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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 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 511) 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 21.02.2018 r. do 28.02.2018 r. przeprowadzili kontrolę problemową 

w zakładzie pracy chronionej PICO-BELLO Elżbieta Jelińska Sprzątanie Wnętrz Zpch, 

ul. Chemiczna 8 w Zielonej Górze. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole 

kontroli z dnia 26.03.2018 r. podpisanym przez p. Elżbietę Jelińską – właścicielkę zakładu. 

 Zakres kontroli obejmował stwierdzenie spełniania przez pracodawcę prowadzącego 

zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz 

art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (…) w okresie od 01.01.2017 r. do 20.02.2018 r., 

a w szczególności: 

 stan zatrudnienia w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 

osiągane wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w II półroczu 2017 r., 

 przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do przepisów 

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

(przystosowanie stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów 

komunikacyjnych), 

 zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 

rehabilitacyjnych, 
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 utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 

prowadzenie ewidencji środków tego funduszu. 

 W związku z powyższym 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:  

 Według danych zawartych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz 

w decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej siedziba zakładu znajduje się 

w Zielonej Górze przy ul. Chemicznej 8. Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolny 

ustalił, że obecnie zakład zmienił siedzibę i użytkuje obiekt i pomieszczenia zlokalizowane 

w Zielonej Górze przy ul. Chemicznej 4, na dowód czego pracodawca przedłożył umowę 

najmu lokalu użytkowego. W związku ze zmianą adresu siedziby zakładu informuję, 

że pracodawca może wystąpić do wojewody z wnioskiem o zmianę decyzji przyznającej 

status zakładu pracy chronionej. Ma to na celu aktualizację danych w decyzji i potwierdzenie 

stanu faktycznego. 

 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 (…). Po analizie informacji za II półrocze 2017 r. dotyczącej spełnienia 

przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej warunków określonych w art. 28 

i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy na wzorze stanowiącym załącznik INF-W do Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.02.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 44, poz. 232) 

stwierdzono nieznaczną różnicę w wyliczeniach wskaźników przez pracodawcę w stosunku 

do wyliczeń zespołu kontrolnego. Powyższe wynika z tego, iż pracodawca od dnia 

19.12.2017 r. nie zaliczał do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych jednej osoby 

niepełnosprawnej, która od tego dnia przebywała na urlopie rodzicielskim i wychowawczym. 

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...), do stanu 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie zalicza się osób niepełnosprawnych 

przebywających jedynie na urlopie bezpłatnym. 

 Na dzień kontroli, tj. 21.02.2018 r. pracodawca nie posiadał dokumentu 

potwierdzającego, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę w aktualnej 

siedzibie przy ul. Chemicznej 4 w Zielonej Górze 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. 

 Spełnianie obowiązków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) 

jest warunkiem uzyskania statusu zakładu pracy chronionej. Odnosi się do wszystkich 

obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy chronionej i nie przewiduje się 

wyjątków od jego zapewnienia. Należy zatem podkreślić, że w razie niespełniania obowiązku 

określonego w ww. przepisie wojewoda może podjąć decyzję stwierdzającą utratę statusu 
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zakładu pracy chronionej z dniem zaprzestania spełniania tych warunków i obowiązków. 

Pracodawca oświadczył, że zmiana siedziby lokalu oraz faktyczne użytkowanie obiektu przy 

ul. Chemicznej 4 w Zielonej Górze nastąpiło w dniu 15.12.2017 r. W związku z powyższym 

nieprzedłożenie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy potwierdzającej, że obiekty 

i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej przy 

ul. Chemicznej 4 w Zielonej Górze spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o rehabilitacji (...) będzie skutkować wszczęciem postępowania w sprawie utraty statusu 

zakładu pracy chronionej od dnia 15.12.2017 r. 

 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. Pracodawca przedstawił umowy zawarte z podmiotami medycznymi oraz 

z pielęgniarką, z których wynika, iż świadczą usługi medyczne na rzecz pracowników PICO-

BELLO Elżbieta Jelińska Sprzątanie Wnętrz Zpch. 

 Zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca utworzył zakładowy fundusz rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych i przekazuje środki funduszu na zakup leków, badania, konsultacje 

lekarskie, zakup okularów, szczepienia oraz odpłatność za specjalistyczną opiekę medyczną. 

Jako ewidencję środków pracodawca przedstawił wydruk z rachunku bankowego 

prowadzonego dla środków funduszu wg stanu na dzień 20.02.2018 r., natomiast nie 

udokumentował sposobu prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji, w okresie 

od 01.01.2017 r. do 20.02.2018 r. W związku z tym zasadne jest przedłożenie ewidencji 

środków ZFRON za ww. okres. 

 Pracodawca przedłożył Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z dnia 01.01.2000 r., którego treść jest niezgodna z rozporządzeniem 

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

funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015.1023). W związku 

z powyższym niezbędne jest uaktualnienie regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych uwzględniając obowiązujące akty prawne.  

 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 panią Elżbietę Jelińską – właścicielkę zakładu do: 

1. stosowania zapisów art. 21 ust. 5 ustawy o  rehabilitacji (…) przy wyliczaniu 

wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych; 

2. przedłożenia opinii Państwowej Inspekcji Pracy potwierdzającej, że obiekty 

i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy 

chronionej przy ul. Chemicznej 4 w Zielonej Górze spełniają wymogi określone w art. 

28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...);  

3. przedłożenia ewidencji środków ZFRON za okres od 01.01.2017 r. do 20.02.2018 r. 

4. przedłożenia regulaminu ZFRON zgodnego z aktualnie obowiązującym 

rozporządzeniem w sprawie zakładowego funduszu (...). 
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 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 

Dyrektor  

Wydziału Polityki Społecznej 


