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PROTOKÓŁ KONTROLI 

problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej 

FOR NATURE Jerzy Dobroczyński, ul. Kożuchowska 5, 68-100 Żagań 

w terminie od 8 do 15 maja 2015 r. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 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) zespół kontrolny w składzie: 

 

Anna Bilińska – kierownik zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektora  

w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 11/2014 oraz 

upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 132-1/15 z dnia 04.05.2015 r. 

 

Marta Zatylna – członek zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektora  

w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 12/2014 oraz 

upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 132-2/15 z dnia 04.05.2015 r.  

(Załączniki nr 1 i 2) 

w terminie od 8 do 15 maja 2015 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy 

chronionej FOR NATURE Jerzy Dobroczyński, ul. Kożuchowska 5, 68-100 Żagań. 

Numer Identyfikacji Podatkowej 924-100-35-42 

Numer identyfikacyjny REGON 970416399 

 

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące akty prawne:  

 art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 3 i 3b oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia  

27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

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

 rozporządzenie 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, poz. 29), 

 § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.  

w sprawie określania wzorów i informacji przedstawianych przez prowadzącego 

zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu  

ich przedstawiania (Dz. U. z 2011 r. Nr 44, poz. 232),  

 § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r.  

w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

(Dz. U. z 2007 r. Nr 245, poz. 1810). 
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Przedmiotem kontroli problemowej było stwierdzenie spełniania przez pracodawcę 

prowadzącego zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych dla zakładów 

pracy chronionej wynikających z art. 28 ust. 1 pkt -3 oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 ustawy  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

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

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2014 r. do 15 maja 2015 r. Szczegółowej 

analizie poddano stan zatrudnienia w II półroczu 2014 r. (od 01 lipca 2014 r. do 31 grudnia 

2014 r.) oraz stan zatrudnienia dniu kontroli, tj. 08.05.2015 r. Ponadto sprawdzono:  

 przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez FOR NATURE Jerzy 

Dobroczyński do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb 

osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania 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. 

Analiza dokumentów w sprawie nastąpiła w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniu  

8 maja 2015 r. Do dnia zakończenia kontroli tj. do 15 maja 2015 r. dalsze czynności kontrolne 

zostały przeprowadzone w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

Ponadto pracodawca w dniu 12.05.2015 r. złożył pisemne wyjaśnienia do kontrolowanych 

zagadnień.   

O rozpoczęciu kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem Zastępcy 

Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wlkp. p. Grażyny Jelskiej z dnia 24.04.2015 r., znak: PS-III.9514.7.2015.ABil działającej  

z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.  

(Załącznik nr 3) 

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały: 

- Pani (*) – zatrudniona na stanowisku sekretarki na podstawie umowy o pracę z dnia 

(*) zawartej na czas nieokreślony, posiadająca upoważnienie do udzielania informacji 

i wyjaśnień podczas kontroli podpisane przez p. Jerzego Dobroczyńskiego. 

(Załącznik nr 4) 

Z uwagi na nieobecność właściciela firmy p. Jerzego Dobroczyńskiego w trakcie kontroli  

w zakładzie w Żaganiu, zobowiązano pracodawcę do uzupełnienia informacji zebranych 

przez kontrolerów do dnia 15.05.2015 r.  

(Załącznik nr 5) 

FOR NATURE Jerzy Dobroczyński prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej. Główna siedziba firmy znajduje się w Żaganiu przy  

ul. Kożuchowskiej 5. Działalność prowadzona jest również w Nowej Soli, ul. Składowa 1. 

Powyższa informacja została potwierdzona w Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez 

Ministerstwo Gospodarki w formie elektronicznej stan na dzień 08.06.2015 r.  

Podmiot kontrolowany posiada status zakładu pracy chronionej przyznany decyzją 

Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr D/03255 z dnia 24.12.1997 r., 

zmienioną decyzjami Wojewody Lubuskiego Nr Z/32/01 z dnia 30.10.2001 r. (zmiana  
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ze względu na zmianę nazwy firmy z M-MAJ Jerzy Dobroczyński na FOR NATURE Jerzy 

Dobroczyński) oraz Nr Z/84/04 z dnia 01.09.2004 r. (zmiana ze względu na uruchomienie 

działalności w Nowej Soli przy ul. Składowej 1). (dokumentacja dostępna w aktach tut. 

Wydziału).  

Oświadczenie pracodawcy uzyskane podczas kontroli potwierdza, iż pracodawca prowadzi 

działalność gospodarczą w następujących miejscach: 

- Żagań - zatrudnionych jest 20 osób, w tym 11 osób niepełnosprawnych; 

- Nowa Sól - zatrudnionych 13 osób, w tym 8 to osoby niepełnosprawne. 

 (Załącznik nr 6) 

Przedmiotem działalności zakładu FOR NATURE Jerzy Dobroczyński jest produkcja 

zbiorników, rurociągów oraz innych konstrukcji stalowych. 

W zakładzie obowiązuje dwuzmianowy system pracy od 7:00 do 15-00 od 14:00 do 22:00.  

 (Załącznik nr 7) 

Z wyjaśnienia pracodawcy z dnia 12.05.2015 r. wynika, iż praca na dwie zmiany 

podyktowana jest względami organizacyjnymi procesu wytwarzania w zakładzie. Dyrektor 

zakładu zarządza ją w razie konieczności (na przykład w miesiącu marcu 2015 r. II zmiany 

nie było, zaś w miesiącu kwietniu praca na II zmianie odbyła się w ciągu jednego tygodnia). 

(Załącznik nr 8) 

Pracodawca przedłożył akty notarialne potwierdzające prawo do użytkowanych 

nieruchomości: 

- w Żaganiu przy ul. Kożuchowskiej nieruchomość użytkowana jest na podstawie 

umowy sprzedaży i ustanowienia hipoteki – akt notarialny Repertorium  

A nr (*) z dnia (*), oraz umowy o zniesieniu współużytkowania wieczystego gruntu  

i współwłasności budynków potwierdzonej aktem notarialnym Repertorium A nr (*)  

z dnia (*).  

- w Nowej Soli przy ul. Składowej na podstawie umowy sprzedaży potwierdzonej 

aktem notarialnym Repertorium A nr (*) z dnia (*). 

(Załącznik nr 9)  

Stan zatrudnienia w FOR NATURE Jerzy Dobroczyński w osobach i w przeliczeniu  

na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągane wskaźniki zatrudnienia.  

 

W dniu kontroli pracodawca przedstawił listę pracowników zatrudnionych  

na podstawie umowy o pracę obrazującą stan zatrudnienia na dzień 08.05.2015 r. Lista 

uwzględnia etaty oraz stopnie niepełnosprawności i obejmuje 33 pracowników (13 osób 

niepełnosprawnych z orzeczeniem o stopniu umiarkowanym oraz 6 legitymujących się 

orzeczeniem ze stopniem lekkim).  

 (Załącznik nr 10) 

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych  

w II półroczu 2014 r., orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia 

lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na danym stanowisku. W związku  

z powyższym stwierdzono, że wszystkie zatrudnione osoby niepełnosprawne posiadały ważne 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak 

przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Pracodawca złożył oświadczenie, z którego 
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wynika, iż w badanym okresie II półrocza 2014 r. pracownicy niepełnosprawni nie 

przebywali na urlopach wychowawczych oraz bezpłatnych.   

(Załącznik nr 11) 

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach II półrocza 2014 r. odzwierciedla poniższe 

zestawienie:  

 
 

Pracodawca posiadający status zakładu pracy chronionej powinien w myśl art. 28 ust. 

1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej (…) zatrudniać nie mniej niż 25 pracowników  

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągać wskaźniki zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych co najmniej 50% (Wskaźnik 1 w tabeli), w tym co najmniej 20% ogółu 

zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności (Wskaźnik 2 w tabeli), lub 30% osób niewidomych lub psychicznie 

chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności. 

Powyższych obliczeń dokonano w siedzibie tut. Wydziału na podstawie przekazanych w dniu 

kontroli wykazów od pracodawcy, które zostały zweryfikowane przez kontrolerów podczas 

analizy dokumentów zatrudnionych i zwolnionych pracowników zakładu.  

(Załącznik nr 12, 13) 

Na podstawie analizy danych z informacji INF-W za II półrocze 2014 r. oraz kontroli 

ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i umów o pracę znajdujących się w aktach 

osobowych pracowników stwierdzono, iż w kontrolowanym okresie pod względem 

formalnym spełniony był warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 

50% osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby 

zaliczane do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.  

Jednakże stwierdzono nieznaczne różnice w wyliczeniach wskaźników w stosunku  

do wyliczeń zespołu kontrolnego.  

Ustalono, iż pracodawca wyliczając stan zatrudnienia wliczył p. (*)  

do grupy osób pełnosprawnych. Natomiast zespół kontrolny po zapoznaniu się  

z dokumentacją dotyczącą niepełnosprawności p. (*) uznał, iż w badanym okresie 

legitymował się on orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zgodnie  

z wyjaśnieniami pracodawcy p. (*) mimo posiadanej grupy nie był liczony do wskaźników 

jako osoba niepełnosprawna, ze względu na brak wpisanego kodu niepełnosprawności  

w systemie kadrowo-płacowym. 

ogółem
niepełnosp

rawni
znaczny

umiarkow

any
lekki ogółem

niepełnosp

rawni
znaczny

umiarkow

any
lekki

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

34,68 20 0 14 6

Miesiąc
Osoby Etaty

Wsk 1 Wsk 2

40,59%

34 20 0 14 6 32,16 19,33 0 13,33

32,84 19,33 0 13,33 6 58,87%

6 60,11% 41,45%

34 20 0 14 6 32,16 19,33 0 13,33 6 60,11% 41,45%

34 20 0 14 6 41,45%

34 20 0 14 6 32,16 19,33 0 13,33

32,16 19,33 0 13,33 6 60,11%

6 60,11% 41,45%

34 20 0 14 6 32,16 19,33 0 13,33 6 60,11% 41,45%
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Zespół kontrolny stwierdza, że stan zatrudnienia wyliczany jest zgodnie z art. 21 ust 5 ustawy 

o rehabilitacji (…), pracodawca uwzględnia rotację pracowników.  

 (Załącznik nr 14) 

Zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy 

chronionej wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o rehabilitacji (…). 

 

Przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do przepisów 

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych  

w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych  

i ciągów komunikacyjnych.  

 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji (…) 

obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy 

chronionej 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. 2 okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy  

o rehabilitacji (…) stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy.  

Obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład FOR NATUR Jerzy Dobroczyński 

odpowiadają w/w przepisom i zasadom oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych 

w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów 

komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich, co potwierdzają dokumenty 

wydane przez Państwową Inspekcję Pracy: 

- postanowienie BZ/1A/33/5130-K86/97 z dnia 01.12.1997 r. dla obiektu  

i pomieszczeń zlokalizowanych w Żaganiu przy ul. Kożuchowskiej 5, 

- decyzja Nr rej.: 17058/5132-14/2004 z dnia 24.05.2004 r. dla obiektów  

i pomieszczeń zlokalizowanych w Nowej Soli przy ul. Składowej 1. (dokumentacja 

dostępna w aktach tut. Wydziału). 

Pracodawca przedstawił protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 27.08.2012 r. 

Nr rej. 17045-5317-K031-Pt/12. Kontrolą objęto pomieszczenia i stanowiska pracy  

w obiektach w Żaganiu przy ul. Kożuchowskiej 5.  

Zgodnie z wynikami kontroli PIP skontrolowane obiekty i pomieszczenia pracy spełniają 

wymogi bhp, a w szczególności: obiekty i pomieszczenia stałej pracy spełniają wymagania 

pod względem wysokości, powierzchni i kubatury oraz wolnej powierzchni, konstrukcje 

nośne, ściany i stropy użytkowanych obiektów i pomieszczeń są we właściwym stanie 

technicznym, drzwi i okna są we właściwym stanie technicznym oraz dostosowane  

są do liczby pracowników z nich korzystających, zapewniono właściwy stan techniczny 

podłogi, posadzek, schodów i przejść komunikacyjnych. 

Nie stwierdzono utrudnień z tytułu występowania tzw. barier architektonicznych  

w pomieszczeniach pracy, na drogach i przejściach komunikacyjnych oraz  

w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych. 

Pomieszczenia pracy oraz pomieszczenia higienicznosanitarne są przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych. Pomieszczenia higienicznosanitarne zapewniono w budynkach,  

w których odbywa się praca. Rodzaj, ilość i wielkość pomieszczeń dostosowana jest do liczby 
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zatrudnionych pracowników i rodzaju wykonywanej pracy. Zapewniono właściwe 

wyposażenie pomieszczeń higienicznosanitarnych. Pracownicy niepełnosprawni  

nie wymagają specjalnego oprzyrządowania stanowisk pracy biorąc pod uwagę rodzaj 

schorzenia. Pracownikom zapewniono wolną powierzchnię i przestrzeń dostosowaną  

do rodzaju wykonywanych czynności. Stanowiska pracy są właściwie zorganizowane  

i wyposażone oraz zapewnione jest właściwe dojście do nich. Organizacja i wyposażenie 

stanowisk pracy uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych. 

(Załącznik nr 15) 

Do czasu podjęcia czynności kontrolnych przez kontrolerów Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła Wojewody 

Lubuskiego, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład nie odpowiadały 

wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (…).  

W dniu 08.05.2015 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny obiektów  

i pomieszczeń w siedzibie firmy w Żaganiu przy ul. Kożuchowskiej 5.  

Wizytacji dokonano w pomieszczeniach administracyjno-biurowych, hali produkcyjnej, 

stołówce, szatniach, gabinecie pielęgniarki, warsztacie.  

W oględzinach uczestniczyła pani (*), która zapoznała się ze sporządzonym na miejscu 

protokołem oględzin.  

 (Załącznik nr 16)  

Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 

rehabilitacyjnych.  

 

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.  

Doraźną opiekę medyczną nad niepełnosprawnymi pracownikami zakładu sprawują 

zatrudnione w zakładzie pielęgniarki: 

- pani (*), która posiada prawo wykonywania zawodu nr (*), zatrudniona na podstawie 

umowy o pracę z dnia (*) na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Miejscem wykonywania pracy pielęgniarki jest Nowa Sól, 

- pani (*) posiadającą prawo wykonywania zawodu nr (*), zatrudniona na podstawie 

umowy o pracę z dnia (*) na czas określony do (*) w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Miejscem wykonywania pracy pielęgniarki jest Żagań.  

Ponadto w zakładzie FOR NATURE Jerzy Dobroczyński zatrudniony jest na stanowisku 

lekarza pan (*), posiadający umowę o pracę od (*) na czas nieokreślony w pełnym wymiarze 

czasu pracy. Lekarz posiada prawo wykonywania zawodu lekarza nr (*).  

(Załącznik nr 8 i 17) 

Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy podczas pracy II zmiany w Nowej Soli opieka doraźna 

zapewniona jest przez pielęgniarkę (*), natomiast podczas I zmiany opiekę zapewnia 

dyżurujący Gabinet Lekarski Olgi i Igora Bołdakow. Podczas pracy II zmiany w Żaganiu 

dyżur pełni Gabinet Lekarski Olgi i Igora Bołdakow. Telefon komórkowy do Gabinetu 

Lekarskiego jest stale ogólnie dostępny na tablicy informacyjnej. 

(Załącznik nr 8) 
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Z informacji otrzymanej od pani (*) wynika, iż w 2014 r. ramach swoich obowiązków 

udzieliła pomocy doraźnej 116 razy. Pielęgniarka pracuje w godzinach od 7.00.do 15.00.  

Natomiast z oświadczenia pani (*) wynika, iż swoją pracę wykonuje w zakładzie w Nowej 

Soli przy ul. Składowej 1 w godzinach od 7.00.do 14.00. Gdy zachodzi potrzeba sprawuje 

opiekę doraźną również na II zmianie w godzinach od 15.00. do 22.00. Praca pielęgniarki  

w 2014 r. polegała przede wszystkim na prowadzeniu książeczek mierzenia ciśnienia, 

robieniu opatrunków, usuwania ciał obcych z oka oraz na prowadzeniu oświaty zdrowotnej.  

(Załącznik nr 18) 

Pracodawca zawarł w dniu 01.06.2009 r. umowę o świadczeniu usług specjalistycznej 

opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji i poradnictwa rehabilitacyjnego z Grupową Praktyką 

Lekarską s. c. Igor Bołdakow, Olga Bołdakow z siedzibą w Żaganiu przy ul. Śląskiej 21, 

reprezentowaną przez lekarza medycyny Igora Bołdakowa. Przedmiotem umowy jest 

świadczenie usług medycznych dla pracowników zatrudnionych w zakładzie FOR NATURE 

Jerzy Dobroczyński w zakresie podstawowej i profilaktycznej opieki medycznej, opieki 

specjalistycznej i rehabilitacyjnej oraz poradnictwa. Umowa została zawarta na czas 

nieokreślony.  

Grupowa Praktyka Lekarska zarejestrowana jest w rejestrze praktyk zawodowych lekarzy  

i lekarzy dentystów w księdze rejestrowej - nr księgi 000000123955 prowadzonej dla lekarza 

Igora Bołdakowa oraz księdze rejestrowej - nr księgi 000000124345 prowadzonej dla lekarza 

Olgi Bołdakow. Z wpisów do rejestru praktyk zawodowych lekarzy  

i lekarzy dentystów wynika, iż pan Igor Bołdakow posiada specjalizację w dziedzinie 

medycyny pracy a pani Olga Bołdakow w dziedzinie chorób wewnętrznych. Natomiast wyżej 

opisana umowa zobowiązuje wykonawcę umowy do świadczenia usług m.in. w zakresie 

opieki specjalistycznej, rehabilitacyjnej, poradnictwa i lecznictwa: internistycznego, 

ogólnego, chirurgicznego, ortopedycznego, okulistycznego, laryngologicznego, 

neurologicznego, badań EKG, audiometrii. Ponadto zgodnie z umową usługi rehabilitacji 

świadczone będą w formie kinezyterapii (masaż klasyczny, leczniczy i gimnastyka) oraz 

fizykoterapii (ciepłolecznictwo oraz laseroterapia), ultradźwięki. W księdze rejestrowej brak 

jest zapisów świadczących o posiadaniu dodatkowych specjalizacji przez lekarzy Igora i Olgę 

Bołdakow (dokumentacja dostępna w aktach tut. Wydziału). 

W dniu 01.08.2003 r. pracodawca zawarł umowę o świadczenie specjalistycznej opieki 

medycznej z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli,  

ul. Chałubińskiego 7. Przedmiotem umowy jest zapewnienie wszystkim pracownikom 

zakładu pracy chronionej korzystanie ze specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa  

i usług rehabilitacyjnych. 

Jednakże ustalono, iż powyższy podmiot medyczny obecnie funkcjonuje w rejestrze 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nazwą Wielospecjalistyczny Szpital 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7,  

w związku z tym zasadne jest uaktualnienie umowy.  

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej 

Soli wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod Nr księgi 

000000004037 (dokumentacja dostępna w aktach tut. Wydziału). 

(Załącznik nr 19) 
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Zespół kontrolny stwierdza, iż pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład 

pracy chronionej w zakresie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.  

 

Utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz regulaminu ZFRON, prowadzenie ewidencji środków tego funduszu.  

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (…) pracodawca prowadzący 

zakład pracy chronionej jest obowiązany do utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji.  

Zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca utworzył zakładowy funduszu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz prowadzi ewidencję jego środków. Pracodawca przedstawił 

rozliczenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za rok 2014. 

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją środki zfron w 2014 r. zostały przeznaczone na 

wynagrodzenie dla zatrudnionych w zakładzie pielęgniarek oraz lekarza, opłacenie kosztów 

związanych z umową na sprawowanie specjalistycznej opieki medycznej nad 

niepełnosprawnym pracownikami zakładu, udzielenie jednej dopłaty do okularów dla 

niepełnosprawnego pracownika.  

(Załącznik nr 20) 

Powyższe ustalenie potwierdza informacja podana przez pracodawcę, iż w 2014 r. ze 

środków funduszu sfinansowano częściowo wynagrodzenia służby medycznej na kwotę (*) 

zł, dokonano opłaty na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli w wysokości (*) zł, przekazano na wniosek pracownika (*) 

zł na pokrycie kosztów nabycia szkieł korekcyjnych.  

(Załącznik nr 8) 

Zespół kontrolny stwierdza, iż pracodawca prowadzi ewidencję środków zfron, jednak nie 

wynika z niej, iż pracodawca przeznacza co najmniej 15 % środków funduszu rehabilitacji na 

indywidualne programy rehabilitacji oraz co najmniej 10% tych środków na pomoc 

indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników i byłych niepracujących 

niepełnosprawnych pracowników zakładu.  

Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy o rehabilitacji (…) kontrola prawidłowości realizacji 

przepisów dotyczących zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe.  

Pracodawca utworzył regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych. Jednakże analiza dokumentu wykazała, iż nie jest on w pełni zgodny  

z treścią 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.).  

Zapis § 2 ust. 1 lit. a w brzmieniu: „Ze środków stanowiących różnicę pomiędzy 

kwotą miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych a kwotą 

osiąganego przez nich wynagrodzenia” pochodzi z uchylonego art. 26 a ust. 5 pkt 2 ustawy  

o rehabilitacji (…).  

Regulamin oparty jest na nieaktualnym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych. Z dniem 01.01.2008 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra 



9 
 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2013.1300 ze zm.), w związku, z czym 

utraciło swoją moc poprzednie rozporządzenie.  

Biorąc pod uwagę zaistniałe zmiany legislacyjne należy ustalić treść regulaminu 

zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa.  

(Załącznik nr 21) 

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli. Z uwagi na brak numeracji  

w księdze dokonano wpisu z datą 08.05.2015 r.  

 

W myśl § 15 ust. 1-3 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) protokół kontroli  

i każdą stronę protokołu podpisują kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. 

Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, 

umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się  

na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.  

Zgodnie z § 16 ust. 1-3 ww. rozporządzenia kierownik podmiotu kontrolowanego 

może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli 

przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu 

przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.  

 

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:  

1. FOR NATURE Jerzy Dobroczyński - zakład pracy chronionej,  

2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

 

Podpis osoby upoważnionej:        Osoby kontrolujące: 

 

 Jerzy Dobroczyński                                  Anna Bilińska  

           Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej 

 

Marta Zatylna  

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej 

 

 

Żagań, dnia 30.06.2015 r.                  Gorzów Wlkp., dnia 12.06.2015 r.  

 

 

 

 

(*) – Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.) 


