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„MEBLODEX-BIS”
                                                                             Piotr Kwiatkowski 
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                                                                             25-626 Kielce

       W dniu 21.09.2007r. na podstawie art. 30 ust. 3b z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji  za

wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. 

zm.),  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2004r.  w sprawie trybu kontroli 

prowadzonej przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 437) oraz § 41 ust. 1, 

§ 44 ust. 2 i § 47 ust. 1 i 2 Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Kielcach /Za

rządzenie  Nr  100/2006  Wojewody  Świętokrzyskiego  z  dnia  17  listopada  2006r./  -  została 

przeprowadzona kontrola w Firmie „MEBLODEX-BIS” Piotr Kwiatkowski ul. Działkowa 27, 25-626 

Kielce.

Ustalenia z przeprowadzonej kontroli zawarte są w sporządzonym protokole. 

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które stanowią przeszkodę dla właściwej realizacji 

zadań  określonych  w  w/w  ustawie.  W  związku  z  powyższym,  w  celu  usunięcia  wykazanych 

nieprawidłowości wnosi się uwagi i zaleca się:

-   Przeznaczanie przez pracodawcę co najmniej 10% środków funduszu rehabilitacji na pomoc in

dywidualną dla niepełnosprawnych pracowników i  byłych niepracujących niepełnosprawnych 

pracowników tego zakładu. Środki te począwszy od 2005r., tj. od uzyskania statusu zakładu 

pracy chronionej  są regularnie  ewidencjonowane i  gromadzone, natomiast nie  są wykorzy

stywane zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 33 ust.3 pkt 5 cyt. ustawy. 

-    Umieszczenie w miejscu ogólnodostępnym /np. tablica informacyjna/ regulaminu zakładowego 

funduszu rehabilitacji  osób niepełnosprawnych, który uwzględnia przeznaczanie co najmniej 

10% środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników, jak również 

co najmniej 15% środków zfron na indywidualne programy rehabilitacji. Regulamin ten jest 

opracowany,  natomiast  nie  jest  ogólnodostępny  wbrew  zapisom  §  9  tego  regulaminu. 

Brak  prowadzonej  dokumentacji,  związanej  z  procedurą  ewentualnego  ubiegania  się 

o  wykorzystywanie środków zfron przez zainteresowane osoby oraz nie przeznaczanie tych 
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środków przez pracodawcę, dowodzić może o braku właściwego poinformowania pracowników 

niepełnosprawnych o przysługujących im w tym zakresie uprawnieniach. 

-    Rozważenie możliwości opracowania indywidualnego programu rehabilitacji dla niepełnospraw

nego pracownika, umożliwiającego uruchomienie gromadzonych środków zfron w wysokości 

15% na indywidualne programy rehabilitacji. Dotychczas w zakładzie nie opracowano żadnego 

takiego programu.

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. 
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