Egzemplarz nr 1
Uzupełnienie protokołu kontroli problemowej
przeprowadzonej w „Hertz Systems Ltd” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
przy Al. Zjednoczenia 118 A w terminie od 11 do 20.04.2012 r.
w związku z wniesionymi zastrzeżeniami

Na podstawie § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
14 marca 2008 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. Nr 53, poz. 323), po uwzględnieniu
wniesionych zastrzeżeń uzupełniam treść protokołu kontroli na stronie 4 w pkt 2: dotyczącym
„Przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych (przystosowania
stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i ciągów komunikacyjnych)” poprzez
dodanie po akapicie 4 zapisu w brzmieniu:
„Pracodawca przedłożył protokół z kontroli przeprowadzonej przez Państwową
Inspekcję Pracy w Warszawie w dniach 21 maja, 18, 23 czerwca 2008 r. Przedmiotem
kontroli była ocena warunków pracy zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Przedstawicielstwie Handlowym w Warszawie przy ul. Arkuszowej 135/2, organizacji
Hertz Systems LTD Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Zjednoczenia 118 A.
Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła, iż we własnym budynku mieszkalnym,
zorganizowano stanowiska administracyjno – biurowe (biuro) na potrzeby Przedstawicielstwa
Handlowego w Warszawie przy ul. Arkuszowej 135/2, gdzie zatrudnionych jest 9 osób,
w tym 1 osoba niepełnosprawna legitymująca się umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności. Obiekty i pomieszczenia pracy są przystosowane dla zatrudnianej osoby
niepełnosprawnej, nie korzystającej z dodatkowych urządzeń technicznych do samodzielnego
poruszania się po terenie obiektów, w drodze z terenu otoczenia obiektów do stanowisk pracy.
Pracodawca zapewnił pomieszczenia higieniczno – sanitarne zgodnie z przepisami bhp.
Ponadto organizacja i wyposażenie stanowisk pracy uwzględniają potrzeby zatrudnionej
osoby niepełnosprawnej.
Państwowa Inspekcja Pracy w Warszawie w wyniku kontroli stwierdziła,
iż pracodawca nie posiada pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego mieszczącego
się przy ul. Arkuszowej 135/2 w Warszawie. Jednocześnie z protokołu wynika, iż pracodawca
przedłożył pismo z dnia 11 czerwca 2008 r. kierowane do Prezydenta m.st. Warszawy
o wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy
ul. Arkuszowej 135/2 w Warszawie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
gospodarczej o charakterze handlowo usługowym, administracyjno biurowym.
Protokół zawiera 7 załączników, stanowiących składową część protokołu, których
pracodawca nie przedłożył w trakcie kontroli.
Pismo stanowiące uzupełnienie treści protokołu kontroli, w związku
z uwzględnieniem wniesionych zastrzeżeń sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano Kierownikowi podmiotu

kontrolowanego, drugi egzemplarz pozostaje w aktach Oddziału Rynku Pracy w Wydziale
Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kierownik podmiotu kontrolowanego:

Osoby kontrolujące:

Agnieszka Sadowska
Członek Zarządu
Katarzyna Krenc
Ryszard Bezak

Zielona Góra dnia 15.06.2012 r.

Gorzów Wlkp. dnia 05.06.2012 r.

(*) – Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o
dostępie o informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198).

