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ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Z POWIATOWYM ZESPOŁEM DS. ORZEKANIA  

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU UL. JUDYMA 5 
  

 

 

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza do współpracy z Powiatowym Zespołem ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności, który zatrudni lekarza – członka składu orzekającego o specjalności: 

 

- lekarz laryngolog ze specjalizacją co najmniej pierwszego stopnia, posiadającego prawo wykonywania zawodu. 

 

 

I. Przedmiot współpracy i wymagania: 

 

1. Zadania lekarza w Zespole: 

 udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz 

analiza materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia orzekanego i wypełnienie na tej podstawie oceny 

stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego zakończonego podpisaniem wydanego orzeczenia  

o stopniu niepełnosprawności (obligatoryjnie), 

 weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia  

o niezbędne wyniki badań diagnostycznych oraz inne dokumenty związane ze stanem zdrowia osoby 

zainteresowanej mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności; (fakultatywnie). 

2. Warunkiem niezbędnym udziału lekarza – członka zespołu w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie 

jednodniowego szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania  o Niepełnosprawności w Opolu, 

zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności. Szkolenia odbywają się w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Opolu i są bezpłatne. Warunkiem zgłoszenia do udziału w szkoleniu jest powołanie osoby zainteresowanej do 

składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu. 

3. Lekarz – przewodniczący składów orzekających zatrudniony będzie w Zespole na podstawie umowy cywilno-

prawnej. Przedmiotem umowy będzie wydanie stosownego orzeczenia, za które zleceniobiorca otrzymuje 

wynagrodzenie w wysokości określonej Zarządzeniem nr 17/2021 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  

z dnia 15.04.2021 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności (stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia).  

4. Składy orzekające Zespołu zbierają się w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu ul. Judyma 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 

przedpołudniowych i popołudniowych (do uzgodnienia z lekarzem). 

5. Okres realizacji współpracy: od daty podpisania umowy do 31.12.2021r. 

 

II. Warunki współpracy i wymagane dokumenty  

 

a. Warunkiem współpracy jest spełnienie wymogów kwalifikacyjnych jakie powinien spełniać lekarz, określonych  

w § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. 

 w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 

b. Wykonawca - lekarz spełni niniejszy warunek współpracy przedstawiając poniższe dokumenty: 

 kserokopia dyplomu ukończenia akademii medycznej (oryginał dokumentu do wglądu), 

 kserokopia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu lekarza (oryginał dokumentu do wglądu), 

 kserokopia zaświadczenia ukończenia specjalizacji (oryginał dokumentu do wglądu). 

c. Wykonawca w celu potwierdzenia współpracy wraz z ww. dokumentami złoży również: 

 oświadczenie o współpracy jako członek zespołu orzekającego – załącznik nr 1. 
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III. Termin i sposób składania ofert. 

 

Oświadczenia i dokumenty określone w pkt. II należy złożyć w terminie do  14.05.2021 roku  

w następujących formach: 

1. Skanów na adres poczty elektronicznej: pzon@powiat.kedzierzyn-kozle.pl  

2. Pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Powiatowy Zespół Ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności, ul. Judyma 5, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 

3. Osobiście w siedzibie Powiatowego Zespołu Ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Judyma 5, 47-220 

Kędzierzyn-Koźle (parter, pok. Nr  3). 

 

 

IV. Przetwarzanie danych osobowych. 

 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski  z siedzibą  47-220 

Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 13. Administrator jest to osoba lub podmiot, która decyduje co się będzie 

działo z Państwa danymi osobowymi. 

 Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof KSIĘSKI, 47-220 Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 13, pokój 

nr 37. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, proszę nie wahać się 

skontaktować z nim pod adresem: k.ksieski@powiat.kedzierzyn-kozle.pl  tel. 774052777 lub osobiście po 

uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie . Inspektor czuwa nad bezpieczeństwem Państwa danych 

osobowych w urzędzie. 

 Państwa dane osobowe uzyskane przez Starostwo Powiatowe wykorzystujemy wyłącznie w celu  prowadzenia 

procedury zmierzającej do współpracy z PZON Kędzierzyn-Koźle i podpisania stosownej umowy. Podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO. W przypadku danych dodatkowych (np. 

numer telefonu, adres mailowy) przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody art. 6 ust.1 pkt a) 

RODO, która może być w każdej chwili wycofana. 

 Państwa dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO.  

 Starostwo Powiatowe w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Państwa danych osobowych do 

państwa trzeciego, czyli poza obszar Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie 

krócej niż okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych i okres ten wynosi 10 lat lub 50 lat ( w zależności od rodzaju podpisanej 

umowy). 
 Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo uzyskania ich kopii art.15 ust.1 RODO 

 prawo do sprostowania danych (jeżeli Państwo uważają, że zebrane dane są nieprawidłowe) art.16 

RODO. 

 prawo do usunięcia danych art.17 RODO (w przypadku przetwarzania na podst.art.6 ust.1 pkt a RODO) 

 prawo do ograniczenia przetwarzania art.18 RODO 

 Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 

warszawa  jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.   
 Dane osobowe podane przez Państwa są dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy. 

  Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

Szczegółowych informacji udziela: 

Kornelia Pośpiech-Góreczna - przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu  tel. 77 405 27 84. 
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Załącznik nr 1 

 

......................................................         
     /pieczęć adresowa wykonawcy/    

 

 

Oświadczenie o współpracy jako członek zespołu orzekającego 
 

 

Ja niżej podpisany/a: 

……………………………………………………………….……………………………………….………….……………….……. 

(imię, nazwisko) 

 

działając w imieniu i na rzecz:  

……………………………………………………………….……………………………………….………….……………….……. 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

odpowiadając na ogłoszenie o zaproszeniu do współpracy z Powiatowym Zespołem Ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności nr ……….. z dnia …………. zobowiązuję się podjąć współpracę jako członek składu 

orzekającego o specjalności - lekarz ………………………  

Oświadczamy ponadto, że: 

a) zapoznaliśmy się ze warunkami zaproszenia do współpracy nr ………….. z dnia ………….,  

a także projektem umowy oraz wszystkimi innymi dokumentami i akceptujemy je bez  zastrzeżeń oraz 

uznajemy się za związanych określonymi w nich warunkami, 

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert, 

c) w przypadku spełnienia warunków określonych w przedmiotowym zaproszeniu zobowiązujemy się 

do podpisania umowy na warunkach w niej określonych miejscu i terminie wskazanym przez 

zamawiającego, 

 

 

 

Miejsce i data  ............................................................... 

   

                                                     Podpis   …….................................................................
                                                       


		2021-04-20T14:34:51+0200
	Piotr Kmieć




