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         Pan
                                                                        Grzegorz Pietruszka
                                                                        Prezes Zarządu
                                                                        Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
                                                                        KARABELA-CK Sp. z o. o.
                                                                        ul. Warszawska 34
                                                                        25-312 Kielce

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art.  30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji  zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 z późn.  
zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008r. w sprawie trybu  
i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie cyt. ustawy 
(Dz. U. 2008 Nr 53, poz. 323), jak również art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie  
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31, poz. 206) w dniach 04 i 07.02.2011r. została  
przeprowadzona kontrola problemowa w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „KARABELA-CK” Spółka 
z o.o. ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce. Ustalenia z kontroli zawarte są w sporządzonym protokole. 
      Zgodnie  z  §18 ust.  1  w/w rozporządzenia,  w przypadku  stwierdzenia  w wyniku  kontroli 
nieprawidłowości lub naruszeń prawa w zakresie przedmiotu kontroli, organ upoważniony do kontroli 
niezwłocznie po podpisaniu protokołu kontroli  sporządza wystąpienie pokontrolne, które przekazuje 
kierownikowi podmiotu kontrolowanego. 

    W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości:

  1.  Niewłaściwe  zapewnienie  doraźnej  opieki  medycznej  pracownikom  zatrudnionym  
w  miejscowościach:  Przemyśl,  Kozodrza,  Przeworsk,  Sakowczyk,  Krosno,  Lubaczów,  Ocice, 
Dąbrówka Starzeńska, Machów, Furmanów, Sandomierz, Rudnik nad Sanem, Gołębie, Szczęsna.
Odległości od placówki medycznej do miejsca zatrudnienia pracowników w w/w miejscowościach 
wynoszą kilkadziesiąt  kilometrów.  Odległość ta jest  za duża i  trudno w takim przypadku mówić 
o natychmiastowym udzieleniu pomocy medycznej pracownikowi.

                 Pisemne wyjaśnienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Biura Pełnomocnika Rządu Do 
Spraw  Osób  Niepełnosprawnych  z  dn.  02.09.2008r.,  znak:  BON-I-52312-47-LK/2008  wskazuje 
jednoznacznie, iż doraźna opieka medyczna  może być zapewniona poprzez utworzenie w zakładzie 
pracy  chronionej  zakładu  opieki  zdrowotnej  albo  gabinetu  lekarskiego  i  zatrudnienie  w  nim 
pielęgniarki,  lekarza,  felczera  lub  ratownika  medycznego  albo  zawarcie  stosownej  umowy 
z  zakładem  opieki  zdrowotnej  położonym  w  takiej  odległości  od  miejsca  pracy  osoby 
niepełnosprawnej  zatrudnionej  w  zakładzie  pracy  chronionej,  by  czas  dojazdu  do  zakładu  nie 
uniemożliwiał udzielenia natychmiastowej pomocy zainteresowanemu.
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   W piśmie MPIPS znak: BON.III/02931/30/01/AMP wyjaśnia, iż przez zapewnienie doraźnej opieki  
medycznej  należy rozumieć udzielanie doraźnej  opieki  medycznej,  która obejmuje m.in. pomoc  
w nagłych urazach i wypadkach przede wszystkim na miejscu zdarzenia do czasu przybycia lekarza. 
Pomoc  taka,  zwłaszcza  w  zakładzie  pracy  chronionej  powinna  być  świadczona  przez 
wykwalifikowany personel medyczny, tj. lekarza lub pielęgniarkę.

Tut.  Urząd  dysponuje  również  interpretacją  Biura  Pełnomocnika  Rządu  Do  Spraw  Osób 
Niepełnosprawnych  z  dnia  05.01.2010r.,  znak:BON-I-52312-373-AS/09,  zgodnie  z  którą  - 
jeżeli pracodawca:

• zorganizuje gabinet pielęgniarski i zatrudni w nim wykwalifikowaną pielęgniarkę lub

• zawrze umowę o świadczenie usług z zakresu doraźnej opieki medycznej z zakładem 
opieki zdrowotnej, przy czym zakład ten musi być wpisany do rejestru zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę, a  umowa powinna określać, że pomoc ta 
będzie świadczona w czasie godzin pracy pracowników u tego pracodawcy,

          - to wówczas można uznać, że został spełniony warunek, o którym mowa w art. 28 ust 1 pkt 3  
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.).

      Wobec powyższego umowy na sprawowanie doraźnej opieki medycznej powinny być 
zawarte  z  najbliższą  miejsca  zatrudnienia  pracowników  placówką  medyczną  bądź 
wykwalifikowanym  personelem  medycznym tj.:  lekarzem,  pielęgniarką,  ratownikiem 
medycznym lub felczerem.

       W dniu 15.03.2011r. pracodawca dostarczył trzy poprawione umowy na zapewnienie doraźnej 
opieki  medycznej  pracownikom  zatrudnionym  w miejscowościach:  Rudnik  nad  Sanem,  Gołębie, 
Szczęsna:

      - umowa z dnia 01.01.2010r. zawarta z Gabinetem Lekarskim specjalistą chirurgiem lek. xxxxx ul.  
xxxxx, Pułtusk. Z umowy tej wynika, iż doraźną opieką medyczną objęci są pracownicy zatrudnieni 
w miejscowości Gołębie,

      - umowa z dnia 01.01.2010r. zawarta z Prywatnym Gabinetem Lekarskim xxxxx ul. xxxxx, Stalowa 
Wola. Z umowy tej wynika, iż doraźną opieką medyczną są objęci pracownicy zatrudnieni w Stalowej 
Woli oraz Rudnika,

      -  umowa z dnia 10.11.2010r.  zawarta z Medycyną Analizy Profilaktyczno-Leczniczej  NZOZ ul.  
Kopernika  8a  w  Grójcu.  Z  umowy  wynika,  iż  doraźną  opieką  medyczną  objęci  są  pracownicy 
zatrudnieni w miejscowości Szczęsna.  

  
  2. Niekompletna umowa z dnia 02.01.2009r. zawarta ze Specjalistyczną Lecznicą ,,STOMA’’ Sp. z o.o.  

ul. Targowa 46 w Warszawie.
Umowę należy rozszerzyć o zapis, iż pracownicy w ramach tej umowy mają zapewnione 
poradnictwo oraz usługi rehabilitacyjne. 

  3. Nieprecyzyjny zapis w umowie z dnia 01.03.2008r. zawartej z ,,RENA’’  Spółdzielnią Dziewiarską 
w Rzeszowie ul. Rejtana 10.

     Pracodawca zobowiązany jest przedstawić pisemne potwierdzenie w/w przychodni, 
iż  podstawowa opieka  medyczna,  o  której  mowa w §3 umowy jest  traktowana na 
równi z doraźną opieką medyczną.

4. Nieaktualny regulamin środków zfron.
   Regulamin należy zaktualizować w oparciu o zmiany wynikające z ustawy z  dnia 27 sierpnia 1997r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 
214,  poz.  92  z  późn.  zm.).  Ponadto  regulamin  nie  uwzględnia  wszystkich  zmian  wynikających 
z  rozporządzenia  MPiPS  z  dnia  17  czerwca  2009r.  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie 
zakładowego funduszu rehabilitacji  osób niepełnosprawnych (Dz.  U. Nr 107, poz.  891),  a  także 
zmian  wprowadzonych  kolejną zmianą  rozporządzenia  w sprawie  zfron z  dnia  30  marca  2010r. 
(Dz.U.  Nr 64, poz. 398).

   Zobowiązuje się pracodawcę do przedstawienia aktualnego regulaminu zfron.   



5.  Brak  pisemnego  wyjaśnienia  pracodawcy  dotyczącego  świadczenia  pracy  przez  pracowników 
w miejscowościach: Dobrów, Gorzyce, Lipnik, Bidziny k/Tarnobrzega, Nowa Dęba k/Tarnobrzega, 
Miechów, Dębowiec k/Zamościa. 

      W dniu 15.03.2011r. pracodawca złożył pisemne wyjaśnienie co do zatrudniania pracowników 
w miejscowościach: Gorzyce, Lipnik, Bidziny k/Tarnobrzega, Nowa Dęba k/Tarnobrzega, Machów, 
Dębowiec  k/Zamościa.  Wobec  powyższego  powinien  jeszcze  wyjaśnić  kwestię 
zatrudniania pracowników w miejscowości Dobrów.  

6.  Zobowiązuje  się  również  pracodawcę  do  złożenia  pisemnego wyjaśnienia  co  do  miejscowości 
Gołębie. W informacji o punktach prowadzonej działalności, którą pracodawca przedstawił w dniu 
kontroli  wykazany  został  obiekt  w  miejscowości  Gołębie  należący  do  Przedsiębiorstwa  Usług 
Technicznych  ,,INTERCOR’’  Sp.  z  o.o.  ul.  Okólna  10,  Zawiercie  w  woj.  śląskim,  natomiast  
w złożonych zastrzeżeniach  do protokołu w dniu 15.03.2011r. pracodawca pisze o miejscowości 
Gołębie w woj. mazowieckim.

W związku z wykazanymi uchybieniami występującymi w podmiocie kontrolowanym, zaleca się ich 
usunięcie - w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
Po upływie tego terminu, kierownik podmiotu kontrolowanego zobowiązany jest powiadomić organ 
upoważniony  do kontroli  o  sposobie  wykorzystania  uwag i  wykonania zaleceń pokontrolnych oraz 
o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań.

Z up. Wojewody Świętokrzyskiego
                                                                       mgr Renata Murawska
                                                                       Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 


