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PROTOKÓŁ KONTROLI 

problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej  

Przedsiębiorstwo „MUSI” S.A. 

ul. Fabryczna 23 A, 65-463 Zielona Góra 

w terminie od 14.12.2015 r. do 21.12.2015 r. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 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) zespół kontrolny  

w składzie: 

Marta Zatylna – 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 12/2014 oraz 

upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 360-1/15 z dnia 10.12.2015 r. 

Anna Bilińska – 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 11/2014 oraz 

upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 360-2/15 z dnia 10.12.2015 r. 

(Załączniki nr 1 i 2) 

w terminie od 14.12.2015 r. do 21.12.2015 r. przeprowadził kontrolę problemową  

w zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwo „MUSI” S.A. z siedzibą  

przy ul. Fabrycznej 23 A w Zielonej Górze. 

Badanie dokumentów w sprawie nastąpiło w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniu  

14.12.2015 r. W dniach 15.12 – 21.12.2015 r. zespół kontrolny dokonywał dalszej analizy 

dokumentów oraz obliczał wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w siedzibie 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

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 (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze 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 

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  

(t.j. Dz. U. 2015.1023). 
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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 1-3 oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 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.).  

Kontrola obejmowała okres od 1.01.2014 r. do 21.12.2015 r. Szczegółowej analizie 

poddano stan zatrudnienia w I półroczu 2015 r. (od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.) oraz stan 

zatrudnienia w dniu kontroli, tj. 14.12.2015 r. Ponadto sprawdzono:  

 przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Przedsiębiorstwo 

„MUSI” S.A. 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. 

O rozpoczęciu kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem Zastępcy 

Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Gorzowie Wlkp., p. Grażyny Jelskiej z dnia 01.12.2015 r., znak: PS-III.9514.24.2015.MZat 

działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.  

(Załącznik nr 3) 

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: 

 Pani (*) – zatrudniona na podstawie umowy o pracę od 01.04.1982 r.  

na czas nieokreślony, na stanowisku starszego referenta ds. pracowniczych, 

posiadająca upoważnienie p. Joanny Irzykowskiej (Wiceprezes Zarządu)  

do reprezentowania Spółki podczas kontroli, 

 Pani (*) – zatrudniona na podstawie umowy o pracę od 01.05.1999 r. na czas 

nieokreślony, na stanowisku starszego referenta administracyjno-księgowego, 

posiadająca upoważnienie p. Joanny Irzykowskiej (Wiceprezes Zarządu)  

do reprezentowania Spółki podczas kontroli, 

 Pani (*) – zatrudniona na podstawie umowy o pracę od 22.09.2015 r.  

na czas nieokreślony, na stanowisku specjalisty ds. szkoleń i administracji, 

posiadająca upoważnienie p. Joanny Irzykowskiej (Wiceprezes Zarządu)  

do reprezentowania Spółki podczas kontroli, 

 Pani (*) – zatrudniona na podstawie umowy o pracę od 01.01.2007 r.  

na czas nieokreślony, na stanowisku księgowej, posiadająca upoważnienie p. Joanny 

Irzykowskiej (Wiceprezes Zarządu) do reprezentowania Spółki podczas kontroli, 

 Pani (*) – zatrudniona na podstawie umowy o pracę od 02.01.2007 r.  

na czas nieokreślony, na stanowisku pielęgniarki, posiadająca upoważnienie p. Joanny 

Irzykowskiej (Wiceprezes Zarządu) do reprezentowania Spółki podczas kontroli 

(Załącznik nr 4) 

Zakład pracy chronionej Przedsiębiorstwo „MUSI” S.A. (REGON: 970679590, NIP: 

9291562947) z siedzibą przy ul. Fabrycznej 23 A w Zielonej Górze prowadzi działalność 
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gospodarczą na podstawie aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego  

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

Sądowego pod numerem KRS: 0000178440 (informacja potwierdzona na stronie 

https://ems.ms.gov.pl/krs w dniu 01.12.2015 r.). Do reprezentacji podmiotu jest uprawniony 

Zarząd, w skład którego wchodzą:. p. Ryszard Rokicki (Prezes Zarządu) oraz p. Joanna 

Irzykowska (Wiceprezes Zarządu). Oświadczenie woli w imieniu spółki składają członkowie 

zarządu jednoosobowo.   

(Załącznik nr 5) 

Status zakładu pracy chronionej został pracodawcy przyznany decyzją Pełnomocnika  

do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr D/03115 z dnia 10.12.1997 r., zmienioną decyzją: 

 Wojewody Lubuskiego Nr Z/20/01 z dnia 25.05.2001 r. – rozszerzenie prowadzonej 

działalności w Zielonej Górze przy ul. Elektronowej 16 oraz w Żaganiu  

przy ul. Przyjaciół Żołnierza 23, 

 Nr Z/58/03 z dnia 13.02.2003 r. – zaprzestanie prowadzenia działalności w Żaganiu 

przy ul. Przyjaciół Żołnierza 23, 

 Nr Z/148/09 z dnia 20.11.2009 r. – rozszerzenie prowadzonej działalności w Zielonej 

Górze przy ul. Elektronowej 16 o halę produkcyjną oraz halę produkcyjno-

magazynową. 

Przedsiębiorstwo „MUSI” S.A. prowadzi głównie działalność w zakresie obróbki 

mechanicznej elementów metalowych, a także działalność w zakresie świadczenia usług 

ochroniarskich, sprzątania budynków oraz sprzedaży hurtowej i wynajmu nieruchomości. 

Praca w zakładzie odbywa się w następujących godzinach:  

 pracownicy administracyjno-biurowi – w godz. od 7
00

 do 15
00 

lub w godz.  

od 8
00

 do 16
00

 (w razie potrzeby dopuszcza się możliwość pracy w systemie dwu-  

oraz trzyzmianowym) 

 pracownicy produkcyjni (Zemot, Narzędziowni i Działu Usług Metalowych)  

pracują w systemie jedno-, dwu- lub trzyzmianowym w godzinach od 6
00

 do 14
00

,  

od 14
00

 do 22
00 

oraz od 22
00

 do 6
00

 (aktualnie obowiązują dwie zmiany), 

 pracownicy usług sprzątania pracują w czasie pracy ustalonym z kontrahentem, 

 pracownicy dozoru mienia pracują w równoważnym systemie czasu pracy. 

(Załącznik nr 6) 

Aktualnie miejscem prowadzenia działalności jest: 

 ul. Fabryczna 23 A w Zielonej Górze (27 osób, siedziba firmy), 

 ul. Elektronowa 16 w Zielonej Górze (43 osób, zakład produkcyjny). 

Powyższe miejsca prowadzenia działalności są ujęte w decyzji przyznającej status 

zakładu pracy chronionej. Ponadto pracodawca świadczy usługi w Bytnicy (1 osoba), 

Niegosławicach (5 osób), Osiecznicy (4 osoby), Słubicach (4 osoby), Torzymiu (2 osoby)  

i Wymiarkach (5 osób). 

(Załącznik nr 7) 

Pracodawca użytkuje obiekt i pomieszczenia: 

 w Zielonej Górze przy ul. Fabrycznej 23 A na podstawie odpisu zwykłego księgi 

wieczystej Numer księgi (*), 
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 w Zielonej Górze przy ul. Elektronowej 16 na podstawie odpisu zwykłego księgi 

wieczystej Numer księgi (*) (informacja potwierdzona na stronie 

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html. w dniu 08.01.2016 r.). 

 (Załącznik nr 8) 

Stan zatrudnienia w Przedsiębiorstwie „MUSI” S.A. w osobach i w przeliczeniu na pełny 

wymiar czasu pracy oraz osiągane wskaźniki zatrudnienia.  

W dniu kontroli zakład zatrudniał 91 osób, z czego 73 stanowiły osoby niepełnosprawne. 

4 osoby posiadały orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 54 osoby orzeczenie  

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a 15 osób posiadało orzeczenie o stopniu 

lekkim.  

(Załącznik nr 9) 

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych  

w I półroczu 2015 r. (od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.) oraz w dniu kontroli (14.12.2015 r.), 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak 

przeciwskazań do pracy na danym stanowisku. W związku z powyższym stwierdzono,  

że wszystkie zatrudnione w Przedsiębiorstwie „MUSI” S.A. osoby niepełnosprawne 

posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie 

wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na swoim stanowisku. Ponadto zespól 

kontrolny otrzymał oświadczenie, iż w I półroczu 2015 r. żaden pracownik nie korzystał z 

urlopu wychowawczego i bezpłatnego, natomiast 1 osoba niepełnosprawna przebywała na 

urlopie rodzicielskim w okresie od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. 

(Załącznik nr 10) 

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.  

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach I półrocza 2015 r. odzwierciedla poniższe 

zestawienie:  

 

ogółem niepełnosprawni znaczny umiarkowany lekki ogółem niepełnosprawni znaczny umiarkowany lekki

czerwiec

102,16 85,16 2 62,84

96,37 79,37 3 58

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

20,32

Miesiąc
Osoby Etaty

Wsk 1

82,67%

Wsk 2

62,20%

99,64 82,64 2,39 60,25 20 96,01 79,01 2,29 56,97

98,08 81,08 2 59 20,07

19,75 82,29% 61,72%

98,61 81,94 3 59,48 19,45 93,86 77,19 2,75 55,23 19,2 82,23% 61,78%

18,37 61,72%

96,03 79,03 3 57,77 18,26 91,29 74,29 2,75 53,54

91,74 74,74 2,75 53,88 18,12 81,47%

18,01 81,38% 61,65%

96,1 79,93 3 58,73 18,2 91,29 75,13 2,75 54,43 17,95 82,29% 62,63%
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Powyższych obliczeń dokonano w siedzibie tut. Wydziału na podstawie przekazanych 

przez pracodawcę w dniu kontroli wykazów, które zostały zweryfikowane przez kontrolerów 

na podstawie analizy dokumentów zatrudnionych i zwolnionych pracowników zakładu.  

Zespół kontrolny stwierdził nieznaczne różnice w wyliczeniach wskaźników w stosunku  

do wyliczeń zespołu kontrolnego. Ustalono, iż pracodawca uwzględnia w obliczeniach 

wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zapisy zawarte w art. 2a ust. 1-4 oraz art. 21 

ust. 5 ustawy o  rehabilitacji (…) oraz rotacje pracowników, ale ostateczny wynik 

wskaźników jest zaokrąglany do pełnych liczb. Odnotowane rozbieżności nie mają 

negatywnego skutku w zakresie spełniania przez pracodawcę wymogów dotyczących 

utrzymywania odpowiedniej dla zakładu pracy chronionej struktury zatrudnienia,  

jednak podawane w informacji INF-W za I półrocze 2015 r. wartości wskaźników  

nie odzwierciedlają rzeczywistego zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Zespół kontrolny potwierdził, 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, w związku z czym pracodawca 

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

lit. a ustawy o rehabilitacji (…). 

(Załączniki nr 11 – 13) 

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 z dnia 27 sierpnia 1997 r. 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.  

Okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (…) stwierdziła  

na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy  

w Zielonej Górze, wydając decyzje i postanowienia:  

 postanowienie Nr AH/3A/010/K-82/97 z dnia 25.11.1997 r. dla obiektów 

zlokalizowanych w Zielonej Górze przy ul. Fabrycznej 23 A 

 postanowienie Nr 1C/17003/K008/Pz/0002/2001 z dnia 28.02.2001 r. dla obiektu 

zlokalizowanego w Zielonej Górze przy ul. Elektronowej 16, 

 decyzja Nr rej.: 17058-Ao0081/2009 z dnia 14.09.2009 r. dla obiektu zlokalizowanego 

w Zielonej Górze przy ul. Elektronowej 16 (hala produkcyjna i hala produkcyjno-

magazynowa). 

(Załącznik nr 14) 

Jednocześnie Państwowa Inspekcja Pracy nie informowała Wojewody Lubuskiego 

o ewentualnym zaprzestaniu spełniania przez pracodawcę warunków określonych 

w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (…). Uznać zatem należy, że ww. warunki 

pozostają nadal spełnione. 
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W dniu 14.12.2015 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny obiektu i pomieszczeń 

użytkowanych przez Przedsiębiorstwo „MUSI” S.A. Oględziny przeprowadzono w siedzibie 

firmy przy ul. Fabrycznej 23 A w Zielonej Górze w pomieszczeniach administracyjno-

biurowych oraz przy ul. Elektronowej 16 w Zielonej Górze w gabinecie pielęgniarki, hali 

produkcyjnej nr 1, hali produkcyjnej nr 2, magazynie, toaletach, szatni i stołówce   

W oględzinach uczestniczyła p. (*) – starszy referent administracyjno-księgowy. Sporządzono 

protokół oględzin.  

(Załącznik nr 15)  

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.  

W celu zapewnienia doraźnej opieki medycznej pracownikom zatrudnionym  

w Przedsiębiorstwie „MUSI” S.A. pracodawca zatrudnił pielęgniarkę. Pani (*) zatrudniona 

jest na czas nieokreślony od dnia 02.01.2007 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, posiada 

zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 4500689 P. Pielęgniarka 

wykonuje swoje obowiązki w godzinach od 7
00

 do 14
00

. Z informacji przedstawionych przez 

p. (*) wynika, iż w od początku 2014 r. do dnia kontroli, w ramach doraźnej opieki 

medycznej udzielono pomocy 209 razy. Pomoc polegała głównie na opatrywaniu skaleczeń, 

pomiarze ciśnienia tętniczego krwi czy pomocy w nagłych zasłabnięciach. 

(Załącznik nr 16) 

W celu zagwarantowania pracownikom doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa oraz usług rehabilitacyjnych pracodawca zawarł następujące umowy  

z podmiotami leczniczymi: 

 umowa zawarta w dniu 27.09.2007 r. na czas nieokreślony z Przychodnią Zdrowia 

SANA-MED z siedzibą przy ul. Kościelnej 1/2 w Żarach. Przedmiotem umowy jest 

świadczenie pracownikom Przedsiębiorstwa „MUSI” S.A. usług medycznych  

w zakresie podstawowej i profilaktycznej opieki medycznej, opieki specjalistycznej 

oraz rehabilitacji. W dniu 01.07.2011 r. podpisano aneks do umowy, w którym  

do zakresu usług dodano świadczenie doraźnej opieki medycznej (przychodnia jest 

wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 

000000003884 – informacja potwierdzone na stronie http://rpwdl.csioz.gov.pl/ w dniu 

12.01.2016 r.) – rejon działania – Niegosławice, Wymiarki; 

 umowa nr 3/2012 zawarta w dniu 02.07.2012 r. na czas nieokreślony z Zakładem 

Usług Medycznych Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PRESPO”  

z siedzibą przy ul. Boh. Warszawy 3 w Słubicach. Przedmiotem umowy jest 

wykonywanie usług medycznych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, 

doraźnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 

(przychodnia jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

Nr księgi 000000003830 – informacja potwierdzone na stronie 

http://rpwdl.csioz.gov.pl/ w dniu 12.01.2016 r.) – rejon działania – Słubice; 
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 umowa nr 1/2003 zawarta w dniu 02.01.2003 r. z NZOZ „Przychodnia Lekarska 

Zdrowie” z siedzibą przy ul. Fabrycznej 23 A w Zielonej Górze. Przedmiotem umowy 

jest wykonywanie usług medycznych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, 

doraźnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

(przychodnia jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

Nr księgi 000000004231 – informacja potwierdzone na stronie 

http://rpwdl.csioz.gov.pl/ w dniu 12.01.2016 r.) – rejon działania – Zielona Góra, 

Bytnica, Torzym, Osiecznica 

 umowa zawarta w dniu 20.04.2009 r. na czas nieokreślony z Zakładem Opiekuńczo-

Rehabilitacyjnym „Elżbietanki” z siedzibą przy Placu Powstańców Wlkp. 4  

w Zielonej Górze. Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych  

w zakresie poradnictwa i rehabilitacji leczniczej (przychodnia jest wpisana przez 

Wojewodę Wielkopolskiego do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą Nr księgi 000000004016 – informacja potwierdzone na stronie 

http://rpwdl.csioz.gov.pl/ w dniu 12.01.2016 r.).  

(Załącznik nr 17) 

Zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca zapewnia dostęp pracownikom  

do specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa oraz usług rehabilitacyjnych. Natomiast 

wątpliwość budzi sposób zapewnienia opieki doraźnej pracownikom świadczącym pracę  

w miejscowościach Bytnica, Niegosławice, Osiecznica oraz Torzym. Wynika to z dużych 

odległości pomiędzy ww. miejscowościami a przychodniami, świadczącymi doraźną opiekę 

medyczną dla zakładu – od 40 do 75 km. Istnieje, zatem ryzyko, iż tak zorganizowana opieka, 

utrudnia lub nawet uniemożliwia praktyczną jej realizację oraz ma wpływ na skuteczność  

i efektywność tych świadczeń. 

Zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych znak: 

BON-I-52312-189-2-WK/10 z dnia 01.12.2010 r. w przypadku rozproszenia miejsc 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych i niewielkich grup osób niepełnosprawnych 

zatrudnianych w tych miejscach, pracodawca w celu zapewnienia doraźnej opieki medycznej 

dla tych pracowników niepełnosprawnych może zapewnić gabinet pielęgniarski w siedzibie 

firmy i zatrudnić w nim pielęgniarkę oraz zapewnić jej stosowny transport oraz przenośne 

wyposażenie pomocne w sprawowaniu doraźnej opieki (przy niewielkich odległościach 

pomiędzy siedzibą, a miejscem zatrudnienia osób niepełnosprawnych) albo zawrzeć umowę  

o świadczenie usług z zakresu doraźnej opieki medycznej z – jednym lub kilkoma,  

w zależności od potrzeb – położonym w niewielkiej odległości od tych miejsc zakładem 

opieki zdrowotnej, przy czym z treści tej umowy powinno jednak wyraźnie wynikać,  

że dotyczy ona doraźnej opieki medycznej dla niepełnosprawnych pracowników zakładu. 

 

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, prowadzi ewidencję jego środków oraz wyodrębniony rachunek 
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bankowy. W 2014 r. w ramach indywidualnej pomocy ze środków ZFRON skorzystały 192 

osoby, natomiast w okresie od 01.01.2015 r. do dnia kontroli – 165 osób. Środki ZFRON 

przeznaczane są na głównie na specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi 

rehabilitacyjne, zakup leków i innych środków medycznych, okularów korekcyjnych, 

odpłatność za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych oraz zwrot ryczałtu za używany własny 

pojazd mechaniczny do celów pozasłużbowych. W Przedsiębiorstwie „MUSI” S.A.  

nie są tworzone indywidualne programy rehabilitacyjne. 

 (Załącznik nr 18) 

W dniu kontroli, tj. 14.12.2015 r. pracodawca przedłożył Regulamin zakładowego 

funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, który obowiązuje od dnia 01.01.2008 r., 

zmieniony postanowieniami 4/2008 z dnia 27.02.2008 r., nr 5/2011 z dnia 11.01.2011 r.  

oraz nr 2/2015 z dnia 07.01.2015 r. Analiza Regulaminu 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. 2015.1023) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji (…) (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) (pełna dokumentacja 

dostępna w aktach z poprzedniej kontroli). 

(Załącznik nr 19) 

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli – pozycja 12. 

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. 

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. Przedsiębiorstwo „MUSI” S.A. – zakład pracy chronionej. 

2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

Podpis osoby upoważnionej:                                                Osoby kontrolujące: 

 

  Ryszard Rokicki                                   Marta Zatylna  

               Prezes Zarządu       Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej 

Anna Bilińska 

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej 

Zielona Góra, dnia 21.01.2016 r.                Gorzów Wlkp., dnia 13.01.2016 r.         

 

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

informacji publicznej (t. j.  Dz.U.2015.2058)       


