Dowód: akta kontroli str. str. od 14 do 18, 

Tabela Nr 1, poz.: 154 - 203] 

Nie stwierdzono uchybień w sposobie realizacji w/w zadania. 

 

WNIOSKI: 

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadań pod względem: 

1. Powołania Sekretarza Zespołu;  

2. Doboru składów orzekających, rozpatrujących wnioski o wydanie orzeczenia  

o niepełnosprawności. 

Stwierdzono uchybienia w zakresie: 

1.  Terminowości załatwiania spraw; 

2. Obowiązku informowania wnioskodawców o niezałatwieniu ich spraw w terminie  

      miesiąca.  

Osobą odpowiedzialną za opisane uchybienia jest Pani Elżbieta Niekrasz-Lisiewicz – 

Przewodnicząca MZON, która zgodnie z § 19 ust. 5 rozporządzenia w sprawie orzekania  

o niepełnosprawności, reprezentuje Zespół na zewnątrz oraz organizuje jego obsługę 

administracyjno-biurową. 
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Na tym kontrolę zakończono. 

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do, znajdującej się w MZON, książki kontroli 

pod nr 3/2015. 

 

Pouczenie 

Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy 

upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić 

umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od daty 

doręczenia protokołu. 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 kontroli. 

W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazują  

na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgodnie natomiast  

z § 16 przytoczonego rozporządzenia, kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić 

podpisania protokołu kontroli. O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący 

zamieszczają wzmiankę w protokole. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi 

przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli. 

 

Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

po jednym dla podmiotu kontrolowanego i  kontrolującego. 

Jeden egzemplarz otrzymuje: 

1. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze, 

2. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Wydział Polityki 

Społecznej LUW wraz z załącznikami – a/a. 
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Przewodnicząca MZON Zespół Kontrolny 
 
 
 

1. Elżbieta Niekrasz-Lisiewicz  

 
 
 

1. Piotr Myczkowski  
 
 
 

2.   Marlena Judczyc  
  

 
 
Gorzów Wlkp., dnia 01.07.2015 r. 

 
 
 
Zielona Góra, dnia 08.07.2015 r. 
 

  


