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Pan 

Jerzy Bebrys 

Koncesjonowana Agencja 

Ochrony Osób i Mienia BEJUR  

ul. Szkolna 14 

67-100 Nowa Sól 

 

 

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 16 do 23 czerwca 2015 r. przeprowadzili kontrolę 

problemową w zakładzie pracy chronionej Koncesjonowana Agencja Ochrony Osób i Mienia 

BEJUR Jerzy Bebrys, ul. Szkolna 14, 67-100 Nowa Sól. Wyniki kontroli zostały 

przedstawione w protokole kontroli z dnia 03.07.2015 r. który podpisał właściciel zakładu 

Pan Jerzy Bebrys. Pracodawca nie wniósł zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole 

kontroli.  

Kontrola obejmowała okres od 21.06.2012 r. do 23.06.2015 r. Pracodawca zgodnie  

z decyzją przyznającą status zakładu pracy chronionej zobligowany był do utrzymania 

zatrudnienia przejętych pracowników niepełnosprawnych zakładu pracy chronionej w okresie 

roku od dnia wydania decyzji tj. od 21.06.2012 r. do 21.06.2013 r. W związku z tym, poddano 

analizie przebieg zatrudnienia wyżej wymienionych pracowników. Ponadto szczegółowej 

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

2014 r.) oraz stan zatrudnienia w pierwszym dniu kontroli, tj. 16.06.2015 r. Ponadto 

sprawdzono:  

 przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Koncesjonowana 

Agencja Ochrony Osób i Mienia BEJUR Jerzy Bebrys 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. 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 



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.  

 

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 (…).  

Zespół kontrolny stwierdza, że stan zatrudnienia wyliczany jest zgodnie z art. 21 ust 5 ustawy 

o rehabilitacji (…), pracodawca uwzględnia rotację pracowników. Nie stwierdzono różnic  

w wyliczeniach wskaźników w stosunku do wyliczeń zespołu kontrolnego. 

Ustalono, iż pracodawca spełnił warunek określony w art. 30 ust. 2b pkt 1 ustawy  

o rehabilitacji (…), tj. utrzymał w zatrudnieniu przejętych pracowników niepełnosprawnych 

zakładu pracy chronionej w okresie roku od dnia wydania decyzji, natomiast stosunki pracy 

przejętych pracowników niepełnosprawnych rozwiązywane były zgodnie z warunkami 

przewidzianymi w art. 30 ust. 2ba ustawy o rehabilitacji (…).   

  Przyjęto, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę zgodnie z art. 28 

ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (…) 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. Państwowa Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat 

Pracy w Zielonej Górze wydała pozytywną opinię dla: 

- obiektu i pomieszczeń w Nowej Soli przy ul. Szkolnej 14 - decyzja Nr rej.: 

17058/51200-K016-Ao5120-4/12 z dnia 18.05.2012 r.  

- obiektu i pomieszczeń w Nowej Soli przy ul. Gimnazjalnej 13 - decyzja Nr rej-: 

17058-51200-K020-Ao06/15 z dnia 28.04.2015 r. 

Pracodawca nie zgłosił Wojewodzie Lubuskiemu faktu rozszerzenia działalności prowadzonej 

przy ul. Gimnazjalnej 13 w Nowej Soli, mimo istnienia takiego obowiązku określonego  

w art. 30 ust. 4 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (…), a co z tym się wiąże powyższe miejsce 

prowadzenia działalności nie zostało uwzględnione w decyzji dotyczącej statusu zakładu 

pracy chronionej. 

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 firmy 

Koncesjonowana Agencja Ochrony Osób i Mienia BEJUR Jerzy Bebrys sprawuje zatrudniona 

w pełnym wymiarze czasu pracy pielęgniarka.  



Z uwagi na prowadzenie działalności na terenie Nowej Soli i Wolsztyna pracodawca 

zawarł z podmiotami leczniczymi umowy gwarantujące objęcie wszystkich pracowników 

niepełnosprawnych doraźną i specjalistyczną opieką medyczną, poradnictwem i usługami 

rehabilitacyjnymi.   

Po analizie przedstawionych dokumentów zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca 

spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 3 

ustawy o rehabilitacji (…), w zakresie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki 

medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.  

W toku kontroli potwierdzono, iż pracodawca utworzył zakładowy funduszu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzi ewidencję jego środków. 

Analiza regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

potwierdziła jego zgodność z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi  

tj. rozporządzeniem Ministra 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.) 

oraz 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.).  

   

Biorąc pod uwagę działalność podmiotu kontrolowanego w przedmiocie posiadania 

statusu zakładu pracy chronionej zespół kontrolny wydaje ocenę pozytywną  

z nieprawidłowościami. 

 

Uwagi i zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości: 

Zobowiązuje się właściciela zakładu Pana Jerzego Bebrysa do: 

1. Terminowej i każdorazowej realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 4  

pkt 1 ustawy, tj. informowanie w terminie 14 dni wojewody o każdej zaistniałej 

zmianie dotyczącej spełnienia warunków i realizacji obowiązków, o których mowa  

w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy. 

2. Wystąpienia do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o zmianę decyzji przyznającej 

status zakładu pracy chronionej, w związku z rozszerzeniem prowadzenia działalności 

w Nowej Soli przy ul. Gimnazjalnej 13. 

 

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 
  


