Pani
Anna Brodowska
Przewodnicząca
Powiatowego Zesp
do Spraw
Orzekania o Nie ełnosprawności
w Nowym D rze Mazowieckim
ul. Pade wskiego 1B
05 O Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie:
administracji

ustawy z

dnia

23

stycznia 2009 r.

o wojewodzie

rządowej w województwie ( Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206), ustawy o

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
27 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92) oraz rozporządzenia
Pracy i Polityki
przeprowadzania

Społecznej

społecznej

(Dz. U. Nr 53, poz. 323 ),

w

z dnia 14.03.2008 r.

Niepełnosprawności
Powiatowym

w

Ministra

w sprawie trybu i sposobu

do

analizy

Zespołu

do

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Zespół

Warszawie

Zespole

dokonanie

oraz

Wojewódzki

w Nowym Dworze Mazowieckim,

Spraw
oraz

obowiązującego

trybu

przewidzianego

w

Spraw

Orzekania

ul. Paderewskiego

2008 r. nr 14, poz. 92),

Spraw

procedur,
ustawie
oraz

z

Orzekania

kontrolę
o

doraźną

Niepełnosprawności

1B. Celem

kontroli

funkcjonowania

Orzekania o Niepełnosprawności

postępowania

i społecznej

do

przeprowadził

i oceny organizacji

Mazowieckim

zawodowej

z dnia

kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy

o rehabilitacji zawodowej

o

i

było

Powiatowego

w Nowym Dworze

formalno

prawnego,

przestrzegania

stosowania

zasad

postępowania

dnia

zatrudnianiu

27 sierpnia 1997 r. o
osób niepełnosprawnych

rehabilitacji
(t.j. Dz. U. z

rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności
- go roku życia ( Dz.U. Nr 17, poz. 162 ), rozporządzeniu
Społecznej

z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającego

kryteriów oceny niepełnosprawności
Nr 226, poz.

u osób w wieku do 16

Ministra Pracy i Polityki
rozporządzenie

w sprawie

u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U z 2009 r.

1829) oraz rozporządzeniu

Ministra

Gospodarki,

Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności
niepełnosprawności

(Dz.U. Nr 139, poz. 1328), rozporządzeniu

i stopniu

Ministra Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
orzekania o niepełnosprawności
1804), a także "Standardach
niepełnosprawności"

i stopniu niepełnosprawności
postępowania

(Dz. U. Nr 224, poz.

dla zespołów

orzekających

o stopniu

opracowanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób

Niepełnosprawnych.
W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione
stosownie do § 18 rozporządzenia
14.03.2008 r.

w protokole kontroli,

Ministra Pracy i Polityki

w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania

Społecznej

kontroli

z dnia

przez organy

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

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych,

przekazuję

niniejsze

wystąpienie

pokontrolne.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Dworze
Mazowieckim

działa na podstawie Zarządzenia Nr 14 z dnia 11 września 2002 r.

Starosty Powiatu Nowodworskiego

wydanego na podstawie art. 35 ust.! ustawy z dnia

5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze
zm.) i 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późno zm.) po

uzyskaniu zgody Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.04.2002 r. wydanej na wniosek
Starosty Powiatu Nowodworskiego

z dnia 15.02.2002 r. Obszarem działania Zespołu

jest powiat nowodworski.
Aktualnie

skład

Zespołu

tworzą

osoby,

które

przystąpiły

do

testu

sprawdzającego w zakresie objętym szkoleniem zgodnie z programem, o którym mowa
w § 24 rozporządzenia
sprawie orzekania

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w

o niepełnosprawności

i stopniu niepełnosprawności

oraz § 27

rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepełnosprawności

i stopniu niepełnosprawności

139, poz.

zaświadczenia

1328 ze zm.), oraz uzyskały

zgodnie

(Dz.U. Nr

z § 20 ust. 3

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie
orzekania

o niepełnosprawności

i stopniu niepełnosprawności

i

§ 23

Ministra

Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o
niepełnosprawności
W kadrze

i stopniu niepełnosprawności.

lekarzy - członków

składów

orzekających

stwierdzono

brak

o specjalizacji o specjalizacji laryngologa. Jak wyjaśniła Przewodnicząca
p. Anna

Brodowska,

wniosek

o powołanie

lekarza

laryngologa

lekarzy
Zespołu

oczekuje

na

rozpatrzenie Starosty Powiatu Nowodworskiego.
W toku kontroli

stwierdzono również,

że w skład Zespołu nie został

powołany

sekretarz oraz pedagog. Powołanie zarówno sekretarza, jak i pedagoga w zespole do
spraw orzekania o niepełnosprawności jest obligatoryjne, na co wskazuje przepis § 18
ust. 1 Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w
spraWIe orzekania
ust.

1 ww.

o niepełnosprawności

rozporządzenia

określa

i stopniu niepełnosprawności.
zamknięty

katalog

Przepis § 18

członków

zespołu,

a

wprowadzenie do wyliczenia nie pozwala na fakultatywne traktowanie członkostwa w
zespole wskazanych

osób. Kontrola

wykazała

ponadto,

że p. Anna Kaczmarek

powołana na stanowisko pracownika socjalnego nie posiada wymaganych przepisami
prawa kwalifikacji,

uprawniających

do orzekania

o niepełnosprawności

i stopniu

niepełnosprawności.

Pismem z dnia 30.11.2010 r. Przewodniczaca Zespołu w Nowym

Dworze Mazowieckim poinformowała, że zarządzeniem z dnia 15.11.2010 r. Starosty
Nowodworskiego

powołano

na członka

Zespołu

pedagoga,

natomiast

w dniu

22.11.2010 r. Starosta Nowodworski odwołał członka Zespołu - p. Annę Kaczmarek.
Do dnia dzisiejszego nie powołano lekarza laryngologa.
Od lipca 20 10 roku siedziba
o Niepełnosprawności
ul. Paderewskiego

w

Nowym

Powiatowego
Dworze

Zespołu

Mazowieckim

l B. Siedziba Zespołu usytuowana jest

Starostwa Powiatowego

na

ds.

Orzekania

mieści

SIę przy

parterze

budynku

w wyodrębnionym dla potrzeb Zespołu skrzydle.

W obecnej

siedzibie mieszczą się zarówno pokoje administracyjne jaki i odbywają się posiedzenia
składów orzekających.
gabinetem lekarskim,
dziesięcioma
dzieci.

Zespół dysponuje

pokojem dla specjalisty oraz przestronny,

miejscami

Wyposażenie

2 pokojami administracyjno-biurowymi,

do siedzenia, wieszakiem
pokoju

administracyjnego

widnym holem z

oraz przewijakiem
stanowi:

8

szaf

dla małych
aktowo-

kartotekowych, 5 szaf aktowych drewnianych, 2 narożne biurka z ladą dla klientów, 2
krzesła, 2 fotele obrotowe, szafka podręczna. Sprzęt stanowią: 2 zestawy komputerowe,
niszczarka, urządzenie wielofunkcyjne,
administracyjno-biurowych

zajmuje

laminator, 2 drukarki. Drugie z pomieszczeń
Przewodnicząca

Zespołu.

Gabinet

lekarza -

orzecznika wyposażony jest w umywalkę, dozownik mydła oraz płyn do dezynfekcji

rąk, leżankę, powierzchnie

zmywalne, wagę elektroniczną

oraz podstawowy

sprzęt

medyczny m.in. ciśnieniomierz, stetoskop, apteczka pierwszej pomocy.
Budynek spełnia

wymogi architektoniczne

osób niepełnosprawnych,
nachyleniu),

pod kątem zapewnienia

dostępności dla

przy wejściu do niego znajduje się podjazd

umożliwiający

dostęp

osobom

poruszającym

się

(o niskim

na

wózkach

inwalidzkich. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wydzielono 3 miejsca
dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie budynku znajduje się toaleta dostosowana do

potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Tablice z nazwą Zespołu znajdują się zarówno na

budynku jak i na drzwiach pokoi zajmowanych przez Zespół.
Powiatowy
bieżącej

Zespół w Nowym Dworze Mazowieckim w celu udokumentowania

działalności

prowadzi

rejestry

zgodnie

z wytycznymi

zawartymi

w

"Standardach postępowania dla zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności"
opracowanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych".
Zgodnie z art. 6d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych,

zawodowej

i

pracuje

w

Zespół

Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.
Dokumentacja
niepełnosprawności

wpływająca

w sprawie

lub stopniu niepełnosprawności

jest przez Przewodniczącą
medycznymi

do Zespołu

wydania

orzeczenia

po zarejestrowaniu

o

segregowana

i kierowana do lekarzy, którzy zgodnie ze wskazaniami

przeglądają ją i decydują o ewentualnej

konieczności

uzupełnienia

dokumentacji o badania specjalistyczne.
Posiedzenia składów orzekających odbywają się od 4 do 6 razy w miesiącu, na
poszczególne posiedzenia wzywanych jest od 17 do 22 osób orzekanych. Pediatra i
okulista przyjmują od 9 do 12 osób zainteresowanych

lub dzieci. Zgodnie z § 24 ust. 3

rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r.
(Dz.U. Nr 139,poz.
niepełnosprawności,

1328) w sprawie orzekania

o niepełnosprawności

i stopniu

składy dla dorosłych i dzieci odbywają się oddzielnie.

Działania podjęte w zakresie zmiany warunków

lokalowych

skutkowały

poprawą dostępności i obsługi osób niepełnosprawnych.

Wojewódzki Zespół

ocenia działalność

Dworze

Powiatowego

względem organizacyjnym.

Zespołu w Nowym

znaczną
dobrze

Mazowieckim

pod

o

wykonaniu powyższych zaleceń proszę poinformować w terminie
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie.

30 dni

DYREKTOR
Ośrodka .W()jewo,dzlo~go Zespołu
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Do wiadomości:
~)

/ Ilj

Starosta Powiatu Nowodworskiego
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
3. Wydział Kontroli i Audytu
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
4. a/a.

! 2.

