Egzemplarz nr 1

Uzupełnienie protokołu kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej
- Koncesjonowana Firma Ochrony Osób i Mienia „ADLER” Ryszard Szarejko z siedzibą
przy ul. Willowej 11 w Gorzowie Wlkp. w terminie 10-13 grudnia 2012 roku 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 zmieniam część protokołu kontroli na stronie 6 w pkt 4 akapit 3,
w brzmieniu: „Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, iż regulamin
zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych został utworzony na podstawie
uchylonego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 1998 roku
(Dz. U. Nr 3, poz. 22 z późn. zm.), w związku z czym ujęte w regulaminie zapisy
są niezgodne z obecnie obowiązującym stanem prawnym.”
na następującą treść:
„Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, iż regulamin zakładowego
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych został sporządzony w oparciu
o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810
ze zm.). Wątpliwości budzi jedynie zapis w rozdziale V. Pomoc indywidualna, ust. 5 pkt 6,
który mówi, że wydatki mogą być ponoszone na cele pomocy indywidualnej na odpłatność
za dojazd i pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, usprawniających, wczasach
lub wypoczynku zorganizowanego w innych formach. Rozporządzenie w §2.1 pkt 11 lit. f
stanowi, że środki funduszu rehabilitacji przeznacza się na wydatki związane z pomocą
indywidualną dla osób niepełnosprawnych na odpłatność za przejazd w obie strony i pobyt
na turnusach rehabilitacyjnych wraz z opiekunem bądź wczasach lub wypoczynku
zorganizowanym w innych formach. Ujęty w regulaminie zakładu zapis jest mało precyzyjny.
Ponadto w rozdziale VI. Warunki udzielania pożyczek z Funduszu Rehabilitacyjnego
ust. 5 brzmi: „W Zakładzie Pracy Chronionej – (*) działa powołana przez pracodawcę
Komisja ds. indywidualnej pomocy (…)”. Komisja ds. indywidualnej pomocy powołana
przez pracodawcę powinna działać w zakładzie pracy chronionej, którego dotyczy.”
Pismo
stanowiące
zmianę
treści
protokołu
kontroli,
w
związku
z uwzględnieniem części 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.
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(*) – Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

