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Wystąpienie pokontrolne

    W dniu 14.04.2008r. na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 

rehabilitacji zawodowej 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 /Zarządzenie  Nr  100/2006 Wojewody Świętokrzyskiego  z  dnia  17 

listopada 2006r./ została przeprowadzona kontrola w Przedsiębiorstwie Handlowo Produkcyjnym 

,,PRIMEX” Cyran Stanisław ul. Bałtowska 289, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

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:

  1. Rozszerzenie umowy o świadczeniu usług medycznych z dnia 30.04.2005r. zawartej na czas 

nieokreślony pomiędzy PHP ,,PRIMEX’’ Zakład Pracy Chronionej w Ostrowcu Św. a Ośrodkiem 

Leczniczo-Profilaktycznym ,,PROMED’’ w Ostrowcu Św. o zapis, z którego jednoznacznie będzie 

wynikać, iż usługi medyczne świadczone na rzecz firmy ,,PRIMEX’’ obejmują specjalistyczną 

opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 3 ustawy z 

dnia  27.08.1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób 

niepełnosprawnych. 



                        NAJBARDZIEJ NOWOCZESNY                WYRÓŻNIENIE  ZA „ZAANGAŻOWANIE  W 
DOSKONALENIE"
            URZĄD ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2005 r.                      EUROPEJSKIEJ FUNDACJI  ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
      KATEGORIA „KOMPUTER I INTERNET NARZĘDZIEM
                             PRACY I DIALOGU”                                                                                                                                                                          

                           

2.  Umieszczenie  regulaminu zakładowego  funduszu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych w 

miejscu ogólnodostępnym /np. tablica informacyjna/.

3 Kompletne wypełnianie wniosków, które składają osoby niepełnosprawne o udzielenie pomocy 

finansowej z zfron, z podaniem informacji na jaki cel ta pomoc ma być przeznaczona, a także z 

adnotacją dot. sposobu rozpatrzenia wniosku.

    

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.

Nie usunięcie nieprawidłowości w wyznaczonym terminie skutkuje utratą statusu zakładu pracy 

chronionej i zwrotem otrzymanych dofinansowań.
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