
Stanowisko Zespołu Kontrolnego w sprawie zastrzeżeń złożonych przez 

Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Nowej Soli 

do protokołu kontroli problemowej przeprowadzonej 

w dniach 24.08.2015 r. – 07.09.2015 r. 

 

Przewodniczący podmiotu kontrolowanego jest uprawniony zgłosić zastrzeżenia 

do ustaleń zawartych w protokole. W razie ich wniesienia kontrolujący dokonują ich analizy. 

W piśmie z dnia 27.10.2015 r., nr ON.1710.2.2015, wniesionym przez Pana Łukasza 

Kasprzyka, Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Nowej Soli, zawarte były 3 zastrzeżenia. Wobec wniesionych 

zastrzeżeń, co do ustaleń protokołu, stanowisko Zespołu Kontrolnego jest następujące: 

1. Zastrzeżenie dotyczące pomieszczeń zajmowanych przez Zespół i godzin pracy Zespołu – 

zostało uwzględnione. 

2.Zastrzeżenie dotyczące krótkiego okresu obowiązywania orzeczeń wydawanych przez 

lekarzy – orzeczników nie zostało uwzględnione. 

Zgodnie z § 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 

(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1110), naruszenie sprawności organizmu uważa się za  trwałe (stałe) 

- jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy lub okresowe – jeżeli 

według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia. Stopień 

niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe. 

Jak wynika z przytoczonego wyżej przepisu, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje 

się okresowo, jeżeli stan zdrowia rokuje poprawę. Wydawanie z rzędu po 4 – 5 orzeczeń  

o stopniu niepełnosprawności przy zaliczeniu za każdym razem do tego samego stopnia 

niepełnosprawności wydaje się być sprzeczne z tym przepisem. Rodzi się bowiem pytanie, 

czy rokowanie poprawy stanu zdrowia przy pierwszym orzeczeniu nie oznacza że kolejne 

decyzje powinny zaliczać wnioskodawcę do niższego stopnia niepełnosprawności? Jeżeli stan 

zdrowia rokuje poprawę przy pierwszym orzekaniu o niepełnosprawności, dlaczego kolejne 

orzeczenia zaliczają wnioskodawcę do tego samego stopnia niepełnosprawności? 

Zespół kontrolny nie twierdzi przy tym, iż osobą odpowiedzialną za okres wydawania 

orzeczeń o stopniu niepełnosprawności jest Przewodniczący PZON Nowa Sól. 

Rozstrzygniecie w tej kwestii należy do składu orzekającego, którego Przewodniczący 

Zespołu nie może być członkiem. Odpowiedzialność Przewodniczącego ogranicza się do jego 



uprawnień i kompetencji pracowniczych, wynikających zarówno z zakresu obowiązków,  

jak i przepisów prawa. Protokół kontroli odnosi się nie tylko do Przewodniczącego,  

ale również do pozostałych członków Zespołu. Zawiera on opis stanu faktycznego zastanego 

w czasie kontroli. Wskazanie uwag, nieprawidłowości i zaleceń do ich usunięcia zostanie 

dokonane w wystąpieniu pokontrolnym. Zapis protokołu kontroli związany z krótkim 

okresem ważności wydawanych orzeczeń nie dotyczy wszystkich lekarzy, lecz tylko części  

z nich. Można ich ustalić na podstawie Tabeli 1, zawierającej wykaz skontrolowanych  

akt spraw. Co do konieczności szkolenia lekarzy w zakresie przesłanek wydawania 

okresowych orzeczeń, informuję, że informacje na ten temat są przekazywane podczas 

szkoleń przeprowadzanych w LUW. Jednak to przewodniczący powiatowych zespołów 

wyznaczają lekarzy biorących udział w tych szkoleniach. 

3.Zastrzeżenie dotyczące aktualizacji systemu EKSMOoN poprzez niewprowadzenie  

do tego systemu jednego z pracowników administracyjnych –nie zostało uwzględnione. 

Kontrola PZON w Nowej Soli przeprowadzona w dniach 24.08.2015 r. – 07.09.2015 r. 

obejmowała okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Jak zostało wykazane w protokole 

kontroli, kadra administracyjna PZON liczyła w tym czasie 6 pracowników, natomiast  

do systemu EKSMOoN wprowadzonych było 5. Po okresie objętym kontrolą, brakujący 

pracownik został wprowadzony do sytemu (dowód z dnia 26.10.2015 r.). Zespół kontrolny 

przyjmuje ten fakt do wiadomości, lecz z przyczyn formalnych nie może go uwzględnić  

w protokole kontroli. 

W oparciu o powyższe, w protokole kontroli protokole dokonuje się zmian, w ten 

sposób, iż: 

- na stronie 4 protokołu po wierszu 16 dodaje się zapis, który otrzymuje brzmienie: 

„- pokój przewodniczącego Zespołu: 10 m² ”; 

- ustalenia zawarte na stronie 4 protokołu, wiersze od 21 do 22,otrzymują brzmienie: : 

„W trakcie kontroli ustalono, że PZON pracuje w poniedziałki w godzinach: 7:00 – 16:00,  

od wtorku do czwartku w godz. 7:00 – 15:00, a w  piątki w godz. 7:00 – 14:00.„ 

Akceptuję:        Zespół Kontrolny: 

    Henryka Łukowiak 

    Piotr Myczkowski
       

Gorzów Wlkp., dn. 30 listopada 2015 r. 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Grażyna Jelska 

Zastępca Dyrektora 
Wydziału Polityki Społecznej 


