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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 3 pkt 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 

z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli 

przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29) 

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Gorzowie Wlkp. w terminie od 9 do 18 grudnia 2015 r. przeprowadzili kontrolę 

problemową w zakładzie pracy chronionej BUDOMONT Sp. z o.o., ul. Boh. Westerplatte 9, 

65-034 Zielona Góra. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia  

07.01.2016 r., który podpisała Pani Grażyna Marczewska - Prezes Zarządu. Pracodawca  

nie wniósł zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.  

Zakres kontroli obejmował stwierdzenie spełniania przez pracodawcę prowadzącego 

zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 

oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (…) w okresie od 1 stycznia 2014 r.  

do 18 grudnia 2015 r., a w szczególności: 

 stan zatrudnienia w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 

oraz osiągane wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

 przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez BUDOMONT  

Sp. z o. o. do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb 

osób niepełnosprawnych (przystosowanie stanowisk pracy, pomieszczeń 

higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych), 

 zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 

rehabilitacyjnych, 

 utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 

prowadzenie ewidencji środków tego funduszu. 

Na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy 

upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29) przekazuję niniejsze 

wystąpienie pokontrolne.  

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 



Ocena działalności podmiotu kontrolowanego: 

 

W okresie objętym kontrolą stwierdzono, że pracodawca zatrudniał, co najmniej  

25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągnął wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych na poziomie, co najmniej 50%, a w tym, co najmniej 20% ogółu 

zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności, w związku z czym spełniał warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 

ustawy o rehabilitacji (…).  

Stwierdzono, że stan zatrudnienia wyliczany jest zgodnie z art. 21 ust 5 ustawy  

o rehabilitacji (…), pracodawca uwzględnia rotację pracowników.  

Potwierdzono, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę odpowiadają 

przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób 

niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 

higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności  

do nich zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (…). 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (…) pracodawca legitymujący 

się statusem zakładu pracy chronionej zobowiązany jest do zapewnienia zatrudnionym 

osobom niepełnosprawnym doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 

rehabilitacyjnych.  

W celu zapewnienia pracownikom zatrudnionym w BUDOMONT Sp. z o.o. opieki 

doraźnej, specjalistycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, pracodawca zatrudnia  

w zakładzie pielęgniarkę oraz zawarł stosowne umowy z podmiotami leczniczymi  

w Zielonej Górze oraz Czerwieńsku.  

Ustalono, że opieka doraźna zapewniona jest pracownikom świadczącym pracę  

w Czerwieńsku oraz pracownikom zatrudnionym w Zielonej Górze w godzinach  

od 7.00 do 14.00 i od 18.00 do 7.00 oraz w soboty i niedziele przez całą dobę. Pracodawca  

nie zapewnił opieki doraźnej pracownikom niepełnosprawnym pracującym w godzinach  

od 14.00. do 18.00. tj. w czasie pomiędzy zakończeniem pracy zatrudnionej pielęgniarki  

a uzgodnionym w umowie z Przedsiębiorstwem Leczniczym SALUS czasem sprawowania 

opieki doraźnej.  

Zgodnie z opiniami zawartymi w stanowiskach Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych obowiązek zapewnienia doraźnej opieki medycznej uważa się  

za spełniony, jeśli zostanie zawarta umowa o świadczenie takiej opieki z personelem 

medycznym lub zakładem opieki zdrowotnej – stosownie do specyficznych potrzeb zakładu 

pracy. Osoby świadczące usługi doraźnej opieki medycznej w danym zakładzie pracy 

chronionej mogą być zatrudnione zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umowy 

zlecenia czy umowy o dzieło, muszą być jednak stale obecne w godzinach i miejscu pracy 

osób niepełnosprawnych. Z kolei z treści umowy pomiędzy pracodawcą a zakładem opieki 

zdrowotnej powinno wyraźnie wynikać, że dotyczy ona doraźnej opieki medycznej  

dla niepełnosprawnych pracowników zakładu oraz, że pomoc świadczona będzie w czasie 

godzin pracy pracowników u tego pracodawcy.  

Podkreślenia wymaga, że pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej  

ma znaczną swobodę w zakresie sposobu realizacji obowiązku dotyczącego zapewnienia 



opieki medycznej, stosownie do specyficznych potrzeb zakładu pracy. Nacisk należy położyć  

na skuteczność i efektywność danego sposobu.  

Ponadto ustalono, iż pracodawca prowadzi ewidencję środków ZFRON oraz utworzył 

Regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jednakże analiza 

Regulaminu wykazała, iż nie jest on w pełni zgodny z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

(t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.). Stwierdzono, iż zapis paragrafu 3 stanowiący 

iż „dochodami funduszu rehabilitacji są w szczególności (…) z dotacji i subwencji” jest 

niezgodny z aktualnie obowiązującym brzmieniem art. 33 ust. 2 ustawy o rehabilitacji (…). 

Do 31.01.2003 r. dochodami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

były również dotacje i subwencje. Brzmienie art. 33 ust. 2 zmienione zostało przez art. 1  

pkt 26 lit a ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2003.7.79) zmieniającej niniejszą ustawę  

z dniem 01.02.2003 r.     

Biorąc pod uwagę działalność podmiotu kontrolowanego w przedmiocie posiadania 

statusu zakładu pracy chronionej wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami. 

 

Uwagi i zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości: 

Zobowiązuje się Panią Grażynę Marczewską Prezesa Zarządu BUDOMONT Sp. z o.o. do: 

 

1. zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji 

(…) w zakresie zapewnienia dostępu do medycznej opieki doraźnej osobom 

niepełnosprawnym zatrudnionym w Zielonej Górze w godzinach od 14.00. do 18.00. 

2. uaktualnienia Regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi tj. ustawą z dnia  

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r.  

w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 

2015 r. poz. 1023 ze zm.) 

 

Na podstawie § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli (…), pracodawca 

zobowiązany jest do zawiadomienia organu kontrolnego o sposobie wykorzystania uwag  

i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 

tych działań. Informację należy przekazać Wojewodzie Lubuskiemu za pośrednictwem 

Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego.  

 

 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Grażyna Jelska 

Zastępca Dyrektora  

Wydziału Polityki Społecznej 

  


