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        Pani 

        Agata Pietryszyk 

        Przewodnicząca 

        Miejskiego Zespołu do Spraw 

        Orzekania o Niepełnosprawności 

        w Białymstoku 

 

 

Działając z upoważnienia Wojewody Podlaskiego i w zakresie określonym w art. 6 c 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018, poz. 511 z późn. zm.) członkowie Wojewódzkiego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku przeprowadzili w dniu  

28 września 2018 roku w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Białymstoku  kontrolę problemową w kierowanym przez Panią 

Zespole. 

 

Zakres przedmiotowy kontroli, zgodnie z art. 6c ust. 2 oraz ust. 5 i 6 ww. ustawy 

obejmował ocenę:  

1. Zgodności orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania  

o stopniu niepełnosprawności (trafność rozstrzygnięć pod względem orzeczniczym); 

 

2. Prawidłowości i jednolitości stosowania standardów i procedur w sprawach orzekania 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (formalna poprawność postępowań). 

 

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole, podpisanym 

przez Panią w dniu 14 grudnia 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, przekazuję niniejsze wystąpienie 

pokontrolne.  

 

 

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie  

z uchybieniami. 

 

Kontrola losowo wybranej dokumentacji będącej podstawą wydania 150 orzeczeń  

o stopniu niepełnosprawności nie wykazała uchybień i nieprawidłowości w zakresie stosowania 

przepisów odnoszących się do oceny formalno - prawnej. 

Uchybienia w badaniu przedmiotowym i podmiotowym w ocenie stanu zdrowia 

stwierdzono jedynie w następujących sprawach: 419.2017, 4272.2017, 4315.2017 i 6170.2017.  

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w ocenach członków pozamedycznym za wyjątkiem 

ocen psychologicznych.  
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Formułuje się następujące zalecenia: 

 

1. W przypadku orzekania w tzw. trybie zaocznym zarówno lekarz jak i członek 

pozamedyczny powinien wypełnić ocenę zgodnie z dokumentacją medyczną, wiedzą 

orzeczniczą jak i innymi dokumentami zgromadzonymi w sprawie. 
 

2. Oceny psychologiczne powinny być wypełniane czytelnie, odnosić się do wszystkich  

punktów oceny, a przy ustalaniu znacznego stopnia niepełnosprawności pracownik 

pozamedyczny (psycholog) winien wykazać zakres ograniczeń funkcjonalnych 

wskazujących na niezdolność do samodzielnej egzystencji osoby orzekanej bądź 

opcjonalnie zakres udzielanej pomocy przy ustalaniu umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności.  
 

3. Zapoznanie członków Zespołu z wynikami kontroli.  

  

Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialna jest przewodnicząca Miejskiego Zespołu do 

Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku. 

 

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż jako kierownik jednostki kontrolowanej jest Pani 

zobowiązana, w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia, zawiadomić 

Wojewodę Podlaskiego o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych. 

 

 

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO 

 

 

Andrzej Kozłowski 

 

Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej  

 

 

 


