
POWIATOWY ZESPÓL 00 SPKAh 
ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, 

w KIELCACH 
u l  W r z o s o w a  4 4 ,  2 5 - 2 1 1  Kielce Kielce, 2022-03-01 

Znak: ZP-II.033.1.2022 

PAN 

ZBIGNIEW KONIUSZ 

Wojewoda Świętokrzyski 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 1 lutego 2022 r. znak: 
PSZ.III.9532.10.1.2021, dotyczące kontroli przeprowadzonej w Powiatowym 
Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach, przez 
pracowników Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności uprzejmie informuję o działaniach podjętych w celu 
realizacji wskazanych zaleceń: 

Ad. 1,4. W dniu 17 stycznia 2022 r. podczas spotkania roboczego wszyscy 
specjaliści - członkowie składów orzekających zostali pouczeni i zobligowani do 
prawidłowego uzasadniania dokonanej kwalifikacji w nawiązaniu do 
obowiązujących standardów orzeczniczych oraz konieczności zachowania 
spójności między uzasadnieniem a danymi zawartymi w druku oceny stanu 
zdrowia jak również do wyczerpującego wypełniania ocen sporządzanych 
w procesie orzeczniczym. 

Ad. 2. Lekarze - przewodniczący składów orzekających zostali poinformowani 
0 konieczności prawidłowego zaliczania chorób do rozpoznania zasadniczego 
1 schorzeń współistniejących oraz prawidłowego określania symboli przyczyn 
niepełnosprawności. 

Ad. 3. W każdym przypadku do osoby zainteresowanej jest wysyłana informacja 
o niezałatwieniu sprawy w terminie, zgodnie z art. 36 kpa. , 

Ad. 5. Zespół dołoży starań, aby wszystkie wnioski rozpatrywane były 
w terminach określonych w art. 35 kpa. W tym celu została zwiększona ilość 
składów orzekających. 



Ad. 6. Wnioskiem z dnia 17 lutego 2022r. Pani Urszula Wiączkowska-Lamczyk 
psycholog w PZOON została skierowana na szkolenie dokształcające . 

Ad. 7. Od dnia 9 lutego 2022 r. ocena stanu zdrowia wystawiona przez lekarza na 
składzie orzekającym jest przechowywana w opisanej kopercie wpiętej do akt, 
która zakładana jest przy rejestrowaniu wniosku . 

Ad. 8. Zespół podjął działania celem zatrudnienia lekarza ortopedy i kardiologa. 
Aktualnie trwają rozmowy. Lekarz kardiolog jest ciągle poszukiwany. Natomiast 
ortopeda wyraził chęć pracy w naszym Zespole od miesiąca kwietnia b.r. 
Nadmieniam, że posiada On zaświadczenie do orzekania 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 

Z poważaniem 

». 


