
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 lutego 2015 r.

Pan
Rafał Dutkiewicz

PS-P. 9514.1,2015 JS Prezydent Wrocławia
PI. Nowy Targ 1/8, 50 -  141 Wrocław

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 27 stycznia 2015 r. na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(tekst jednolity: Dz. U. 2011 r., Nr 127, poz. 721, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,

kontrolerzy: Joanna Stańda -  starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu kontrolnego, 
Sylwia Łuczkowska -  starszy inspektor wojewódzki członek zespołu kontrolnego z Wydziału Polityki 
Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadziły kontrolę okresową 
Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej ul. Litomska 10, 50 -  141 Wrocław oraz Gminy 
Wrocław PI. Nowy Targ 1/8, 50 -  141 Wrocław jako organizatora ww. Zakładu.

z zakresu realizacji warunków określonych dla zakładów aktywności zawodowej w art. 29 ust. 1- lb 
z uwzględnieniem art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. oraz § 14 ust. 1 i ust. 2, § 15, § 16 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów 
aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 850) w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia kontroli 
tj. 27 stycznia 2015 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2014 r. przez Wojewodę 
Dolnośląskiego plan kontroli na I półrocze 2015 r.,

Osobą pełniącą funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą oraz 
odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia jest:
-  we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej- Pani^pM rM M ^- Dyrektor Zakładu,
-  w Gminie Wrocław (organizator Zakładu) -  Pan Rafał Dutkiewicz -  Prezydent Wrocławia.

Kontrolowane zagadnienia oceniam pozytywnie.

Powyższą ocenę uzasadniam jak niżej.
Kontrolowana jednostka spełnia wymogi określone w:

1) art. 29 ust. 1 pkt. 1 i ust. la  ww. ustawy, albowiem Zakład w okresie kontrolowanym 
zachowywał wymagane ustawą wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych tj. co najmniej 
70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowiły osoby niepełnosprawne zaliczone do: 
n znacznego stopnia niepełnosprawności,
° umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie

umysłowe lub chorobę psychiczną.
Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę 
psychiczną, nie przewyższał w okresie objętym kontrolą 35% ogółu zatrudnionych.

 - -Czas-pracy zatrudnionych w.-zakładzie..osób.niepełnosprawnych zaliczonych._dQ znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi co najmniej 0.55 wymiaru czasu pracy 
określonego w art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji... i nie przekracza 0.8 ww. tego wymiaru 
czasu pracy. Czas trwania zajęć rehabilitacyjnych dla zatrudnionych w Zakładzie osób 
niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 
wynosi 60 minut dziennie.
Falci ten potwierdzają wyniki analizy dokumentacji przedłożonej przez kontrolowanego 
w zakresie niniejszych zagadnień.



2) art. 29 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy, albowiem Zakład użytkuje 
obiekty i pomieszczenia przy ul. Litomskiej 10 we Wrocławiu, które zostały pozytywnie 
zaopiniowane przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie spełniania przez nie wymogów 
wynikających z art. 28 ust.l pkt 2 ustawy tj. odpowiadają one przepisom i zasadom 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie 
przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów 
komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich, co potwierdza opinia 
Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 29 grudnia 2008 r. oraz protokół kontroli tej Inspekcji 
z dnia 7 listopada 2014 r.

3) art. 29 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, albowiem Zakład zapewnia 
niepełnosprawnym pracownikom doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo 
i usługi rehabilitacyjne, co potwierdza umowa nr 111/2014 z dnia 30.12.2014 r. z podmiotem 
medycznym z siedzibą we Wrocławiu, zawarta do dnia 31.12.2015 r.,

4) art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy, albowiem Zakład nie prowadzi działalności polegającej na 
wytwarzaniu wyrobów przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, 
piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 
1.5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi 
wyrobami,

5) art. 31 ust. 4 ww. ustawy oraz z § 14, 15 i 16 ww. rozporządzenia w sprawie zakładów 
aktywności zawodowej, albowiem w kontrolowanym okresie:

-  w Zakładzie jest utworzony zakładowy fundusz aktywności z kwot wskazach w art. 31 ust. 4 
. ww. ustawy oraz § 14 ww. rozporządzenia,

-  środki wymienionego funduszu są przechowywane dla Zakładu na wyodrębnionym rachunku 
bankowym i są one ewidencjonowane,

-  ze środków zakładowego funduszu aktywności były finansowane wydatki określone w § 15 
rozporządzenia,

-  regulamin zakładowego funduszu aktywności jest zatwierdzany zgodnie z § 16 ust. 1 
rozporządzenia przez organizatora Zakładu w formie zarządzenia Prezydenta Wrocławia.
Fakt ten potwierdzają wyniki analizy dokumentacji przedłożonej przez kontrolowanego 
w zakresie niniejszego zagadnienia

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa, o których mowa w § 13 ust. 
2 piet 5 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 zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 29) i w tym zakresie w protokole kontroli dokonano odpowiedniej adnotacji 
(§ 14 rozporządzenia).  ^  '
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Otrzymują:
1) Gmina Wrocław, PI. Nowy Targ 1/8, 50 -  141 Wrocław
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