
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA  Z  DZIAŁALNOŚCI   

 

POWIATOWEGO  ZESPOŁU   

 

DO  SPRAW  ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   

 

W  ZŁOTOWIE   W  2011 ROKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Spis  treści 

 

I.   Sprawy finansowe.    

II.  Stan zatrudnienia.     

III. Realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji    

      zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  

      niepełnosprawnych w tym: 

 1)  tryb postępowania przed Zespołem, 

 2)  zestawienia dotyczące ilości wpływających wniosków oraz  

               wydawanych orzeczeń,     

3) zestawienia dotyczące ilości złożonych wniosków i wydanych  

     legitymacji.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 3 

 

I. Sprawy finansowe 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. Nr 123, poz. 

776, z późn. zm.), wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane ze 

środków finansowych budżetu państwa. Wydatki te mogą być również 

pokrywane ze środków finansowych samorządu terytorialnego. 

 

 

 

Wszystkie wydatki w 2011r. wyniosły     170.392,63 zł.  

 

Wielkość wydatków z budżetu wojewody                160.392,63 zł. 

 

 Wielkość wydatków z budżetu samorządu       10.000,00 zł.   

                    

 wynagrodzenia wraz z pochodnymi       88.770,50 zł. 

 umowy cywilno-prawne         63.961,84 zł. 

 pozostałe wydatki          17.660,29 zł. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

II. Stan zatrudnienia. 

 

 

W roku 2011 do dnia 30 kwietnia 2011r. w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności w Złotowie zatrudniona była Przewodnicząca na podstawie umowy o 

pracę w wymiarze 1/2 etatu. Ponadto Zespół zatrudniał jedną osobę do obsługi 

administracyjno – biurowej Zespołu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu 

pracy. Do pracy w Zespole do dnia 30 kwietnia 2011r. w ramach 5/8 etatu była oddelegowana 

jedna osoba zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Złotowie. Ponadto do końca maja 

2011r. Zespół zatrudniał sprzątaczkę na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/4 etatu. 

 

Od dnia 09 maja 2011r. Starosta Złotowski powołał najpierw pełniącą obowiązki 

Przewodniczącej Zespołu, a od 01 sierpnia 2011r. Przewodniczącą Zespołu w pełnym 

wymiarze czasu pracy. Reasumując w chwili obecnej w Zespole zatrudniona jest 

Przewodnicząca i pracownik do obsługi administracyjno – biurowej na podstawie umów o 

pracę w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 2 etaty. 

  

W 2011r. czynności członków składów orzekających na podstawie umów cywilno-

prawnych wykonywało 12 specjalistów, tj: 

 

 

 lekarz z II stopniem specjalizacji w dziedzinie neurologii, 

 

 lekarz  z II stopniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, 

 

 lekarz z II stopniem specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej, 

 

 lekarz z II stopniem specjalizacji w dziedzinie chorób oczu, 

 

 lekarz z II stopniem specjalizacji w dziedzinie neurologii dziecięcej i I stopniem 

specjalizacji w dziedzinie pediatrii, 

 

 psycholog, 

 

 pedagog, 

 

 2 pracowników socjalnych, 

 

 2 doradców zawodowych, 

 

 1 osoba posiada uprawnienia doradcy zawodowego i pracownika socjalnego. 

 

 

Dnia 19 października 2011r. na członka Zespołu został powołany lekarz z II stopniem 

specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, który będzie zatrudniony od stycznia 2012r. 
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III. Realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i  

      społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 

1. Tryb postępowania przed Zespołem 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie wydaje 

orzeczenia o: 

1) niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, 

2) stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia, 

3) wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub 

niezdolności do pracy. 

 

Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy, składa do Powiatowego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie wniosek w sprawie wydania 

orzeczenia na aktualnie obowiązującym druku. Do wniosku konieczne jest załączenie 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego opis stanu zdrowia, wydanego przez lekarza, pod 

którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana lub dziecko, oraz dołącza inne 

posiadane dokumenty, mogące mieć znaczenie w ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności. Zaświadczenie lekarskie powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 

dni przed dniem złożenia wniosku do Zespołu i zawierać rozpoznanie choroby zasadniczej 

i chorób współistniejących, a także wyniki badań diagnostycznych i konsultacji 

specjalistycznych potwierdzających rozpoznanie. Złożona dokumentacja podlega wstępnej 

weryfikacji przez Przewodniczącą zespołu, oraz lekarza – członka składu orzekającego, do 

którego skierowana jest osoba celem ustalenia niepełnosprawności bądź stopnia 

niepełnosprawności. W szczególnych przypadkach osoba może zostać wezwana do usunięcia 

braków formalnych lub uzupełnienia brakującej dokumentacji medycznej. 

 

 O terminie posiedzenia osoba zainteresowana jest powiadamiana pisemnie nie później 

niż na 7 dni przed dniem wyznaczonym na termin posiedzenia komisji orzekającej. 

Posiedzenia składów orzekających odbywały się 3-4 razy w tygodniu w zależności od 

możliwości finansowych oraz ilości wpływających wniosków. Czas oczekiwania na wydanie 

orzeczenia wynosił nawet powyżej 4 miesięcy. Od lipca 2011r. osoby ubiegające się  

o orzeczenie o niepełnosprawności, które nie ukończyły 16 roku życia były orzekane  

w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Natomiast od września 2011 roku  

w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku były wydawane również orzeczenia 

osobom ubiegającym się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, które 

ukończyły 16 rok życia. Sytuacja w taki sam sposób przedstawia się do dnia dzisiejszego. 

 

 W przypadku osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, które 

nie ukończyły 16 roku życia wydaje się orzeczenia zaliczające bądź nie zaliczające do osób 

niepełnosprawnych. Są one zaliczane do osób niepełnosprawnych jeżeli mają naruszoną 

sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, 

z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą 

konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych 

potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.  

U osób tych nie określa się stopnia niepełnosprawności, jedynie zalicza bądź nie do osób 

niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu 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). 
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Natomiast w przypadku osób które ubiegają się o wydanie orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności, które ukończyły 16 rok życia wydaje się orzeczenia o lekkim, 

umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

Zgodnie z cytowaną na wstępie Ustawą, zostały ustalone trzy stopnie niepełnosprawności: 

- znaczny – do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do 

pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą w celu 

pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku 

z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, 

- umiarkowany – do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, 

niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub 

wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról 

społecznych, 

- lekki – do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w 

istotny sposób obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, 

jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością 

psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się 

kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze 

lub środki techniczne. 

 

Zaliczenie do któregoś ze stopni niepełnosprawności następuje na podstawie wytycznych 

zawartych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz 776, z późn. zm.) oraz 

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

sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 

1328) 

 

Orzeczenia są wydawane na stałe, jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie 

rokuje poprawy, lub okresowo jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu 

zdrowia. 

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak nie dłuższy niż do 

ukończenia przez dziecko 16 roku życia. 

 

W przypadku gdy osoba nie zgadza się z wydanym orzeczeniem, może wnieść w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do 

Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, za pośrednictwem Zespołu, który wydał 

orzeczenie. Jeżeli Zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje 

się orzeczenie uchylające zaskarżone orzeczenie, w pozostałych przypadkach odwołanie wraz 

z aktami sprawy zostaje przesłane do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności w Poznaniu. 

  

Ponadto Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie na 

podstawie wydanych przez siebie orzeczeń wydaje legitymacje o niepełnosprawności lub 

stopniu niepełnosprawności uprawniające do korzystania z ulg i uprawnień. 
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2. Zestawienia dotyczące wpływających do Zespołu wniosków oraz wydawanych  

    orzeczeń w 2011 r.: 

 

 

 liczba wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności  1243 

 liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności   1296 

 

 liczba wniosków o ustalenie niepełnosprawności      422 

 liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności      489 

 

 

3. Zestawienia dotyczące ilości złożonych wniosków i wydanych legitymacji w 2011r. 

 

 

 liczba wniosków o wydanie legitymacji       226 

 liczba wydanych legitymacji         226 

 


