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Egzemplarz nr 2 

P R O T O K Ó Ł 

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej  

w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze. 

              przy ul. Długiej 13 w dniach 18 – 30 września 2013 r.   

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 /Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm./ oraz § 2 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: 

1. Henryka Łukowiak – Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - 

posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 396-1/2013 z dnia 11.09.2013r. 

- Przewodnicząca  Zespołu Kontrolnego; 

2. Piotr Myczkowski – Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania                

o Niepełnosprawności Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - 

posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 396-2/2013 z dnia 11.09.2013r.; 

3. Krystyna Chabowska – Pracownik socjalny, członek Wojewódzkiego Zespołu  

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Gorzowie Wlkp. - posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 396-3/2013 

z dnia 11.09.2013r.; 

 [Dowód: akta kontroli str. od 1 do 3] 

po dokonaniu wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 41, w dniach 18.09.2013 r. - 

30.09.2013 r.  przeprowadził kontrolę kompleksową (wynikającą z rocznego planu kontroli 

Wydziału Polityki Społecznej LUW) – w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Zielonej Górze przy ul. Długiej 13 – w dalszej części protokołu 

zwanym MZON – zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału 

Polityki Społecznej LUW. 

[Dowód: akta kontroli str. od 4 do 9] 
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Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku 

okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.  

[Dowód: akta kontroli str. od 10  do 12] 

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli kompleksowej był całokształt działań Miejskiego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze. 

Okres objęty kontrolą obejmował czas od dnia 01.01.2013 r. do dn. 18.09.2013 r. (dzień 

rozpoczęcia kontroli); 

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 Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.            

w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. 

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. z 2002 r.,  

Nr 17, poz. 162 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); 

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego                                

(Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zwana dalej „K.p.a.”. 

Celem kontroli sprawdzającej było zbadanie:  

1) terminowości załatwiania spraw przez podmiot kontrolowany w badanym okresie; 

2) prawidłowości postępowania orzeczniczego w szczególności w zakresie obowiązku 

informowania stron o niezałatwieniu sprawy w ustawowym terminie oraz 

zawiadamiania stron o posiedzeniu składu orzekającego we właściwych terminach; 

3) usytuowania organizacyjno-prawnego podmiotu kontrolowanego; 

4) infrastruktury podmiotu kontrolowanego; 

5) kadry oraz struktury organizacyjnej podmiotu kontrolowanego; 

Dla zrealizowania powyższych celów Zespół kontrolny wykorzystał następujące środki 

dowodowe: analiza dokumentów, wyjaśnienia pracowników, oględziny pomieszczeń oraz 



 3

dane statystyczne, dostępne w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania  

o Niepełnosprawności (zwanym dalej EKSMOoN). 

Szczegółowej analizie poddano: 

1) 164 akt spraw prowadzonych przez jednostkę kontrolowaną w badanym okresie, 

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

2) akta prawne statuujące oraz określające strukturę organizacyjną podmiotu 

kontrolowanego; 

3) akta osobowe pracowników administracyjnych podmiotu kontrolowanego; 

4) dane statystyczne dostępne w systemie EKSMOoN;  

5) oświadczenia kierownika jednostki kontrolowanej w zakresie stanu zatrudnienia oraz 

wydatków jednostki kontrolowanej; 

6) rozkład pomieszczeń siedziby podmiotu kontrolowanego. 

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Zastępcy Dyrektora 

Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

z dnia 2 września 2013 r., znak: PS-VI.431.4.2013, działającego z upoważnienia Wojewody 

Lubuskiego oraz wiadomością elektroniczną poprzez system EKSMOoN w dn. 10.09.2013 r. 

[Dowód: akta kontroli str. od 13 do 15] 

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Elżbieta Niekrasz-Lisiewicz – Przewodnicząca 

Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze. 

Ustalenia, zawarte w Tabeli 1, zostały zaakceptowane poprzez złożenie podpisu  

na każdej stronie przez Przewodniczącą MZON. 

 

W wyniku kontroli stwierdzono następujący stan faktyczny: 

Terminowość załatwiania spraw w badanym okresie czasu 

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 01.01.2013 r. do dn. 18.09.2013 r.) MZON wszczął 

4483 postępowań. Kontroli poddanych zostało 164 (3,5% ogółu), losowo wybranych akt 

postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności (Tabela 1) wszczętych  przez MZON.  
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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 %). 

Powyższe badanie jest zbliżone do ogólnej statystyki, dotyczącej terminowości załatwiania 

wszystkich spraw przez MZON Zielona Góra w III kwartałach 2013 r., pochodzącej  

z systemu EKSMOoN, zgodnie z którą: 

- w terminie 30 dni MZON rozpatrzył 14 % spraw, 

- w terminie powyżej 30 dni MZON rozpatrzył 86 % spraw. 

[Dowód: akta kontroli str. od 16 do 26]; 

Prawidłowość postępowania orzeczniczego  

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

MZON jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy 

termin załatwienia sprawy. Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie ma charakter 

sygnalizacyjny, co oznacza, że powinno być dokonane w terminie załatwienia sprawy. 

W zbadanej grupie 131 spraw, rozpatrzonych z naruszeniem miesięcznego terminu  

na ich załatwienie, wszystkie akta zawierały zawiadomienia o niedotrzymaniu terminu 

miesiąca na załatwienie sprawy.  

[Dowód: akta kontroli str. od 16 do 25]; 

W 3 przypadkach zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie wystawione było  

po upływie ustawowego terminu na załatwienie sprawy.  

[Dowód: akta kontroli str. od 16 do 25 

Tabela 1, poz. 15, 78, 85] 

W 1 przypadku zawiadomienie strony o niezałatwieniu sprawy w terminie było 

bezpodstawne, ponieważ sprawa ta rozpatrzona została w ustawowym terminie. 

[Dowód: akta kontroli str. od 16 do 25 

Tabela 1, poz.1] 

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

osobę zainteresowaną o posiedzeniu składu orzekającego na 7 dni przed dniem posiedzenia 

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

[Dowód: akta kontroli str. od 16 do 25] 
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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 stronę o konieczności  

jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie, co miało miejsce w 3 zakończonych 

postępowaniach. 

[Dowód: akta kontroli str. od 16 do 25 

Tabela 1, poz. 19, 111, 113] 

Zgodnie z art. 64 K.p.a., jeżeli we wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności  

lub stopniu niepełnosprawności występują braki formalne, należy wezwać wnoszącego 

wniosek do usunięcia tych braków w terminie siedmiu dni, co miało miejsce  

w 4 zakończonych postępowaniach. 

[Dowód: akta kontroli str. od 16 do 25 

Tabela 1, poz. 34, 44, 68, 85] 

Zgodnie z art. 9 K.p.a., organy administracji publicznej są obowiązane do należytego  

i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą 

mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków (…). W siedzibie Miejskiego Zespołu 

funkcjonuje punkt informacyjny obsługiwany przez jednego pracownika administracyjnego, 

którego zadaniem jest przyjmowanie podań oraz udzielanie informacji i wyjaśnień, 

dotyczących procedury orzeczniczej. W toku kontroli, członkowie Zespołu kontrolnego 

przeprowadzili ustny egzamin pracownika obsługującego punkt z zakresu orzekania  

o niepełnosprawności. Na wszystkie pytania kontrolerów pracownik odpowiedział 

prawidłowo. 

  
Usytuowanie organizacyjno-prawne podmiotu kontrolowanego 

Podmiot kontrolowany powstał z dniem 1 stycznia 2013 r. w wyniku przejęcia zadań  

z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez miasto Zielona 

Góra, zamiast funkcjonującego wcześniej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności. 

Pismem z dnia 06.12.2012 r., znak: PS-VII.9532.68.2012, Wojewoda Lubuski wyraził zgodę 

na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Zielonogórskim a Miastem Zielona Góra, 

zmierzającego do przekazania przez Powiat Zielonogórski prowadzania Powiatowego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze – obejmującego 
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zasięgiem swojego działania Miasto Zielona Góra oraz Powiaty Zielonogórski i Krośnieński – 

Miastu Zielona Góra. 

[Dowód: akta kontroli str. 27] 

W dniu 18.12.2012 r. Rada Miasta Zielona Góra podjęła Uchwałę Nr XLI.334.2012  

w sprawie przyjęcia zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności. Mocą tej Uchwały 

Miasto Zielona Góra objęło od dnia 01.01.2013 r. prowadzenie zadania z zakresu 

administracji rządowej, obejmującego orzekanie o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności. 

[Dowód: akta kontroli str. 28] 

Tego samego dnia Rada Miasta Zielona Góra podjęła Uchwałę Nr XLI.335.2012 w sprawie 

Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Zgodnie  

z postanowieniami przedmiotowego Statutu, przy Ośrodku działa Miejski Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności (§ 10). 

[Dowód: akta kontroli str. od 29 do 32] 

Dnia 21.01.2013 r. Prezydent Miasta Zielona Góra zawarł ze Starostą Zielonogórskim 

Porozumienie w sprawie realizacji zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności. Zgodnie 

z Porozumieniem Starosta przekazał, a Prezydent przyjął do prowadzenia od dnia  

01.01.2013 r. zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 

realizowane poprzez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, obejmujący 

zasięgiem swojego działania Miasto Zielona Góra, Powiat Zielonogórski i Powiat 

Krośnieński. W ramach Porozumienia, zawartego na czas nieoznaczony, Prezydent Miasta 

Zielona Góra przejął dokumentację wszystkich spraw wszczętych przez Powiatowy Zespół  

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności do dnia 31.12.2012 r., jego wyposażenie  

oraz pracowników. 

[Dowód: akta kontroli str. od 33 do 34] 

Zarządzeniem Nr 6/2013 r. z dnia 28.01.2013 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Zielonej Górze wprowadził regulamin organizacyjny Ośrodka. Na podstawie 

regulaminu organizacyjnego, Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

stanowi jeden z działów Ośrodka. Nadzór nad bieżącą pracą MZON sprawuje zastępca 

dyrektora Ośrodka. Regulamin organizacyjny Ośrodka określa ponadto szczegółowe zadania 

MZON. 

[Dowód: akta kontroli str. od 35 do 45] 
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Zarządzeniem Nr 8/2013 r. z dnia 12.04.2013 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Zielonej Górze wprowadził regulamin pracy Ośrodka. Zgodnie z regulaminem 

pracy, MZON funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 

[Dowód: akta kontroli str. od 46 do 64] 

W związku z funkcjonowaniem MZON Zielona Góra w strukturach Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, Prezydent Miasta Zielona Góra pokrywa wydatki 

związane z wynajmem lokali MZON, tj. opłaty za czynsz, prąd oraz usługi porządkowe. 

MZON w ramach własnego budżetu pokrywa: 

- wydatki osobowe, 

- dodatkowe wynagrodzenia roczne, 

- składki na ubezpieczenia społeczne, 

- składki na fundusz pracy, 

- wynagrodzenia bezosobowe, 

- zakup materiałów i wyposażenia, 

- zakup usług zdrowotnych, 

- zakup usług związanych z wydawaniem orzeczeń, 

- zakup usług pozostałych, 

- opłaty za Internet, 

- opłaty za sieć telefoniczną, 

- wydatki na podróże służbowe krajowe, 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 

- wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami zespołu. 

[Dowód: akta kontroli str. od 65 do 66]; 

 
Infrastruktura podmiotu kontrolowanego 

Siedziba Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje niski parter 

w budynku Zielonogórskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Budynek jest chroniony  

i monitorowany przez firmę zewnętrzną. Okna są zabezpieczone przed włamaniem kratami.  

Z dworca PKP i PKS do siedziby Miejskiego Zespołu prowadzi dogodna komunikacja 

miejska, a przystanek znajduje się 50 m od budynku. Przed budynkiem mieści  

się ogólnodostępny, bezpłatny parking z dwoma miejscami wyznaczonymi dla osób 

niepełnosprawnych. Na budynku znajduje się tablica informacyjna, a na parterze 

kierunkowskazy wskazujące drogę do Zespołu. Do pomieszczeń zespołu prowadzą dwa 

wejścia. Jedno z nich ma podjazd dla osób mających problemy z poruszaniem  
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się i  poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie drzwi oraz przejścia są szerokie, 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Pomieszczenia Miejskiego Zespołu zajmują razem 242,99 m², w tym: 

Pokój nr 25 – 12,75 m², gabinet specjalisty, przeznaczony do przeprowadzania wywiadów,  

w którym znajdują się meble biurowe. Pokój spełnia wymogi do prowadzenia rozmów  

w sposób zapewniający dyskrecję. 

Pokój nr 26 – 17,04 m², gabinet lekarski wyposażony w biurko, kozetkę, parawan, wagę, 

stetoskop, ciśnieniomierz, tablicę okulistyczną, umywalkę z ciepłą i zimną wodą. 

Między pokojami o numerach 25 i 26 znajduje się poczekalnia wyposażona w przewijak  

dla dzieci, stół, krzesła, wieszaki oraz stojak na druki i ulotki. 

Pokój nr 27 –13,98 m², pomieszczenie biurowe, w którym znajduje się sprzęt komputerowy, 

drukarka, niszczarka, telefon, kserokopiarka, biurka, meble biurowe oraz drewniane szafy 

zamykane na klucz. 

Pokój nr 28 – 11,60 m², pomieszczenie biurowe, w którym znajdują się 2 stanowiska 

komputerowe, niszczarka, telefon, kserokopiarka, biurka, meble biurowe oraz drewniane 

szafy zamykane na klucz.  

Pokój nr 29 – 13,56 m², będący punktem informacyjnym, w którym znajdują się 2 stanowiska 

pracy wyposażone w meble biurowe, kserokopiarkę, telefon, fax, niszczarkę i zestawy 

komputerowe oraz krzesła dla interesantów. Punkt informacyjny jest czynny w godzinach 

pracy zespołu, od 7.00 do 15.00. 

Pokój nr 33 – 17,88 m², pokój przewodniczącej Miejskiego Zespołu wyposażony w sprzęt 

komputerowy, drukarkę, telefon, meble biurowe w tym biurko, stolik, krzesła, regały i szafy 

drewniane zamykane na klucz. 

Pokój nr 34 – 17,5 m², pomieszczenie biurowe wyposażone w sprzęt komputerowy, telefon, 

drukarkę, kserokopiarkę, meble biurowe w tym biurko, stolik, krzesła, regały i szafy 

drewniane zamykane na klucz. 

Pokój nr 35 – 20,83 m², pomieszczenie biurowe wyposażone w 2 zestawy komputerowe, 

telefon, drukarkę, kserokopiarkę, meble biurowe w tym biurko, stolik, krzesła, regały i szafy 

drewniane zamykane na klucz. 

Pokój 36 ( 3,14 m²)  i 37 (12,22 m²) stanowią pomieszczenia pomocnicze przeznaczone  

na serwerownię i pomieszczenie gospodarcze. 

Na tym samym poziomie, w pomieszczeniu nr 19 – 39 m², znajduje się archiwum 

wyposażone w 8 metalowych szaf archiwalnych, regał oraz drabinę.   
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Wszystkie korytarze w zespole zajmują 56,29 m² (korytarz nr 1 – 8,94 m², nr 2 – 9,35 m² ,  

nr 3 – 38 m²). 

Pomieszczenia mają wysokość 270 cm, mały korytarz  - 225 cm.  

W budynku znajduje się toaleta o pow. 7,20 m² przystosowana dla osób niepełnosprawnych.  

W toalecie jest dostęp do ciepłej i zimnej wody, znajdują się środki czystości.  

Pomieszczenia Miejskiego Zespołu mają ogrzewanie. 

[Dowód: akta kontroli str. od 67 do 68]; 

 
Kadra, struktura organizacyjna podmiotu kontrolowanego 

Zgodnie z § 18 rozporządzenia w sprawie orzekania, członkami powiatowego 

zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności są: 

1) przewodniczący; 

2) sekretarz; 

3) lekarze; 

4) pedagodzy; 

5) psycholodzy; 

6) doradcy zawodowi; 

7) pracownicy socjalni. 

Przewodniczącym Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Zielonej Górze jest Pani Elżbieta Niekrasz-Lisiewicz, powołana na to stanowisko przez 

Prezydenta Miasta Zielona Góra w dniu 04.06.2013 r. Przewodnicząca MZON ukończyła 

wyższe studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

[Dowód: akta kontroli str. od 69 do 77]; 

W dniu rozpoczęcia kontroli MZON funkcjonował bez osoby sprawującej funkcję Sekretarza 

Zespołu. Dnia 17.06.2013 r. Prezydent Miasta Zielona Góra odwołał z tej funkcji 

dotychczasowego Sekretarza – Panią Stanisławę Fórmanowicz, z powodu braku 

odpowiednich kwalifikacji, wymaganych do zajmowania tego stanowiska. W wyniku 

wszczęcia przez zainteresowaną postępowania sądowego, co do zasadności odwołania  

jej z funkcji Sekretarza, wstrzymano procedurę powołania innej osoby na to stanowisko,  

do czasu zakończenia toczącego się postępowania sądowego. 

[Dowód: akta kontroli str. od 78 do 84]; 
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Członkami MZON Zielona Góra jest 14 lekarzy: 

- specjalista neurolog, anestezjolog, specjalista neurolog dziecięcy, 

- ortopeda, chirurg urazowy, specjalista rehabilitacji medycznej, 

- pediatra, 

- specjalista w dziedzinie okulistyki, 

- specjalista otolaryngolog, pediatra, 

- specjalista neurolog, 

- specjalista ortopedii, chirurgii urazowej i rehabilitacji, 

- specjalista chorób wewnętrznych, 

- lekarz chorób wewnętrznych, 

- specjalista neurolog, 

- specjalista ortopeda, traumatolog, 

- internista, specjalista reumatologii, 

- specjalista ortopedii i traumatologii, 

- psychiatra. 

Ponadto w skład MZON Zielona Góra wchodzi 7 pracowników socjalnych, 4 doradców 

zawodowych i 2 psychologów. 

[Dowód: akta kontroli str. 85]; 

Obsługa administracyjna zespołu obejmuje 7 etatowych pracowników, którzy  

nie są członkami MZON w rozumieniu § 18 rozporządzenia w sprawie orzekania. Trzech  

z nich przebywa na długotrwałym urlopie, z czego dwóch jest zastępowanych  

na czas nieobecności. Obsługę administracyjną MZON stanowi również pracownik 

wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych oraz stażysta. 

[Dowód: akta kontroli str. od 85 do 116]; 

Stosownie do § 6 Porozumienia w sprawie realizacji zadań z zakresu orzekania  

o niepełnosprawności, w którym Prezydent Miasta Zielona Góra zobowiązał się przejąć 

pracowników etatowych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 

wszyscy etatowi pracownicy Powiatowego Zespołu zawarli w dniu 28.01.2013 r. 

porozumienia z Prezydentem Miasta Zielona Góra, Starostą Zielonogórskim i Dyrektorem 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w których wyrazili zgodę  

na przeniesienie do pracy w MZON Zielona Góra. 

[Dowód: akta kontroli str. od 117 do 132]; 
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Zgodność kwalifikacji pracowników socjalnych - członków składów orzekających  

z wymogami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

Kwalifikacje  pracowników  socjalnych zostały określone ustawą z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 182, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 

2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320) - stan prawny 

obowiązujący na dzień 31 marca 2010 r., tj. w dniu wejścia w życie ostatniej nowelizacji 

przepisów, dotyczących uprawnień do wykonywania zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 

229). 

Poddając ocenie zgodność kwalifikacji pracowników socjalnych - członków składów 

orzekających w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej 

Górze - zespół kontrolny przeanalizował akta osobowe 7 pracowników socjalnych. Zgodnie  

z Wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwalifikacji pracowników 

socjalnych przeanalizowano dyplomy ukończenia szkoły policealnej oraz uczelni wyższych. 

Stwierdzono, iż wszyscy powołani pracownicy socjalni spełniają wymogi kwalifikacyjne, 

posiadają wykształcenie wyższe, a uzyskane dyplomy uprawniają do wykonywania pracy  

w MZON w charakterze „pracownik socjalny”.  

Stwierdzono, że zadanie w zakresie kwalifikacji pracowników socjalnych - członków składów 

orzekających realizowane jest bez uchybień. Pracownicy socjalni - członkowie składów 

orzekających spełniają wymogi kwalifikacyjne. 

[Dowód: akta kontroli str. od 133 do 135]; 

 

Na tym protokół zakończono 

Zgodnie z § 15 ust. 2 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/,  kierownik jednostki 

kontrolowanej został poinformowany o prawie zgłoszenia przed podpisaniem protokołu 

umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole oraz zgłoszenia  

ich na piśmie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu. 

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  

i zaparafowano na każdej stronie. 
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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 

Przewodnicząca MZON Zespół kontrolny 

  

 

  

1. Elżbieta Niekrasz-Lisiewicz 1. Henryka Łukowiak 

  

Zielona Góra, dn. 24.12.2014 r.  

 

 2. Piotr Myczkowski 

  

 

 

 3. Krystyna Chabowska 

 Gorzów Wlkp., dn. 18.12.2013 r. 

 


