
1 
 

PROTOKÓŁ KONTROLI 

problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej 

KOMAGES Sp. z o. o., Janczewo 23A, 66-431 Santok 

w terminie od 19.07.2016 r. do 29.07.2016 r. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.  

Nr 127, poz. 721 z późn. 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 157-1/16 z dnia 12.07.2016 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 157-2/16 z dnia 12.07.2016 r.  

 (Załączniki nr 1 i 2) 

w terminie od 19.07.2016 r. do 29.07.2016 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie 

pracy chronionej KOMAGES Sp. z o. o. z siedzibą w Janczewie 23A, gmina Santok.  

Numer Identyfikacji Podatkowej 5992808681  

Numer identyfikacyjny REGON 211263489 

Organem upoważnionym do reprezentowania podmiotu jest zarząd. W skład organu wchodzi 

prezes zarządu – Pan Jan Kowalewski. Członek zarządu samodzielnie składa oświadczenia  

w imieniu spółki. W przypadku zarządu wieloosobowego każdy z członków zarządu 

uprawniony jest do samodzielnego reprezentowania spółki. Prokurentem w spółce jest Pani 

Joanna Roćko – prokura samoistna. 

Powyższe informacje wynikają z aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego numer KRS: 0000155088, stan na dzień 23.08.2016 r.  

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. 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 
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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 2015 r. poz. 1023). 

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  

(Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).  

Kontrola obejmowała okres: od 1 stycznia 2015 r. do 29 lipca 2016 r.   

Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w II półroczu 2015 r. (od 1 lipca 

2015r. do 31 grudnia 2015 r.) Ponadto sprawdzono:  

 przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez KOMAGES Sp. z o. o. 

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  

19 lipca 2016 r. Do dnia zakończenia kontroli tj. do 29 lipca 2016 r. dalsze czynności 

kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Gorzowie Wlkp. 

O rozpoczęciu kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem Dyrektora 

Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

p. Grażyny Jelskiej z dnia 06.07.2016 r., znak: PS-III.9514.11.2016.ABil działającej  

z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.  

(Załącznik nr 3) 

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: 

- Pan Jan Kowalewski – Prezes Zarządu Spółki Komages Sp. z o.o.; 

- Pani Joanna Roćko - Prokurent. 

Zakład pracy chronionej KOMAGES Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą  

na podstawie aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

pod numerem KRS: 0000155088, stan na dzień 23.08.2016 r.  

Podmiot kontrolowany legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznanym 

decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/64/04 z dnia 12.01.2004 r., zmienioną decyzjami: 

- Nr Z/151/10 z dnia 01.02.2010 r. ( z uwagi na rozszerzenie prowadzonej działalności 

gospodarczej o obiekt pawilonu handlowego znajdującego się na działce nr 223/3  

w Janczewie 26c)   
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- Nr Z/174/11 z dnia 16.05.2011 r. (w związku z rozszerzeniem prowadzonej 

działalności gospodarczej o użytkowany obiekt w Wawrowie na Osiedlu Bermudy 2 

oraz zaprzestanie prowadzenia działalności przy ul. Kombatantów 34  

w Gorzowie Wlkp.). 

W trakcie trwania kontroli do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

wpłynął wniosek pracodawcy z prośbą o zmianę decyzji z uwagi na zaprzestanie prowadzenia 

działalności w Janczewie 26c na działce nr 223/3.  

W dniu 20.07.2016 r. wydano decyzję Nr Z/247/16 uwzględniającą wniosek pracodawcy.  

Z obowiązującej obecnie decyzji wynika, iż siedziba zakładu znajduje się w Janczewie 23a, 

gmina Santok, natomiast działalność prowadzona jest również w Wawrowie,  

Osiedle Bermudy 2. 

Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy w Janczewie 23a Santok pracuje 17 osób (11 osób 

niepełnosprawnych i 6 pełnosprawnych), natomiast w Wawrowie, Os. Bermudy 2 pracuje  

9 osób (6 osób niepełnosprawnych i 3 pełnosprawne). 

(Załącznik nr 4 i 5) 

Przedmiotem działalności KOMAGES Sp. z o. o jest: 

- produkcja koncentratów spożywczych do produkcji lodów, produkcja gofrów oraz 

wyrobów mrożonych np. pierogi, pyzy; 

- monitorowanie obiektów, pojazdów oraz montaż i obsługa systemów bezpieczeństwa  

(Załącznik nr 6) 

Pracownicy zatrudnieniu w Janczewie 23A wykonują swoje obowiązki pracownicze  

w godzinach 7.30 - 15.30, natomiast w Wawrowie pracownicy biurowi 8.00-16.00, operatorzy 

stacji monitowania pracują w systemie dwuzmianowym 6.00-18.00 lub 18.00-6.00.  

(Załącznik nr 7) 

Obiekt w Janczewie 23A stanowiący siedzibę zakładu, użytkowany jest na podstawie 

aktu notarialnego Repertorium A (*) z dnia (*) potwierdzającego nabycie nieruchomości, 

natomiast na Osiedlu Bermudy 2 w Wawrowie na podstawie aktu notarialnego Repertorium A 

(*). (dokumenty dostępne w aktach tut. Wydziału) 

 

Stan zatrudnienia w KOMAGES Sp. z o. o w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar 

czasu pracy oraz osiągane wskaźniki zatrudnienia.  

Podczas kontroli pracodawca przedstawił listę pracowników zatrudnionych  

na podstawie umowy o pracę obrazującą stan zatrudnienia na dzień 19.07.2016 r. Lista 

uwzględnia etaty oraz stopnie niepełnosprawności i obejmuje 26 pracowników KOMAGES 

Sp. z o. o. (9 osób o stopniu umiarkowanym, 8 legitymujących się orzeczeniem ze stopniem 

lekkim oraz 9 osób pełnosprawnych).  

 (Załącznik nr 8) 

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych  

w II półroczu 2015 r., orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia 

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

z powyższym stwierdzono, że osoby niepełnosprawne zatrudnione w KOMAGES Sp. z o. o. 

posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie 

stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Pracodawca oświadczył, 

że w 2015 r. pracownicy nie korzystali z urlopów wychowawczych oraz bezpłatnych.  
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(Załącznik nr 9) 

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach II półrocza 2015 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 10) 

Na podstawie analizy danych z informacji INF-W za II półrocze 2015 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.  

Stwierdzono, że pracodawca uwzględnia rotację pracowników. Obliczeń wskaźników 

kontrolerzy dokonali w siedzibie pracodawcy w dniu kontroli tj. 19.07.2016 r. Odnotowano 

rozbieżność w wyliczeniach stanu zatrudnienia a danymi podanymi przez pracodawcę  

w informacji INF-W za II półrocze 2015 r. Jednakże nie miały one negatywnego skutku  

w zakresie spełniania przez pracodawcę wymogów dotyczących utrzymywania odpowiednich 

wskaźników zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

Zgodnie z wyjaśnieniem Pani Joanny Roćko różnice w wyliczeniach stanu zatrudnienia 

zaistniały z powodu zastosowania do wyliczeń wskaźników zatrudnienia błędnej formuły 

wyliczeń.  

 (Załącznik nr 11) 

ogółem
niepełnosp

rawni
znaczny

umiarkow

any
lekki ogółem

niepełnosp

rawni
znaczny

umiarkow

any
lekki

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

30 18 0 11 7

Miesiąc
Osoby Etaty

Wsk 1 Wsk 2

35,04%

28 17 0 10 7 27,25 16,25 0 9,25

29,25 17,25 0 10,25 7 58,97%

7 59,63% 33,94%

27 17 0 10 7 26,25 16,25 0 9,25 7 61,90% 35,24%

27 17 0 10 7 35,24%

27 17 0 10 7 26,25 16,25 0 9,25

26,25 16,25 0 9,25 7 61,90%

7 61,90% 35,24%

27 17 0 10 7 26,25 16,25 0 9,25 7 61,90% 35,24%
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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 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. 

Obiekt i pomieszczenia użytkowane przez zakład w Janczewie 23A, gmina Santok, 

odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby 

osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności  

do nich co potwierdza decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy  

w Zielonej Górze Odział w Gorzowie Wlkp. Nr 17076/5133/16/2003, 17083/K053/Pt/03  

z dnia 31.12.2003 r.  

W stosunku do pomieszczeń zlokalizowanych w Wawrowie, Osiedle Bermudy 2 wydano 

decyzję potwierdzającą spełnianie powyższych warunków Nr rej.: 17088-51200-K022-

Ao22/2011 z dnia 13.05.2011 r. (dokumenty dostępne w aktach tut. Wydziału). 

Pracodawca przedstawił protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 

20.07.2016 r. przeprowadzonej m.in w celu sprawdzenia technicznego bezpieczeństwa pracy 

w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

Kontrolę przeprowadzono odnośnie obiektów zlokalizowanych w Janczewie pod numerem 

23A. Kontrolowane pomieszczenia są dostosowane pod względem wysokości, powierzchni  

i kubatury do rodzaju prowadzonych prac, liczby pracowników oraz czasu ich przebywania  

w tych pomieszczeniach. Nie stwierdzono, aby kontrolowane obiekty byty w złym stanie 

technicznym. W kontrolowanych budynkach nie stwierdzono barier architektonicznych  

w stosunku do osób niepełnosprawnych zatrudnionych w trakcie kontroli (dotyczy również 

ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń higieniczno sanitarnych). 

W kontrolowanych budynkach, zapewniono pomieszczenia i urządzenia higieniczno 

sanitarne, które są dostosowane do potrzeb zatrudnionych na dzień kontroli pracowników.  

W pomieszczeniach pracy zapewniono wymianę powietrza, na dzień kontroli zapewniono 

odpowiednią temperaturę, zapewniono także oświetlenie dzienne i sztuczne. 

Na stanowiskach pracy zapewniono odpowiednio wolną powierzchnię, przestrzeń oraz 

dojścia. Stanowiska wyposażono z uwzględnieniem potrzeb wynikających ze specyfiki 

wykonywanych prac. Organizacja stanowisk uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych 

zatrudnionych na dzień kontroli. 

(Załącznik nr 12) 
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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 19.07.2016 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny pomieszczeń 

użytkowanych przez zakład w Janczewie 23A tj. pomieszczenia biurowe, hala produkcyjna, 

pomieszczenia magazynowe, biuro księgowości, szatnia, toaleta, stołówka, gabinet 

pielęgniarski, chłodnia. W oględzinach uczestniczyła Pani Joanna Roćko, która zapoznała  

się ze sporządzonym na miejscu protokołem oględzin.  

 (Załącznik nr 13)  

 

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 firmy KOMAGES 

Sp. z o. o. sprawuje zatrudniona pielęgniarka pani (*), która posiada prawo wykonywania 

zawodu pielęgniarki Nr (*). (dokument dostępny w aktach tut. Wydziału). Pielęgniarka jest 

zatrudniona w zakładzie na podstawie umowy o pracę z dnia (*) na czas nieokreślony 

w pełnym wymiarze czasu pracy.  

(Załącznik nr 14) 

Zgodnie z oświadczeniem pielęgniarki w 2015 roku udzielono pracownikom zakładu 135 razy 

pomocy w ramach opieki medycznej. Pomoc polegała przede wszystkim na: badaniach 

kontrolnych ciśnienia tętniczego oraz tętna, badaniach poziomu glukozy we krwi, 

wykonywaniu opatrunków. Zgodnie z informacją uzyskaną od pielęgniarki z porad lekarzy 

specjalistów skorzystało 5 osób niepełnosprawnych, natomiast z rehabilitacji 3 osoby.  

W okresie od stycznia do lipca 2016 r. z porad pielęgniarki pracownicy zakładu skorzystali  

65 razy. Gabinet pielęgniarki czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00  

do 14.00. Zgodnie z oświadczeniem w sprawach pilnych pielęgniarka jest dostępna  

dla pracowników KOMAGES Sp. z o. o. przez całą dobę. 

(Załącznik nr 15) 

W celu zagwarantowania pracownikom specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca zawarł umowę nr 21/96 w dniu 

30.10.1996r. z Obwodem Lecznictwa Kolejowego, ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Obecnie przychodnia funkcjonuje pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej "Przychodnia Dworcowa". Przedmiotem umowy jest świadczenie usług 

profilaktyczno – leczniczych na rzecz pracowników zakładu.  Zgodnie z załącznikiem  

do umowy zakres usług świadczonych przez przychodnię obejmuje: lecznictwo ogólne, 

lecznictwo specjalistyczne w tym rehabilitację, badania okresowe. W dniu 04.12.2013 r 

podpisano aneks do umowy na świadczenie usług profilaktyczno – rehabilitacyjnych  

dla pracowników zakładu uwzględniający zmianę nazwy zakładu pracy chronionej na obecnie 

obowiązujący KOMAGES Sp. z o. o. Umowę zawarto na czas nieokreślony.  
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Przychodnia jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

Nr księgi 000000004173 (informacja potwierdzone na stronie http://rpwdl.csioz.gov.pl/  

w dniu 23.08.2016 r.). i prowadzi m. in. poradnie: neurologiczną, otolaryngologiczną, 

okulistyczną, lekarza POZ, kardiologiczną, dermatologiczną, urologiczną, chirurgii ogólnej, 

chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologiczno-położniczą.   

Umowa zawarta z KOMAGES Sp. z o. o. zobowiązuje Przychodnię do m.in. świadczenia 

usług rehabilitacyjnych. Jednakże z Księgi Rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę 

Lubuskiego dla tego podmiotu leczniczego wynika, że Przychodnia od 31.12.2011 r.  

nie świadczy w swoim zakresie usług poradni rehabilitacyjnej. 

W związku z tym zasadne jest wyjaśnienie w jakiej formie i przez jaki podmiot 

medyczny świadczone są usługi w zakresie rehabilitacji na rzecz pracowników KOMAGES 

Sp. z o. o.  

(Załącznik nr 16 i 17) 

 

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 wydruk 

zapisów na koncie środków od początku 2015 r. do 30.06.2016 r.   

(Załącznik nr 18) 

Pracodawca oświadczył, iż w 2015 r. oraz w 2016 r. (do dnia kontroli) środki zfron w ramach 

indywidualnej pomocy przeznaczone zostały na dofinansowanie dojazdów do pracy dwóch 

pracowników zakładu. Natomiast w ramach indywidualnych programów rehabilitacyjnych 

środków nie wykorzystywano. 

(Załącznik nr 19) 

W toku kontroli przeanalizowano obowiązujący Regulamin zakładowego funduszu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z wprowadzonym w dniu 01.01.2012 r. aneksem 

zmieniającym i uzupełniającym poszczególne zapisy Regulaminu. Analiza Regulaminu 

pozwoliła stwierdzić, iż jest on zgodny 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 (Dz. U. 2015.1023)  

oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji (…) (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,  

poz. 721 z późn. zm.). 

 (Załącznik nr 20) 

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 54. 

  

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. 
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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. KOMAGES Sp. z o. o.  - zakład pracy chronionej,  

2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

 

 

Podpis osoby upoważnionej:        Osoby kontrolujące: 

 

Prezes Zarządu                                   Anna Bilińska  

mgr. Jan Kowalewski            Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej 

 

Marta Zatylna  

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej 

 

 

 

 

 

 

Janczewo, dnia 26.08.2016 r.                 Gorzów Wlkp., dnia 24.08.2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz.U.2016.1764 z późn zm.) 


