Zarządzenie Nr 9/2003
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
Zarządzenie Nr 9/2003
Starosty Otwockiego
Z dnia 24 marca 2003 r.
W sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm./
zarządzam, co następuje:
§1
1. Powołuję z dniem 1 kwietnia 2003 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności zwany dalej
„Zespołem" przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.
2. Siedziba „Zespołu" będzie się mieściła w Przychodni Specjalistycznej w Otwocku przy ul. Batorego 44
§2
Zakres działania „Zespołu, o którym mowa w § 1 obejmuje realizację zadań z zakresu administracji
rządowej, dotyczących orzekania o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
§4
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania
Regulamin Organizacyjny Powiatowego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Otwocku
§1
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności Został powołany przez Starostę Otwockiego od dnia 1
kwietnia 2003 na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
§2
Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności zwanym dalej Zespołem ds.
Orzekania będzie mieściła się w Przychodni Specjalistycznej w Otwocku przy ul. Batorego 44.
§3
Terenem działania Zespołu ds. Orzekania jest powiat Otwock.
§4
Zespół ds. Orzekania działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.
§5
1. W skład Zespołu ds. Orzekania wchodzą przewodniczący i członkowie
2. Przewodniczącego Zespołu ds. Orzekania powołuje i odwołuje Starosta Powiatu Otwock
3. Członków Zespołu ds. Orzekania powołuje i odwołuje Starosta Powiatu Otwock na
Przewodniczącego Powiatowego Zespołu.
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§6
Ząkręs działania Zespołu ds. Orzekania obejmuje realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
§7
Zespół ds. Orzekania współdziała z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu
terytorialnego w sprawach:
1. pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych - zgodnie ze wskazaniami zawartymi w
orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.
2. toczących się postępowań przed organami rentowymi i instytucjami realizującymi ubezpieczenia
społeczne.
§8
Przewodniczący Zespołu ds. Orzekania:
1. reprezentuje Zespół ds. Orzekania na zewnątrz,
2. organizuje pracę Zespołu ds. Orzekania
3. wyznacza spośród członków Zespołu ds. Orzekania składy orzekające oraz przewodniczących składów,
4. organizuje obsługę administracyjno - biurową Zespołu ds. Orzekania.
§9

1. W skład Zespołu ds. Orzekania wchodzą w szczególności:
(a) lekarze
(b) psycholodzy
(c) pedagodzy
(d) doradcy zawodowi
(e) pracownicy socjalni
(f) inni specjaliści uznani za niezbędnych
2. Przewodniczącym składu orzekającego jest lekarz.
3. W posiedzeniu składu orzekającego uczestniczy przewodniczący i co najmniej 2 członków oraz
protokolant.
§10
Organem uprawnionym do wystawiania legitymacji osoby niepełnosprawnej jest Starosta Powiatu Otwock
lub osoba przez niego upowaŜniona.
§11
Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 1 kwietnia 2003 r..

