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I. Dane identyfikacyjne 
Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” (dalej: Stowarzyszenie lub Organizator), 
ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce 

 

Andrzej Drapała, Prezes Zarządu Stowarzyszenia od 3 lutego 2006 r. 

 

1. Wspieranie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w podjęciu aktywności 
zawodowej i samodzielnego życia. 

2. Działania podejmowane w celu zapobiegania wykluczeniu osób z autyzmem 
i zespołem Aspergera. 

 

Od 1 stycznia 2016 r. do dnia zakończenia kontroli, z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym okresem, jeżeli miały związek z przedmiotem kontroli. 

 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach 

 

 

Barbara Jaros, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/48/2019 z 21.05.2019 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W kontrolowanym okresie w zorganizowanym przez Stowarzyszenie Zakładzie 
Aktywności Zawodowej z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 21 (dalej: ZAZ lub 
Zakład) podejmowano działania mające na celu wspieranie niepełnosprawnych,  
w tym osób z zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego 
funkcjonowania i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu. Zapewniono im 
dostępność zatrudnienia w Zakładzie, a także odpowiednie warunki organizacyjne  
oraz techniczne do prowadzenia rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej. 
Prowadzono również zróżnicowane inicjatywy nakierowane na kształtowanie 
w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami 
niepełnosprawnymi. W Zakładzie nie został utworzony zespół programowy, o którym 
mowa w § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej3 (dalej: rozporządzenie 
ws. ZAZ). Niezgodnie z postanowieniami regulaminu organizacyjnego Zakładu nie 
zatrudniano w nim fizjoterapeuty i psychologa. Nie dopilnowano także prawidłowego 
wywiązywania się przez Fundację „Nadzieja Rodzinie” z wykonania w latach 2016-
2017, objętych umową zawartą z ZAZ, świadczeń z zakresu rehabilitacji społecznej 
niepełnosprawnych pracowników Zakładu. W konsekwencji nie wywiązano się  
z obowiązku zapewnienia m.in. osobom z zespołem Aspergera realizacji zajęć 
rehabilitacyjnych w wymiarze nie mniejszym niż 60 minut dziennie, a w latach 2016-
2017 wypłacono ww. Fundacji nienależne jej wynagrodzenie w łącznej kwocie 
7.572,48 zł brutto. Z kolei wprowadzone od 2018 r. zmiany umowy z ww. Fundacją 
umożliwiły wypłacanie jej przez ZAZ pełnego wynagrodzenia niezależnie od liczby 
godzin realizowanych usług rehabilitacyjnych. 
Rehabilitacja społeczno-zawodowa podejmowana wobec osób z zespołem 
Aspergera umożliwiała im utrzymanie na poziomie niepogorszonym swojej 
sprawności społecznej w zakresie zaradności osobistej, wypełniania ról społecznych 
i komunikowania się oraz sprawności zawodowej w zakresie samodyscypliny 
polegającej na rzetelnym wywiązywaniu się z obowiązków pracowniczych 
i umiejętności pracy w zespole. Najwyższa Izba Kontroli zwraca natomiast uwagę na 
nieprawidłowe sporządzanie indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej 
i społecznej (dalej również: IPRZS), które nie zawierały diagnozy sytuacji społecznej 
i zawodowej, spodziewanych efektów realizacji IPRZS, harmonogramów realizacji 
planowanych w nich działań, terminów oceny postępów w realizacji IPRZS i nie 
wskazywały osób odpowiedzialnych za ich realizację. Były one szablonowe i nie 
podlegały właściwej ewaluacji. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Wspieranie osób z autyzmem i zespołem Aspergera 
w podjęciu aktywności zawodowej i samodzielnego 
życia 

1.1. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia do jego celów należały m.in. działanie na 
rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność w zakresie integracji społecznej 
i ekonomii społecznej. 

(akta kontroli str. 19-20, 26, 32, 42, 44-45, 52-53) 
                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
3 Dz. U. poz. 850. 
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Uchwałą z 2 marca 2013 r. Zarząd Stowarzyszenia powołał Zakład Aktywności 
Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Kielcach, ul. Karczówkowska 
36. Ta wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka została utworzona 
w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie, w latach 2013-2015, projektu pn. 
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w powiecie grodzkim 
i ziemskim kieleckim poprzez utworzenie i funkcjonowanie Zakładu Aktywności 
Zawodowej5. Status zakładu aktywności zawodowej uzyskała ona z dniem 
12 sierpnia 2013 r.6 

(akta kontroli str. 61-128, 265-268) 

W badanym okresie ZAZ prowadził działalność wytwórczą, usługową i handlową. 
Jej zakres obejmował gastronomię (przyrządzanie i sprzedaż posiłków, w tym 
prowadzenie bufetu i catering), usługi komunalne, telemarketing7, rękodzielnictwo 
(wytwarzanie i sprzedaż rękodzieła, m.in. zabawek, obrazów, ozdób, biżuterii), 
usługi galanteryjne (składanie, konfekcjonowanie), obsługę administracyjno-biurową, 
a także usługi pralnicze (pranie i maglowanie)8. 

(akta kontroli str. 155-156, 172-173,196-197, 830, 847-848) 

W latach 2016-2018 (na dzień 31 grudnia) i na 31 marca 2019 r. liczba pracowników 
Zakładu wynosiła 56, 56, 57 i 60, w tym odpowiednio 42, 45, 46 i 50 zatrudnionych 
posiadało orzeczenia o niepełnosprawności. Liczba osób, o których mowa w art. 29 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych9 (dalej: ustawa o rehabilitacji),  
tj. zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności albo zaliczonych do 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, 
upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, wynosiła w ww. latach 41, 41, 42  
i 46, stanowiąc od 73,2% do 76,7% ogółu pracowników ZAZ, co odpowiadało 
wymogowi wynikającemu z ww. przepisu ustawy o rehabilitacji. 
Liczba zatrudnianych w Zakładzie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
wynosiła: 23 w 2016 r. i 2017 r., 24 w 2018 r. i 25 w 2019 r. (tj. odpowiednio:  
41,1%, 42,1% i 41,7% ogółu pracowników), w tym przez cały ten okres jedna  
osoba posiadała orzeczenie z symbolem przyczyny niepełnosprawności 12-C,  
tzn. wynikającej z całościowych zaburzeń rozwojowych10. Umiarkowany stopień 
niepełnosprawności z kodem 12-C miał w 2016 r. jeden pracownik, a w latach 2017-
2019 dwóch pracowników ZAZ (tj. w kolejnych latach odpowiednio: 1,8%, 3,6%, 
3,5% i 3,3%). 

(akta kontroli str. 386) 

Dwie osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością o symbolu 12-C (jedną w stopniu 
znacznym, drugą – umiarkowanym) zatrudniano od 1 maja 2016 r., trzecią osobę 
(niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym) – od 1 stycznia 2017 r. Zakład nie 
dysponuje dokumentacją potwierdzającą, że zaburzenia tych pracowników należą 
do specyficznych dysfunkcji ze spektrum autyzmu, jednak: 

                                                      
5 Projekt realizowano od 1 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2015 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 
sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Zgodnie z umową o dofinansowanie – zawartą 11 stycznia 2013 r. między 
Stowarzyszeniem a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju 
Regionalnego – w całości został on sfinansowany ze środków publicznych (w tym środków europejskich oraz 
dotacji celowej z budżetu krajowego). 
6 Decyzją wojewody świętokrzyskiego, znak PS.IV.9510.6.2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. 
7 Do końca 2017 r. 
8 Od kwietnia 2018 r. 
9 Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, ze zm. 
10 W Polsce obowiązuje klasyfikacja zaburzeń opracowana przez WHO, tj. Międzynarodowa Statystyczna 
Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD – 10, według której zarówno autyzm, jak i zespół Aspergera 
mieszczą się we wspólnym podrozdziale tej klasyfikacji F84 całościowe zaburzenia rozwojowe. 
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− w przypadku przyjętej 1 maja 2016 r. osoby z orzeczonym znacznym stopniem 
niepełnosprawności (dalej również: pracownik 010411) w drugiej ocenie realizacji 
IPRZS odnotowano, że zaobserwowane zachowanie jest charakterystyczne dla 
osób dotkniętych autyzmem, zespołem Aspergera lub innymi zaburzeniami 
o podłożu psychicznym; 

− w przypadku przyjętej 1 maja 2016 r. osoby z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności (dalej również: pracownik 0105) w trzeciej ocenie realizacji 
IPRZS odnotowano, że pracownik przyznał, iż lekarz prowadzący zdiagnozował 
u niego zespół Aspergera, a informację potwierdził jego ojciec; 

− w przypadku przyjętej 1 stycznia 2017 r. osoby z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności (dalej również: pracownik 0111) w IPRZS odnotowano, że 
z wywiadu z matką wiadomo, iż jednostką chorobową jest zespół Aspergera. 

(akta kontroli str. 412-440, 454, 462, 477, 483) 

Między 1 stycznia 2016 r. a 31 marca 2019 r. w ZAZ zostało zatrudnionych  
27 osób niepełnosprawnych (7 w 2016 r., 7 w 2017 r., 3 w 2018 r. i 10 w 2019 r.), 
w szczególności trzy z niepełnosprawnością o kodzie 12-C. W Zakładzie nie 
prowadzono list osób oczekujących na podjęcie pracy ani nie dokumentowano 
procesu rekrutacji pracowników niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie 
kryteriów decydujących o ich zatrudnieniu. 
Kierownik ZAZ Zbigniew Woś wyjaśnił: Nowe osoby przyjmowane są w miarę 
zwalniania się posiadanych miejsc pracy. Zakład nie posiada sformalizowanych 
procedur przyjmowania do pracy osób niepełnosprawnych oraz nie dokumentuje 
przebiegu procesu rekrutacji tych pracowników. Rekrutację prowadzi się poprzez 
zamieszczanie ogłoszeń w mediach oraz współpracę z podmiotami działającymi na 
rzecz osób niepełnosprawnych (…). Współpraca ta polega na wymianie (przeważnie 
telefonicznie) informacji o zwalniających się miejscach pracy oraz osobach, które 
mogą być gotowe do podjęcia zatrudnienia w Zakładzie. Ponadto niepełnosprawni 
pracownicy ZAZ bądź ich najbliżsi polecają pracę w Zakładzie innym osobom 
z niepełnosprawnością. Dodatkowo reklamy i certyfikaty znajdujące się na będących 
w dyspozycji ZAZ samochodach informują, iż zatrudniane są u nas osoby 
z niepełnosprawnościami. Przy zatrudnieniu uwzględnia się wiele czynników, przede 
wszystkim – z uwagi na wymogi wynikające z art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 1a 
ustawy o rehabilitacji (…) – stopień i rodzaj (symbol/kod) niepełnosprawności. 
W dalszej kolejności brane są pod uwagę umiejętności i sprawność fizyczna, 
motywacja i zaangażowanie oraz gotowość do podjęcia pracy w określonym 
terminie. 
Z informacji przekazanych przez kierownika ZAZ wynika, że 16 z 27 zatrudnionych 
w badanym okresie osób niepełnosprawnych (59,3%) zgłosiło się indywidualnie,  
w szczególności w 9 przypadkach zostali zgłoszeni przez rodziców. Po dwie osoby 
(7,4%) przyjęto z rekomendacji: pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Rodzinie w Kielcach (dalej: MOPR), Ogólnopolskiego Związku Niewidomych oraz 
środowiskowego domu samopomocy, po jednej osobie (3,7%) z rekomendacji: 
Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, warsztatu terapii 
zajęciowej (dalej: WTZ), Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie oraz byłego 
terapeuty Stowarzyszenia, a także z ogłoszenia w mediach. 
Dwie spośród trzech osób z zespołem Aspergera (pracownicy 0104 i 0111) zostały 
zgłoszone przez rodziców, trzecia (pracownik 0105) rekomendowana przez Miejski 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 
Wszystkie osoby niepełnosprawne zatrudnione w ZAZ w okresie od początku 
2016 r. do 31 marca 2019 r. rozpoczynały pracę na podstawie umowy na okres 
próbny. 

(akta kontroli str. 387-391a) 

                                                      
11 Numer pracownika w informatycznym systemie kadrowo-płacowym ZAZ. 
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Najliczniejszą grupą niepełnosprawnych pracowników Zakładu były w latach 2016-
2019 osoby z wykształceniem średnim zawodowym lub policealnym (13 w 2016 r., 
12 w 2017 r., 11 w 2018 r. i pierwszym kwartale 2019 r., tj. odpowiednio 31%, 27%, 
24% i 22%) oraz zasadniczym zawodowym (11 w 2016 r.,10 w 2017 r., 11 w 2018 r., 
14 w pierwszym kwartale 2019 r., tj. odpowiednio 26%, 22%, 24% i 28%). Mniejsza 
grupa posiadała wykształcenie wyższe (6 osób w 2016 r., 10 w 2017 r. i 2018 r., 11 
w pierwszym kwartale 2019 r., tj. odpowiednio: 14% w 2016 r. i 22% w latach 2017-
2019) oraz średnie ogólnokształcące (8 osób w 2016 r i 2017 r., 9 w 2018 r. i 8 
w pierwszym kwartale 2019 r., tj. odpowiednio 19%, 18%, 20% i 16%). Nieliczne 
osoby ukończyły szkołę specjalną (po 3 w latach 2016-2018 i 5 w pierwszym 
kwartale 2019 r., tj. odpowiednio po 7% i 10%). 

(akta kontroli str. 385) 

Trzy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności z kodem 12-C uczęszczały do 
integracyjnej szkoły podstawowej i gimnazjum integracyjnego. Pierwsza z nich 
(pracownik 0104) zdobyła wykształcenie policealne o profilu ekonomicznym, druga 
(pracownik 0105) – średnie ogólne, natomiast trzecia (pracownik 0111) ukończyła 
trzyletnią specjalną szkołę zawodową przysposabiającą do pracy, w której 
przygotowano ją do wykonywania wspomaganych prac z zakresu: rękodzieła, 
kucharstwa, krawiectwa, ogrodnictwa i samoobsługi. Dwie osoby (pracownik 0104  
i pracownik 0105) ukończyły ponadto dwa 256-godzinne kursy w zawodach grafika 
komputerowego oraz fotografa (fotografia artystyczna), a pierwsza z nich również 
60-godzinny kurs pomocnika prac wykończeniowych. 

(akta kontroli str. 441-443, 445, 463, 484) 

1.2. Kwestie organizacyjne Zakładu uregulowane były, wprowadzanymi uchwałami 
Zarządu Stowarzyszenia, statutem ZAZ i jego regulaminem organizacyjnym. 
Pierwszy statut i regulamin organizacyjny, przyjęte 13 maja 2013 r., trzykrotnie 
podlegały zmianom12, wynikającym m.in. z powstawania nowych oddziałów Zakładu 
oraz zmian w zakresie prowadzonych rodzajów działalności. 
Według regulaminu organizacyjnego Zakładu w jego strukturze wyodrębnione były: 
− dział produkcyjno-usługowy, w skład którego wchodziły – jak wskazano – osoby 

zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 
zatrudnione na stanowiskach w dziale gastronomicznym, usług komunalnych, 
pralniczym13, telemarketingu, galanterii papierniczej, rękodzielniczej i obsługi 
administracyjno-biurowej Zakładu; 

− dział rehabilitacji medyczno-społecznej, w składzie którego wskazano 
fizjoterapeutę, psychologa, doradcę zawodowego i trenerów pracy; 

− dział administracyjno-organizacyjny, w składzie którego wskazano kierownika 
ZAZ, specjalistę ds. BHP, marketingu i logistyki oraz specjalistę ds. kadr 
i administracji. 

Zgodnie z obowiązującym w okresie objętym kontrolą statutem ZAZ, jego organy to 
kierownik Zakładu oraz Rada Programowa/Zespół Programowy (dalej również: 
Rada/Zespół). Do zadań powołanego przez Zarząd Stowarzyszenia kierownika ZAZ, 
należało: kierowanie funkcjonowaniem Zakładu i reprezentowanie go na zewnątrz, 
sprawowanie nadzoru nad ZAZ, powołanie Rady/Zespołu, opiniowanie oraz 
zatwierdzanie IPRZS pracowników zaliczonych do znacznego i umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności, dokonywanie wraz z Radą/Zespołem corocznej analizy 
wyników prowadzonej rehabilitacji oraz sprawności zawodowej i społecznej 
niepełnosprawnych pracowników, dokonywanie wraz z Radą/Zespołem oceny planu 
zatrudnienia u innego pracodawcy oraz poziomu sprawności społecznej 
i zawodowej pracowników zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, opracowywanie planu działalności gospodarczej Zakładu, 
                                                      
12 Regulamin organizacyjny uchwałami z 2 grudnia 2014 r., 12 maja 2017 r. i 5 marca 2018 r. Statut uchwałami z 
5 grudnia 2014 r., 30 maja 2017 r. i 5 marca 2018 r. 
13 Od marca 2018 r. 
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prowadzenie dokumentacji z prowadzonych i realizowanych programów oraz 
pełnienie roli pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w ZAZ. 

(akta kontroli str. 137-200) 

Dla Zakładu, stosownie do wymogu wynikającego z § 16 ust. 1 rozporządzenia ws. 
ZAZ, Organizator opracował regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności 
Zawodowej (dalej: ZFA), określający tryb oraz zasady przeznaczania środków tego 
funduszu. 

(akta kontroli str. 202-214) 

W badanym okresie ZAZ funkcjonował w kilku lokalizacjach w mieście Kielce. 
W 2013 r. rozpoczęto działalność w wynajętych od Kieleckiego Parku Techno-
logicznego pomieszczeniach budynku przy ul. Olszewskiego 21, gdzie mieści się 
siedziba Zakładu. Na parterze (na łącznej pow. 196,99 m²) zorganizowano kuchnię 
z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz bufet, na pierwszym piętrze (na łącznej 
pow. 409,76 m²) część dla administracji i sekcji usług komunalnych. Osoby 
niepełnosprawne zatrudniano tam na stanowiskach pomocy kuchennej, pracownika 
sekcji usług komunalnych, pracownika administracyjnego i pielęgniarki. Z dniem 
15 grudnia 2014 r. sekcję usług komunalnych oraz obsługę administracyjną 
przeniesiono z ww. lokalizacji do oddziału zorganizowanego w wynajmowanych 
pomieszczeniach (o pow. 200 m²) na parterze budynku przy ul. Krakowskiej 89. 
Od 1 czerwca 2017 r. oddział ten został przeniesiony14 do wynajętych pomieszczeń 
(o pow. 201,7 m²) budynku przy ul. J. Słowackiego 12/2, w których zorganizowano 
m.in. pracownię ceramiczną i malarską oraz galanterii papierniczej. W marcu 2018 r. 
w wynajętym od MOPR obiekcie (o pow. 156,92 m²) przy ul. Turystycznej 1a 
powstał drugi oddział ZAZ, w którym uruchomiono pralnię. 

(akta kontroli str. 228, 231, 239, 248, 256-257, 638-647) 

Po utworzeniu ZAZ w 2013 r. oraz każdorazowo przed rozpoczęciem działalności 
w nowej lokalizacji (w 2014 r., 2017 r. i 2018 r.) Stowarzyszenie – wypełniając 
obowiązek zawarty w § 4 ust. 1 rozporządzenia ws. ZAZ – występowało do 
Państwowej Inspekcji Pracy (dalej: PIP) z wnioskiem o stwierdzenie spełnienia 
warunków, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt  2 ustawy o rehabilitacji, tj. 
potwierdzenie, że objęte wnioskiem obiekty i pomieszczenia odpowiadają przepisom 
i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, a także uwzględniają potrzeby osób 
niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania 
dostępności do nich. W odniesieniu do wszystkich ww. zgłoszonych obiektów oraz 
stanowisk pracy PIP, po uprzedniej kontroli, wydał opinie pozytywne. 
Stosownie do wymogu zawartego w § 4 ust. 2 rozporządzenia ws. ZAZ po 
uzyskaniu w 2013 r. opinii PIP, Organizator wystąpił do wojewody świętokrzyskiego 
z wnioskiem o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej, a następnie po 
kolejnych opiniach – z wnioskami o zmianę decyzji przyznającej ten status poprzez 
jej rozszerzenie o kolejne lokalizacje. 

(akta kontroli str. 226-262, 263-290) 

Według umów o pracę pracownik 0104 do 30 czerwca 2019 r. zatrudniony był na 
stanowisku pracownik sekcji rękodzieła, a następnie pracownik ogólnogospodarczy, 
pracownika 0105 przyjętego na stanowisko pracownika usług sekcji komunalnej, od 
1 stycznia 2019 r. przeniesiono na stanowisko pomocy kuchennej, zaś pracownik 
0111, przyjęty na stanowisko pracownika ogólnogospodarczego, także od 2019 r. 
zatrudniony był jako pomoc kuchenna. 
Każda z ww. osób tak przed przystąpieniem do pracy jak i później, w wymaganych 
terminach, uzyskiwała orzeczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stanowisku wynikającym z umowy o pracę. 

                                                      
14 W związku z wypowiedzeniem Zakładowi umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Krakowskiej 89. 
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Tymczasem na weryfikowanych podczas kontroli listach obecności na zajęciach 
rehabilitacyjnych pracownik 0104 widnieje jako pracownik sekcji administracyjnej; 
pracownik 0105 – do lutego 2017 r. jako pracownik sekcji ogólnogospodarczej I,  
a od marca 2017 r. jako pracownik sekcji gastronomicznej II, natomiast pracownik 
0111 – do lipca 2017 r. jako pracownik sekcji ogólnogospodarczej I, a od sierpnia 
2017 r. jako pracownik sekcji gastronomicznej II. 
Kierownik ZAZ stwierdził, że ww. osoby pracują w sekcji gastronomicznej: pracownik 
0104 – od 1 lipca 2019 r., pracownik 0105 – od 1 stycznia 2018 r., a pracownik 0111 
– od 1 sierpnia 2017 r. Odnośnie rozbieżności między stanowiskami na jakich zostali 
zatrudnieni ww. pracownicy a sekcjami, do których byli przypisani na zajęciach 
rehabilitacyjnych wyjaśnił: Różnice (…) wynikają z długotrwałego procesu 
aklimatyzacji pracowników z niepełnosprawnością w nowym miejscu pracy. Na 
początkowym etapie nie przebywali oni stale w nowym miejscu pracy. W zależności 
od indywidualnych potrzeb pracownika personel ZAZ ustalał czas pobytu w danym 
oddziale czy też stanowisku w ZAZ. Stanowisko pracownika ogólnogospodarczego 
umożliwia prowadzenie rehabilitacji zawodowej na kilku stanowiskach w różnych 
sekcjach ZAZ. W toku rehabilitacji (…) osób z niepełnosprawnością pracownicy 
personelu podejmują decyzję o miejscu pracy danej osoby. 

(akta kontroli str. 412-412a, 417-422, 427-432, 437-440a, 929, 935) 

W dniu 12 lipca 2019 r. trzy ww. osoby pracowały w sekcji gastronomicznej, tj.  
w „ZAZ Smaczek”, zlokalizowanym w budynku przy ul. Olszewskiego 21. Pracownik 
0104 wykonywał swoje zadania w stanowiącej osobne pomieszczenie zmywalni, 
pracownik 0105 – w zmywalni znajdującej się w kuchni, a pracownik 0111 –  
w będącej osobnym pomieszczeniem obieralni. Podczas przeprowadzonych w tym 
dniu oględzin stwierdzono, że na użytkowanej przez ZAZ powierzchni nie zostało 
zorganizowane „miejsce wyciszenia”. Kierownik Zakładu oświadczył: Osoby 
zatrudniane w „ZAZ Smaczek” pracują w systemie mieszanym – dwuzmianowym. 
Pierwsza zmiana obejmuje godziny od 8:00 do 12:30, druga zmiana – od 11:30 do 
16:00. Aktualnie wszyscy trzej niepełnosprawni z orzeczeniem 12-C pracują na 
pierwszą zmianę. W „ZAZ Smaczek”, zarówno ze względów lokalowych jak i 
organizacji pracy w kuchni, nie ma możliwości zorganizowania „miejsca wyciszenia”. 
Jeśli któryś z pracowników ma jakikolwiek problem to pracująca z nim kadra 
pomaga w jego rozwiązaniu. 

(akta kontroli str. 626-632, 635, 645-646) 

W latach 2016-2019 ZAZ trzykrotnie był kontrolowany przez instytucje zewnętrzne: 
− przeprowadzona przez PIP w czerwcu 2016 r. kontrola, dotycząca m.in. 

spełniania warunków przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i uwzględniania 
ich potrzeb w zakresie przystosowania w szczególności stanowisk pracy, nie 
wykazała nieprawidłowości w tym zakresie; 

− podczas przeprowadzonej w listopadzie 2017 r. przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego (dalej: UMWŚ) kontroli – obejmującej m.in. 
zatrudnianie w ZAZ, wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe personelu 
obsługowo-rehabilitacyjnego, IPRZS dla niepełnosprawnych pracowników, czas 
trwania zajęć rehabilitacyjnych dla zatrudnianych osób niepełnosprawnych 
zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i listy 
obecności na tych zajęciach – stwierdzono w szczególności nieprawidłowości 
polegające na: wykonywaniu przez ośmiu pracowników zatrudnionych na 
stanowisku telemarketera prac na innych stanowiskach bez stosownych 
orzeczeń lekarskich, niepodpisaniu IPRZS przez wszystkich członków Zespołu 
Programowego ZAZ, a także niewłaściwym sporządzaniu części okresowych 
ocen IPRZS (cele zrealizowane były tożsame z celami niezrealizowanymi oraz 
harmonogramem dalszej rehabilitacji); wydane w związku z tymi  ustaleniami 
zalecenia dotyczyły aktualizacji orzeczeń lekarskich o braku przeciwskazań do 
wykonywania pracy na faktycznie zajmowanych stanowiskach pracy oraz 
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uzupełnienia dokumentacji związanej z indywidualnymi programami rehabilitacji 
i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 
kierownik Zakładu poinformował UMWŚ o wykonaniu tych zaleceń; 

− przeprowadzona w listopadzie 2018 r. przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 
(dalej: ŚUW) kontrola – dotycząca stanu zatrudnienia (w tym zachowania 
wskaźników), realizacji obowiązku zapewnienia przez wykorzystywane obiekty 
warunków przewidzianych dla zakładów aktywności zawodowej, zapewnienia 
opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, a także ZFA – nie 
wykazała nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 291-297, 317-330, 351-358) 

Personel ZAZ stanowili w okresie objętym kontrolą: 
• pracownicy kadry zarządzającej i organizacyjni (4 osoby na koniec lat 2016-2018 

i na 31 marca 2019 r.), zatrudniani na stanowiskach: kierownika ZAZ, głównej 
księgowej, specjalisty ds. kadr i płac oraz specjalisty ds. sprzedaży i marketingu 
(od 1 lutego 2019 r. – ds. zarządzania i organizacji); 

• pracownicy kadry  merytorycznej (10 osób na koniec lat 2016-2018, 9 osób na 
31 marca 2019 r.), zatrudniani na stanowiskach: 
− pielęgniarki (jedna osoba przez cały okres objęty kontrolą); 
− trenera pracy/doradcy zawodowego (jedna osoba na koniec 2016 r. i 2017 r. 

oraz na 31 marca 2019 r., dwie osoby na koniec 2018 r.); 
− trenera pracy (5 osób na koniec lat 2016-2018, 3 osoby na 31 marca 2019 r.); 
− specjalisty ds. projektów/trenera pracy (jedna osoba na koniec 2016 r. 

i 2017 r.); 
− zastępcy kierownika ZAZ/trenera pracy (jedna osoba przez cały okres objęty 

kontrolą); 
− specjalisty ds. BHP (jedna osoba w każdym roku objętym kontrolą); 
− szefa kuchni (na 31 marca 2019 r. jedna osoba, która w latach 2016-2018 

pracowała jako trener pracy); 
− specjalisty ds. marketingu i handlu (na 31 marca 2019 r. jedna osoba, która 

w latach 2016-2018 pracowała jako trener pracy); 
• pracownicy obsługi (dwie osoby na koniec lat 2016-2018 i na 31 marca 2019 r.), 

zatrudniani na stanowiskach: kierowcy i pomocy kuchennej (po jednej osobie 
przez cały okres objęty kontrolą). 

Stan liczbowy ww. personelu wynosił 16 osób na koniec lat 2016-2018, a na 
31 marca 2019 r. – 15 osób. W Zakładzie nie zatrudniano lekarza, psychologa ani 
fizjoterapeuty. 

(akta kontroli str. 392-394) 

Z ośmiu zatrudnionych w Zakładzie w dniu 31 marca 2019 r., pracujących 
z niepełnosprawnymi, osób z kadry merytorycznej15, sześć (dwóch trenerów pracy, 
trener pracy/doradca zawodowy, zastępca kierownika ZAZ/trener pracy, specjalista 
ds. BHP i specjalista ds. marketingu i handlu) miało wykształcenie wyższe, jedna 
(szef kuchni) – średnie zawodowe, a jedna (trener pracy w pralni) – zasadnicze 
zawodowe. Trzy z nich – jeden z trenerów pracy, trener pracy/doradca zawodowy  
i zastępca kierownika ZAZ/trener pracy – ukończyły ponadto studia podyplomowe, 
odpowiednio: „Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej w zakresie 
nauczania przedmiotów zawodowych”, „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
i interwencja kryzysowa” i „Zarządzanie zasobami ludzkimi”. 

(akta kontroli str. 398-399) 

Spośród zatrudnionej w ZAZ kadry merytorycznej, która w okresie objętym kontrolą 
pracowała z trzema niepełnosprawnymi z zespołem Aspergera, w doskonaleniu 
zawodowym w latach 2016-2019 brały udział dwie osoby. Zastępca kierownika 
                                                      
15 Do grupy tej nie zaliczono pielęgniarki, którą uwzględniono wyżej jako osobę zatrudnioną na stanowisku 
merytorycznym. 
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ZAZ/trener pracy oraz trener pracy/doradca zawodowy w 2017 r. uczestniczyli  
w 8-godzinnym szkoleniu „Zespół Aspergera. Prowadzenie treningów umiejętności 
społecznych”, w tematyce którego znalazły się zagadnienia takie jak m.in.: metoda 
treningów umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 
w tym z zespołem Aspergera, specyfika prowadzenia treningów dla osób 
z zespołem Aspergera oraz kształtowanie motywacji i nawyków celowej aktywności 
uczestnika, kształtowanie zachowań akceptowalnych przez otoczenie. Ponadto 
zastępca kierownika ZAZ/trener pracy rozpoczął (w roku szkolnym 2017/2018)  
4-semestralny kurs kwalifikacyjny „Terapeuta zajęciowy” i brał udział (w 2018 r.) 
w 20-godzinnych warsztatach „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie 
kujawsko-pomorskim”. 

(akta kontroli str. 396-397, 400-401a) 

Świadczenia z zakresu doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej zostały 
zapewnione zatrudnianym w ZAZ niepełnosprawnym zawartą 27 grudnia 2013 r., na 
czas nieokreślony, umową między Stowarzyszeniem a Zakładem. Stowarzyszenie 
zobowiązało się w niej do nieodpłatnego świadczenia (przez personel zatrudniony 
w NZOZ „Nadzieja Rodzinie” i specjalistów z placówek medycznych, z którymi 
NZOZ posiada umowy) specjalistycznej opieki medycznej, uwzględniającej 
indywidualne potrzeby zaliczanych do znacznego i umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności pracowników ZAZ, a także do realizacji – podczas nieobecności 
zakładowego personelu pielęgniarskiego – doraźnej opieki medycznej przez 
pielęgniarki zatrudniane w ww. NZOZ. 

(akta kontroli str. 402-406) 

Usługi z zakresu rehabilitacji społecznej, obejmującej świadczenia udzielane przez 
psychologa oraz fizjoterapeutę, dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ 
zostały zapewnione umową zawartą 1 marca 2015 r., na czas nieokreślony, między 
Zakładem a Fundacją „Nadzieja Rodzinie”. Zgodnie z jej postanowieniami, każdy 
z tych specjalistów miał świadczyć swoje usługi w siedzibie ZAZ w wymiarze 20 
godzin tygodniowo. Od 2016 r. wynagrodzenie miesięczne z tytułu realizacji umowy 
ustalono na kwotę 4600 zł netto (5658 zł brutto). 
Datowanym na 28 grudnia 2017 r. aneksem do ww. umowy (obowiązującym  
od 1 stycznia 2018 r.) strony zmieniły określenie jej przedmiotu, stwierdzając, że jest 
nim wykonywanie (…) usług z zakresu rehabilitacji społecznej obejmującej 
świadczenia na rzecz niepełnosprawnych pracowników zatrudnianych w ZAZ. 
Świadczenia te polegają na prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych  
z zakresu: fizjoterapii, psychoterapii, psychopedagogiki, arteterapii, terapii 
zajęciowej, logopedii, rekreacji ruchowo-sportowej, kulturalnej, socjalnej i innych 
wskazanych przez Zleceniodawcę, zgodnie z jego aktualnymi potrzebami. Ponadto 
uchylony został § 2 umowy określający wymiar godzinowy objętych nią usług.  
W związku z tym obecnie umowa nie uzależnia wysokości wynagrodzenia 
przysługującego ww. Fundacji od liczby godzin realizowanych usług 
rehabilitacyjnych. 

(akta kontroli str. 407-411) 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ks. Andrzej Drapała, zapytany o przyczyny dla 
których Zarząd nie dokonał zmiany postanowień regulaminu organizacyjnego ZAZ 
poprzez usunięcie ze składu działu rehabilitacji medyczno-społecznej stanowisk 
fizjoterapeuty i psychologa, skoro już od marca 2015 r. w Zakładzie nie zatrudniano 
tych specjalistów, stwierdził: Zarząd Stowarzyszenia (…) nie dokonał zmiany (…), 
ponieważ nie podjął decyzji o zaniechaniu rehabilitacji medyczno-społecznej. 

(akta kontroli str. 936-938) 

W latach 2016-2019, w ramach ww. umowy usługi z zakresu rehabilitacji społecznej 
zatrudnianych w ZAZ osób niepełnosprawnych świadczone były stale przez jednego 
fizjoterapeutę (pracującego także w Zakładzie na pół etatu jako trener pracy), nie 
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było natomiast ciągłości rehabilitacji prowadzonej przez psychologa (zaplanowanej 
w IPRZS). I tak: 
• między 1 stycznia 2016 r. a 28 kwietnia 2017 r. zajęcia prowadziła psycholog 

A.K; 
• między 1 maja a 30 czerwca 2017 r. Fundacja „Nadzieja Rodzinie” nie 

zatrudniała psychologa mającego prowadzić rehabilitację społeczną 
zatrudnianych w ZAZ osób niepełnosprawnych ani innego, poza fizjoterapeutą, 
specjalisty mającego świadczyć te usługi; 

• między 1 lipca 2017 r. a 28 lutego 2018 r. zajęcia prowadziła psycholog I.S.; 
• między 1 marca a 8 sierpnia 2018 r. ww. Fundacja nie zatrudniała psychologa 

prowadzącego rehabilitację w ZAZ, jednak: 
− od 1 marca do 15 maja 2018 r. usługi z zakresu rehabilitacji społecznej 

świadczyła osoba z wykształceniem średnim ekonomicznym, która prowadziła 
zajęcia z zakresu ekonomii16; 

− od 16 maja do 31 lipca 2018 r. usługi z zakresu rehabilitacji społecznej 
świadczył pedagog; 

− od 1 do 8 sierpnia 2018 r. nie było innego, poza fizjoterapeutą, specjalisty 
mającego prowadzić rehabilitację społeczną; 

• między 9 a 31 sierpnia 2018 r. zajęcia prowadziła psycholog K.N; 
• między 1 września a 31 listopada 2018 r. ww. Fundacja nie zatrudniała 

psychologa mającego prowadzić rehabilitację społeczną zatrudnianych w ZAZ 
osób niepełnosprawnych ani innego, poza fizjoterapeutą, specjalisty mającego 
świadczyć te usługi; 

• od 4 grudnia 2018 r. usługi z zakresu rehabilitacji społecznej zamiast psychologa 
świadczy pedagog. 

(akta kontroli str. 395, 495,-534) 

Kierownik ZAZ Zbigniew Woś, zapytany o to, czy w związku z faktem braku w ww. 
okresach psychologa podejmował jakiekolwiek działania, a także dlaczego wobec 
problemów ze świadczeniem usług przez tego specjalistę nie dokonano zmiany 
treści umowy z Fundacją „Nadzieja Rodzinie”, stwierdził: W okresach (…) zajęcia 
rehabilitacji z psychologiem zostały zastąpione zajęciami prowadzonymi przez 
personel odpowiedzialny za rehabilitację zawodową. Dodatkowe zajęcia rehabilitacji 
zawodowej cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony ON. Pracownicy chętnie 
uczestniczyli w organizowanych spotkaniach. Potwierdzeniem obecności na 
zajęciach był podpis na ogólnej liście obecności, z racji tego że zajęcia odbywały się 
w miejscu pracy i stanowiły poszerzenie wiedzy zawodowej wykonywanych 
dotychczas czynności. Jednocześnie kierownictwo ZAZ zawsze mogło żądać 
wymiany specjalisty na bardziej kompetentnego, skierowanego przez Fundację 
w ramach umowy. Problemem nie była współpraca ze Zleceniobiorcą, dlatego nie 
było podstaw do zmiany umowy. Trudnością jest znalezienie psychologa w pełni 
odnajdującego się w realiach pracy ZAZ. Każda zmiana psychologa prowadzącego 
zajęcia dawała nadzieję na zwiększenie zainteresowania pracowników 
z niepełnosprawnością zajęciami. Przedstawiana wizja prowadzenia spotkań była na 
początku współpracy atrakcyjna dla ON. Podejmowane działania nie odniosły 
zamierzonego rezultatu. Dlatego w ostatnim kwartale 2017 roku podjęto decyzję 
o rozszerzeniu zajęć rehabilitacji społecznej o zajęcia z innymi specjalistami 
(w zależności od potrzeb). 

(akta kontroli str. 924-925, 931-932) 

Świadczone na rzecz niepełnosprawnych pracowników ZAZ usługi z zakresu 
rehabilitacji społecznej w niektórych tygodniach 2016 r. i 2017 r. realizowane były 
przez psychologa w wymiarze niższym od ustalonych umownie 20 godzin: 

                                                      
16 Formalnie osoba ta była zatrudniana przez Fundację od 8 marca do 11 maja 2018 r. 
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− w 16 z 52 tygodni 2016 r., tj.: między 28 marca a 1 kwietnia (12 godz.); między 
11 a 15 kwietnia (16 godz.), między 2 a 6 maja (12 godz.), między 23 a 27 maja 
(8 godz.), między 19 a 22 lipca (16 godz.), między 15 a 19 sierpnia (16 godz.), 
między 12 a 16 września (16 godz.), między 19 a 23 września (12 godz.), między 
3 a 7 października nie odbyły się żadne zajęcia z psychologiem, między 24 a 28 
października (12 godz.), między 7 a 11 listopada (16 godz.), między 21 a 25 
listopada (16 godz.), między 28 listopada a 2 grudnia (12 godz.), między 12 a 16 
grudnia (16 godz.), między 19 a 23 grudnia (16 godz.), między 26 a 30 grudnia 
(12 godz.); 

− w 12 z 43 tygodni 2017 r., w których zatrudniano psychologa, tj.: między 2 a 6 
stycznia (8 godz.), między 23 a 27 stycznia (12 godz.), między 27 a 31 marca 
(16 godz.), między 17 a 21 kwietnia (8 godz.), między 7 a 11 sierpnia (8 godz.), 
między 14 a 18 sierpnia nie odbyły się żadne zajęcia z psychologiem, między 21 
a 25 sierpnia (16 godz.), między 11 a 15 września (8 godz.), między 23 a 27 
października nie odbyły się żadne zajęcia z psychologiem, między 31 
października a 3 listopada (16 godz.), między 6 a 10 listopada (16 godz.), między 
25 a 29 grudnia (12 godz.). 

W konsekwencji w ww. tygodniach w 2016 r. zostało zrealizowanych 208 zamiast 
320 godzin zajęć z psychologiem (tj. mniej o 112 godzin), zaś w 2017 r. – 120 
zamiast 240 godzin tych zajęć (tj. mniej o 120 godzin). 

(akta kontroli str. 495-518) 

W styczniu i lutym 2018 r. wymiar prowadzonych w ZAZ przez psychologa zajęć 
z zakresu rehabilitacji społecznej wynosił, co do zasady, 20 godzin w tygodniu. 
Jedynie między 1 a 5 stycznia było to 12 godzin. 
Osoba prowadzącą od 1 marca do 15 maja zajęcia z zakresu ekonomii17 realizowała 
je przeważnie w tygodniowym wymiarze 12 godzin (między 5 a 9 marca, między 12 
a 16 marca, między 25 a 30 marca, między 2 a 5 kwietnia, między 9 a 13 kwietnia, 
między 16 a 20 kwietnia, między 23 a 27 kwietnia i między 7 a 11 maja), raz było to 
16 godzin (między 19 a 23 marca), raz 4 godziny (w dniach 1-2 marca), a raz nie 
odbyły się żadne zajęcia (między 30 kwietnia a 4 maja). 
Pedagog, który prowadził w ZAZ zajęcia zakresu rehabilitacji społecznej w okresie 
od 14 maja do 31 lipca 2018 r.18 realizował je przeważnie w tygodniowym wymiarze 
20 godzin. Między 14 a 18 maja były to 23 godziny, a w niektórych tygodniach 
poniżej 20 godzin, tj.: 13 godzin między 21 a 25 maja, 12 godzin między 28 maja  
a 1 czerwca, 16 godzin między 25 a 29 czerwca i 8 godzin między 30 lipca  
a 3 sierpnia. 
Psycholog prowadzący od 9 do 31 sierpnia 2018 r. zajęcia zakresu rehabilitacji 
społecznej w dwóch tygodniach wypracował po 20 godzin, zaś w dwóch mniej, tj.: 
12 godzin między 6 a 10 sierpnia i 16 godzin między 27 a 31 sierpnia. 
Między 1 września a 30 listopada 2018 r. w ramach rehabilitacji społecznej w ZAZ 
nie odbywały się zajęcia ze specjalistą innym niż fizjoterapeuta. 
Grafiki zajęć prowadzone przez pedagoga świadczącego usługi rehabilitacyjne od 
grudnia 2018 r. nie zawierają informacji o godzinach realizacji zajęć ani o liczbie 
przepracowanych godzin, wobec czego uniemożliwiają weryfikację godzinowego 
wymiaru przeprowadzonych zajęć. 

(akta kontroli str. 519-534) 

Wystawiane przez Fundację „Nadzieja Rodzinie” faktury za świadczenie, na rzecz 
zatrudnianych w Zakładzie osób niepełnosprawnych, usług z zakresu rehabilitacji 
społecznej każdorazowo opłacane były przez ZAZ w pełnej wysokości wynikającej 
z zawartej umowy. 

(akta kontroli str. 407-411, 535-589) 

                                                      
17 Zatrudniana przez Fundację od 8 marca do 11 maja 2018 r. 
18 Zatrudniany przez Fundację od 16 maja do 30 czerwca 2018 r., następnie od 3 do 31 lipca 2018 r. 
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1.3. Decyzją z dnia 16 maja 2013 r. kierownik Zakładu określił skład Zespołu 
Programowego ZAZ19, ustalając, że wchodzą do niego cztery osoby – po dwóch 
pracowników prowadzących zajęcia z zakresu rehabilitacji zawodowej (trener pracy 
ZAZ/instruktor zawodu) i społecznej (fizjoterapeuta/psycholog/doradca zawodowy). 
W decyzji nie wskazano (z imienia i nazwiska) tworzących go pracowników ZAZ 
i ewentualnie niebędących pracownikami Zakładu specjalistów. 
Według § 7 ust.  4 pkt  2 regulaminu organizacyjnego Zakładu, jego kierownik 
zobowiązany jest do koordynacji prac Zespołu Programowego. 

(akta kontroli str. 157, 174, 197, 201) 

Dla każdej z trzech osób z zespołem Aspergera opracowany zostały indywidualny 
program rehabilitacji zawodowej i społecznej, o którym mowa w § 13 ust. 3 
rozporządzenia ws. ZAZ. Jeden z nich w ciągu 10 dni od zatrudnienia, dwa w ciągu 
około miesiąca20. IPRZS dwóch przyjętych w 2016 r. pracowników (0104 i 0105) 
podpisali doradca zawodowy/trener pracy, fizjoterapeuta i psycholog, trzeci – 
przyjętego w 2017 r. pracownika (0111) – doradca zawodowy/trener pracy oraz 
fizjoterapeuta. Wszystkie trzy IPRZS zostały podpisane przez osoby, których 
dotyczą, a także zatwierdzone przez Kierownika Zakładu. 
W każdym IPRZS zawarto m.in. ogólne informacje o objętej nim osobie (dotyczące 
stanu zdrowia, wykształcenia i dodatkowych kwalifikacji, umiejętności, mocnych 
i słabych stron, przeciwskazań do pracy), wskazano cel programu (nazwany „celem 
rehabilitacyjnym”), rodzaj planowanych działań, a także okres realizacji IPRZS  
(7-miesięczny dla pracownika 0104, 12-miesięczny dla pracowników 0105 i 011121). 
W żadnym z nich nie określono jednak: diagnozy sytuacji społecznej i zawodowej  
objętej nim osoby niepełnosprawnej, spodziewanych efektów realizacji IPRZS, 
harmonogramów realizacji zaplanowanych działań, terminów oceny postępów 
w realizacji IPRZS ani osób odpowiedzialnych za jego realizację. 
Ponadto programy te: 
• sporządzono w sposób „szablonowy”, gdyż nie indywidualizowały one: 
− celu programu; w każdym IPRZS jako „cel rehabilitacyjny” wskazano – 

przepisując definicję rehabilitacji zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy o rehabilitacji – 
działania organizacyjne, lecznicze, psychologiczne, techniczne, szkoleniowe 
i społeczne zmierzające do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu 
funkcjonowania, optymalnej jakości życia i integracji społecznej, aktywizacji 
zawodowej, w jednym przypadku (IPRZS z 2017 r.) dodając dalej: znalezienia 
pracy na otwartym rynku i formułując jako drugi cel działania mające na celu 
wymuszenie aktywności społecznej; 

− działań; wskazane działania miały bardzo ogólny charakter, np. w obydwu IPRZS 
z 2016 r. znalazły się cztery te same działania, tj.: praca w dziale galanterii 
papierowej; określenie predyspozycji, zainteresowań, zawodowych preferencji; 
uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych (psycholog, doradca zawodowy, 
fizjoterapeuta); indywidualna praca z trenerem pracy, a w jednym (pracownika 
0105) dodatkowo: sporządzenie dokumentów aplikacyjnych; 

− metod oddziaływań; w każdym z IPRZS jako metody wskazano zajęcia grupowe, 
zajęcia indywidualne, zajęcia z trenerem, w jednym przypadku (programu 
z 2017 r.) dodając warsztaty; 

• zawierały niespójne zapisy – np. w IPRZS pracownika 0104 jako obszary do 
przepracowania wskazano m.in. wzrost motywacji do pracy oraz podniesienie 

                                                      
19 W statucie i regulaminie organizacyjnym ZAZ oraz innych dokumentach nazywanego Radą Programową. 
20 IPRZS pracownika 0104 (zatrudnionego 1 maja 2016 r.) datowany jest na 10 maja 2016 r., IPRZS pracownika 
0105 (zatrudnionego 1 maja 2016 r.) – na 30 maja 2016 r., IPRZS pracownika 0111 (zatrudnionego 1 stycznia 
2017 r.) – na 3 lutego 2017 r. 
21 Tj. dla pracownika 0104 do 31 grudnia 2016 r., dla pracownika 0105 do 30 maja 2017 r., a dla pracownika 
0111 do 28 lutego 2018 r. 
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umiejętności interpersonalnych podczas gdy duża motywacja do pracy i dobry 
kontakt ze współpracownikami wymienione były wśród jego mocnych stron; 

• były niejednolite pod względem metodyki opracowania, tj. w IPRZS pracownika 
0104 przygotowanie dokumentów aplikacyjnych wskazano jako jeden z celów, 
zaś w IPRZS pracownika 0105 – jako jedno z działań. 

W IPRZS pracownika 0105 zawarto nieprawdziwą informację dotyczącą ukończonej 
szkoły średniej. W programach pracowników 0104 i 0105 jako jedno z działań 
błędnie wskazano pracę w dziale galanterii papierowej, mimo że pierwszego 
zatrudniono w sekcji rękodzieła, a drugiego w sekcji komunalnej. 

(akta kontroli str. 412-412a, 417-422, 444-448, 461-466, 482-486) 

Kierownik ZAZ Zbigniew Woś wyjaśnił: Metodologia sporządzania IPRZS oraz 
okresowych ocen w każdym przypadku jest następująca: Członkowie zespołu/ 
rady programowej pracujący bezpośrednio z opisywanym pracownikiem z niepełno-
sprawnością opracowuje w formie opisowej swój zakres (psycholog, fizjoterapeuta, 
trener pracy) na podstawie indywidualnych rozmów i pracy z osobą z niepełno-
sprawnością, której program dotyczy. Członkowie zespołu/rady programowej 
pracujący bezpośrednio z opisywanym pracownikiem z niepełnosprawnością 
wymieniają spostrzeżenia i informacje na jej temat na bieżąco, a także w trakcie 
spotkania roboczego przy opracowywaniu oceny. Sporządzone opisy zostają 
zebrane w całość przez jednego z członków i przekazane do naniesienia 
ewentualnych poprawek lub dodatkowych informacji, uzupełnienia pozostałym 
pracującym z daną osobą z niepełnosprawnością. Tak przygotowany dokument 
zostaje omówiony z osobą z niepełnosprawnością, której on dotyczy. Osoba  
ta zgłasza swoje uwagi, które następnie są uwzględnione w finalnym dokumencie. 
Dokument prezentowany jest przez członków zespołu/rady programowej 
pracujących bezpośrednio z opisywanym pracownikiem z niepełnosprawnością 
kierownikowi zakładu, który go zatwierdza podpisem. Kierownik nie odniósł się do 
przyczyn, dla których ww. programy nie indywidualizowały celów, działań i metod 
odziaływań, zawierały niespójne zapisy i były niejednolite pod względem metodyki 
ich opracowania. 

(akta kontroli str. 926-927, 933-934) 

1.4. Dla każdej z trzech zatrudnianych w Zakładzie osób z zespołem Aspergera 
sporządzane były okresowe oceny realizacji IPRZS. I tak: 
• program opracowany dla pracownika 0104 był oceniany trzykrotnie: 
− pierwszą ocenę (za okres od maja do grudnia 2016 r.) – sporządzoną według 

adnotacji w dokumencie przez doradcę zawodowego, trenera pracy oraz 
fizjoterapeutę – podpisały dwie osoby, tj. doradca zawodowy/trener pracy 
i fizjoterapeuta; 

− drugą ocenę (za okres od grudnia 2016 r. do grudnia 2017 r.) – sporządzoną 
według adnotacji w dokumencie przez fizjoterapeutę, psychologa i trenera pracy 
– podpisała tylko zastępca kierownika ZAZ/trener pracy; 

− trzecią ocenę (za 2018 r.) – sporządzoną według adnotacji w dokumencie przez 
fizjoterapeutę, psychologa, pedagoga oraz trenerów pracy – podpisała tylko 
zastępca kierownika ZAZ/trener pracy; 

• program opracowany dla pracownika 0105 był oceniany trzykrotnie: 
− pierwszą ocenę (za okres od maja 2016 r. do maja 2017 r.) – sporządzoną 

według adnotacji w dokumencie przez fizjoterapeutę, psychologa i trenera pracy 
– zaparafowała wyłącznie zastępca kierownika ZAZ/trener pracy; 

− drugą ocenę (za okres od czerwca 2017 r. do maja 2018 r.) – sporządzoną 
według adnotacji w dokumencie przez fizjoterapeutę, psychologa i trenera pracy 
– podpisała wyłącznie zastępca kierownika ZAZ/trener pracy; 
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− trzecią ocenę (za okres od czerwca 2018 r. do maja 2019 r.) – sporządzoną 
według adnotacji w dokumencie przez fizjoterapeutę, psychologa, pedagoga oraz 
trenera pracy – podpisała wyłącznie zastępca kierownika ZAZ/trener pracy; 

• program opracowany dla pracownika 0111 był oceniany dwukrotnie: 
− pierwszą ocenę (za 2017 r.) – sporządzoną według adnotacji w dokumencie 

przez fizjoterapeutę, psychologa i trenera pracy – podpisała wyłącznie zastępca 
kierownika ZAZ/trener pracy; 

− druga ocena (za 2018 r.) – sporządzona według adnotacji w dokumencie przez 
fizjoterapeutę, psychologa, pedagoga oraz trenera pracy – nie została podpisana 
przez żadną z tych osób. 

Wszystkie oceny realizacji IPRZS przez pracowników 0105 i 0111 oraz dwie  
z trzech ocen realizacji IPRZS przez pracownika 010422 zostały zaakceptowane 
przez te osoby. Stosownie do wymogu wynikającego z § 13 ust. 3 rozporządzenia 
ws. ZAZ, wszystkie dokumenty zatwierdził kierownik Zakładu. 
W każdej ocenie realizacji IPRZS znajdowała się ocena psychofizyczna pracownika, 
uwzględniająca w szczególności kwestie związane z wykonywaniem powierzanych 
czynności (tj. stosunek do pracy, sposób i tempo jej wykonywania, przestrzeganie 
zasad panujących w Zakładzie), funkcjonowaniem w środowisku zawodowym oraz 
stanem zdrowia (m.in. sprawnością fizyczną). Poza oceną opisową dokumenty te 
zawierały tabelę, w której w odniesieniu do poszczególnych rodzajów rehabilitacji 
(społecznej, zawodowej, ruchowej) w odrębnych kolumnach należało określić 
działania planowane, cele zrealizowane, cele niezrealizowane oraz harmonogram 
dalszej rehabilitacji (w jednym przypadku – pierwszej oceny realizacji IPRZS przez 
pracownika 0104 – były to: działania planowane, zrealizowane, niezrealizowane 
oraz harmonogram dalszej rehabilitacji). 
Wskazane w okresowych ocenach realizacji IPRZS cele zrealizowane były tożsame 
– na co wskazywano już w protokole kontroli przeprowadzonej w listopadzie 2017 r. 
przez UMWŚ – z celami niezrealizowanymi i harmonogramami dalszej rehabilitacji. 
Ponadto: 
• w sekcji przeznaczonej na opis planowanych działań niekiedy wpisywano cele 

(np.: poprawa ogólnej kondycji organizmu, opanowanie poziomu lęku, redukcja 
poziomu stresu, podniesienie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych); 

• w sekcji dotyczącej celów zrealizowanych niekiedy: 
− opisywano fakty wskazujące na nieosiągnięcie zakładanych celów (np.: ma duże 

trudności w funkcjonowaniu w sferze społecznej, reaguje nieadekwatnie do 
sytuacji, w której się znajduje; szybko się zniechęca gdy zleca mu się nowe 
zadania; ma problemy z myśleniem przyczynowo-skutkowym); 

− wskazywano na zrealizowane działania (np. udział w zajęciach i spotkaniach 
wspierających umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne; uczestniczył 
w zajęciach na basenie, w spacerach nordic walking; udział w wyjazdach 
integracyjnych, Praga, Sandomierz; praca w charakterze pomocy kuchennej); 

− zamieszczano inne informacje, z których nie wynikało czy i jaki cel został 
zrealizowany (np.: przyjęty do pracy w sekcji komunalnej szybko się 
zaaklimatyzował; jest bardzo zadowolony z wykonywanej pracy i z tego, że może 
przebywać między ludźmi; pracownik jest dokładny, działa w wyuczonych 
schematach. Po dokładnym wytłumaczeniu działań jest wytrwały i konkretny); 

• w sekcji dotyczącej celów niezrealizowanych niekiedy: 
− opisywano fakty wskazujące na nieosiągnięte efekty (np. dalszy lęk przed 

nowymi sytuacjami; nie zawsze chęć do wykonywania zadań; agresywne 
zachowanie w sytuacjach stresowych; niezbyt poprawne relacje z kobietami: 
koleżankami jak i przełożonymi; brak koncentracji i umiejętności wykonywania 
równoczesnych dwóch czynności); 

                                                      
22 Poza pierwszą oceną. 
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− wpisywano działania do realizacji (np. dalsza praca nad prawidłową adaptacją w 
nowych warunkach i uwarunkowaniach społecznych; dalsza praca nad nie 
gubieniem uwagi i koncentracją nad powierzanymi zadaniami; nauka 
wykonywania innych czynności zawodowych, np. na zmywalni, obsługa 
urządzenia do wyparzania naczyń; zajęcia sportowe i taneczne przy pomocy 
zestawu Kinect); 

• w sekcji przeznaczonej na harmonogram dalszej rehabilitacji nie ustalono 
rozkładu w czasie (tj. kolejności i czasu trwania) zaplanowanych działań, 
a niekiedy obok działań ujmowano w niej cele (np. utrzymywanie dobrej kondycji, 
zmniejszenie masy ciała, poprawa ruchomości stawów obwodowych, 
zwiększenie tempa pracy, wzmacnianie chęci do nauki nowych czynności 
zawodowych). 

Oceny realizacji IPRZS przez pracownika 0104 zawierały sprzeczne informacje, 
tj. w pierwszej zapisano, że nie umie pracować rutynowo i wymaga dość częstych 
zmian zleconych zadań, natomiast w dwóch kolejnych – że preferuje działania 
schematyczne, powtarzalne, rutynowe. Ponadto w pierwszej z tych ocen w ogóle nie 
odniesiono się do rehabilitacji społecznej. 

(akta kontroli str. 449-460, 467-481, 487-494) 

Kierownik ZAZ Zbigniew Woś zapytany o to dlaczego okresowe oceny IPRZS nie 
były podpisywane przez wszystkie osoby, które miały brać udział w ich sporządzeniu 
oraz o przyczyny zatwierdzenia przedmiotowych ocen, mimo braku podpisów 
Zespołu Programowego stwierdził: Każdorazowo zatwierdzałem ocenę okresową 
realizacji IPRSZ danego pracownika z niepełnosprawnością zaprezentowaną mi 
przez członków zespołu/rady programowej, którzy pracują z tym pracownikiem. Nie 
posiadałem wiedzy, że wymagane są podpisy wszystkich członków zespołu/rady 
programowej pracujących z pracownikiem, którego ona dotyczy. 

(akta kontroli str. 928, 934) 

W datowanej na 11 maja 2018 r. odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne UMWŚ 
z 11 kwietnia 2018 r. – w którym w odniesieniu do nieprawidłowości dotyczącej 
IPRZS zalecono uzupełnienie związanej z nimi dokumentacji oraz dostosowanie ich 
do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami w terminie 30 dni od 
otrzymania wystąpienia – kierownik Zakładu stwierdził: Zgodnie z zaleceniem 
została uzupełniona dokumentacja związana z Indywidualnymi Programami 
Rehabilitacji o podpisy członków Zespołu Programowego. (…) przeanalizowane 
okresowe oceny IPRS niepełnosprawnych pracowników oraz dostosowane do 
indywidualnych potrzeb. Dokumentacja została uzupełniona o szczegółowe opisy 
realizacji poszczególnych etapów IPRS. W toku niniejszej kontroli stwierdzono, że 
objęta kontrolą UMWŚ dokumentacja pracownika 0105 nie została uzupełniona ani 
dostosowana do indywidualnych potrzeb i brak w niej szczegółowych opisów 
realizacji poszczególnych etapów IPRZS. 

(akta kontroli str. 325, 328, 330, 461-481) 

Kierownik ZAZ Zbigniew Woś wyjaśnił: Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym UMWŚ 
dokumenty zostały uzupełnione o podpisy osób nadal współpracujących z ZAZ. 
Pracownicy tworzący okresowe oceny dostali polecenie uzupełnienia braków 
wskazanych w protokole kontroli przeprowadzonej przez UMWŚ. W mojej ocenie 
braki zostały uzupełnione zgodnie z zaleceniem, w tych przypadkach gdzie możliwe 
było modyfikowanie dokumentów przez osoby, które je tworzyły. W innych 
przypadkach, kiedy dany trener pracy i/lub psycholog nie kontynuują pracy 
w Zakładzie wydałem polecenie, aby kolejne dokumenty były tworzone zgodnie 
z zaleceniem UMWŚ, z dbałością o wytyczne ujęte zarówno w rozporządzeniu, jak  
i wskazówki urzędu. 

(akta kontroli str. 928-929, 934-935) 

Działania przewidziane w ocenach realizacji IPRZS obejmowały: 
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• w zakresie rehabilitacji społecznej: 
− dla pracownika 0104: zajęcia wspierające aktywizację oraz umiejętności 

komunikacyjne, nazywanie emocji i ich kontrolę, zajęcia zmierzające do 
zwiększenia otwartości, a także zajęcia mające na celu ograniczenie „stanów 
nieobecności” (pracę nad skupieniem uwagi); 

− dla pracownika 0105: opanowanie lęku przed nowymi osobami, redukcję 
poziomu stresu poprzez zrozumienie kontekstu sytuacyjnego, warsztaty 
pozwalające wyćwiczyć określone reakcje z życia społecznego, współpracę 
z psychologiem w opanowaniu agresywnych reakcji stanowiących obronę przed 
nieznanym, następnie udział w rehabilitacji grupowej w kontekście nabrania 
umiejętności komunikacyjnych, reakcji odpowiednich w sytuacjach stresowych 
oraz wyćwiczenia zachowań i norm obowiązujących w życiu społecznym, a także 
udział w zajęciach z psychologiem wspomagających zachowanie w zespole 
osób, w dalszej kolejności warsztaty wspierające umiejętności komunikacyjne 
oraz adaptacyjne jak również udział w zajęciach wspomagających poprawność 
zachowań w stosunku do osób nieznajomych lub nowopoznanych; 

− dla pracownika 0111: podniesienie umiejętności interpersonalnych oraz 
komunikacyjnych, a także poczucia własnej wartości i samoświadomości, 
następnie udział w zajęciach uspołeczniających i wyjazdach integracyjnych; 

• w zakresie rehabilitacji zawodowej: 
− dla pracownika 0104: indywidualną pracę z trenerem, nakierowaną początkowo 

na optymalizację tempa i jakości powierzonych zadań, następnie na koncentrację 
uwagi oraz prawidłowe zrozumienie i wykonywanie poleceń, a także nad 
motywacją do pracy i jej efektywnością, w dalszej kolejności wspieranie 
decyzyjności i kreatywności; 

− dla pracownika 0105: indywidualną pracę z trenerem, nakierowaną na 
dostosowanie zachowania w miejscu pracy (naukę szacunku do przełożonych 
oraz kobiet – zarówno z kadry jak i koleżanek), wspieranie i motywowanie do 
działań oraz zwiększenia tempa pracy, wyuczenie nowych czynności, jak również 
zmniejszenie lęku przed ich wykonywaniem, później na poprawność 
wykonywanych zadań, zwiększenie motywacji do pracy i tempa pracy, a także 
pewności siebie w wykonywaniu zadanych czynności; 

− dla pracownika 0111: indywidualną pracę z trenerem nakierowaną na 
wypracowanie umiejętności skupiania uwagi na wykonywanym zadaniu oraz 
koncentrację, wyuczenie zadań realizowanych na przypisanym stanowisku oraz 
naukę nowych czynności zawodowych i wzmacnianie chęci do tej nauki; 

• w zakresie rehabilitacji ruchowej (leczniczej): 
− dla pracownika 0104 ćwiczenia: ogólnokondycyjne, zwiększające wydolność 

i wytrzymałość, zakres ruchomości stawów oraz kręgosłupa, wspierające 
prawidłową postawę ciała, a także wspomagające mięśnie karku narażone na 
bóle związane z postawą przy wykonywanej pracy; 

− dla pracownika 0105: ćwiczenia redukujące masę ciała, zwiększające wydolność, 
poprawiające ruchomość stawów obwodowych, wzmacniające mięśnie grzbietu  
i brzucha, regularny udział w zajęciach rehabilitacyjnych, masaże, udział 
w rozgrywkach sportowych dla niepełnosprawnych; 

− dla pracownika 0111 ćwiczenia: wzmacniające mięśnie grzbietu i brzucha, 
poprawiające ruchomość stawów kończyn dolnych, zwiększające ogólną 
wydolność organizmu. 

(akta kontroli str. 449-460, 467-481, 487-494) 

Realizacja wsparcia rekomendowanego w IPRZS obejmowała rehabilitację 
społeczną, zawodową oraz leczniczą (ruchową). I tak: 
• rehabilitacja społeczna prowadzona była w formie grupowych i indywidualnych 

zajęć z psychologiem lub pedagogiem (tematyka obejmowała w szczególności 
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zagadnienia z zakresu umiejętności społecznych, dotyczące np. wyrażania 
emocji, barier w komunikacji, określania granic w kontaktach, otwartości na 
poglądy innych, norm w zachowaniach społecznych, zawierania znajomości, 
podtrzymywania relacji, empatii, asertywnego odmawiania, pracy nad sobą, 
rozwiązywania konfliktów) oraz spotkań z doradcami zawodowymi; dwukrotnie 
(25 sierpnia 2016 r. i 10 stycznia 2018 r.) dla niepełnosprawnych pracowników 
Zakładu zorganizowano spotkania informacyjne z doradcami zawodowymi 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach – ich przedmiotem było m.in. 
przedstawienie aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, określenie szans 
i zagrożeń związanych z rozpoczęciem kariery zawodowej przez osoby 
niepełnosprawne, a także omówienie barier, na jakie natrafiają w poszukiwaniu 
pracy; 

• w ramach rehabilitacji zawodowej przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące 
zagadnień ekonomicznych, tj.: podstaw ekonomii, rynku krajowego i ekonomii 
społecznej (20 godz./grupa); rozliczeń, zeznań podatkowych i podstawowych 
pojęć z zakresu finansów (12 godz./grupa); kredytów, pożyczek, gospodarowania 
finansami oraz możliwości pozyskania zasiłków (12 godz./grupa), a także 
pozyskiwania funduszy europejskich i dofinansowania ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (18 godz./grupa); 

• rehabilitację leczniczą realizowano w formie prowadzonej przez fizjoterapeutę 
kinezyterapii23 oraz innej aktywności fizycznej (w tym takiej jak m.in. pilates, 
nordic walking, ćwiczenia na siłowni, basen, gra w ping-ponga). 

(akta kontroli str. 495-534, 594-614) 

Pracownik 0104 na 639 dni przepracowanych do końca I kwartału 2019 r. (149 
w 2016 r., 218 w 2017 r., 219 w 2018 r. i 53 do 31 marca 2019 r.) w 285 (44,6%) 
skorzystał z zajęć z fizjoterapeutą24, w 258 (40,4%) z zajęć z psychologiem lub 
pedagogiem25 (trzykrotnie26 w jednym dniu korzystał z rehabilitacji prowadzonej 
przez fizjoterapeutę oraz psychologa lub pedagoga), a w 29 – w 2018 r. – (4,5%)  
z zajęć ekonomicznych. Ponadto odbył 9 spotkań z doradcą zawodowym Zakładu  
(5 w 2016 r. i 4 w 2017 r.), a raz uczestniczył w zorganizowanym w ZAZ spotkaniu 
informacyjnym prowadzonym przez doradców zawodowych Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Kielcach. 

(akta kontroli str. 598, 612, 615-618) 

Pracownik 0105 na 583 dni przepracowanych do końca I kwartału 2019 r. (154 
w 2016 r., 220 w 2017 r., 146 w 2018 r. i 63 do 31 marca 2019 r.) w 258 (44,3%) 
skorzystał z zajęć z fizjoterapeutą27, w 241 dniach (41,3%) z zajęć z psychologiem 
lub pedagogiem28 (dwukrotnie29 w jednym dniu korzystał z rehabilitacji prowadzonej 
przez fizjoterapeutę oraz psychologa lub pedagoga), a w 13 dniach – w 2018 r. – 
(2,2%) z zajęć ekonomicznych. Ponadto odbył 8 spotkań z doradcą zawodowym 
ZAZ (5 w 2016 r. i 3 w 2017 r.) 

(akta kontroli str. 599, 613, 619-622) 

                                                      
23 Kinezyterapia to leczenie ruchem. Jej podstawą są różnego rodzaju ćwiczenia lecznicze, inaczej nazywane 
gimnastyką leczniczą. Celem ćwiczeń jest przywrócenie pacjentowi pełnej sprawności, w tym również 
sprawności układu krążenia, układu oddechowego i nerwowego oraz przewodu pokarmowego i układu 
moczowo-płciowego. 
24 W poszczególnych latach było to: 2016 r. – 62 (41,6%), 2017 r. – 113 (51,8%), 2018 r. – 90 (41,1%), 2019 r. – 
20 (37,7%). 
25 W poszczególnych latach było to: 2016 r. – 79 (53,0%), 2017 r. – 95 (43,6%), 2018 r. – 60 (27,4%), 2019 r. – 
24 (45,3%). 
26 Raz w 2017 r. (2 marca) i dwa razy w 2018 r. (16 maja i 21 sierpnia). 
27 W poszczególnych latach było to: 2016 r. – 63 (40,9%), 2017 r. – 111 (50,5%), 2018 r. – 60 (41,1%), 2019 r. – 
24 (38,1%). 
28 W poszczególnych latach było to: 2016 r. – 82 (53,2%), 2017 r. – 95 (43,2%), 2018 r. – 36 (24,7%), 2019 r. – 
28 (44,4%). 
29 W 2018 r. (16 maja i 21 sierpnia). 
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Pracownik 0111 na 505 dni przepracowanych do końca I kwartału 2019 r. (227 
w 2017 r., 217 w 2018 r. i 61 do 31 marca 2019 r.) w 228 (45,1%) skorzystał z zajęć 
z fizjoterapeutą30, w 191 dniach (37,8%) z zajęć z psychologiem lub pedagogiem31 
(dwukrotnie32 w jednym dniu korzystał z rehabilitacji prowadzonej przez 
fizjoterapeutę oraz psychologa lub pedagoga), a w 26 dniach – w 2018 r. – (5,1%)  
z zajęć ekonomicznych. Ponadto dwukrotnie (w 2017 r.) odbył spotkanie z doradcą 
zawodowym ZAZ. 

(akta kontroli str. 600, 614, 623-625) 

Z analizy dokumentacji (tj. list obecności w pracy oraz list obecności na zajęciach 
rehabilitacyjnych prowadzonych przez fizjoterapeutę, psychologa, pedagoga i osobę 
prowadzącą zajęcia z zakresu ekonomii) za okres od 1 maja 2016 r.33 do 31 marca 
2019 r., przeprowadzonej pod kątem uczestnictwa trzech zatrudnianych w ZAZ 
pracowników z niepełnosprawnością o symbolu 12-C, wynika w szczególności, że: 
− w maju i czerwcu 2017 r. – tj. w okresie, w którym Fundacja „Nadzieja Rodzinie” 

nie zatrudniała psychologa mającego prowadzić rehabilitację społeczną osób 
niepełnosprawnych zatrudnianych w Zakładzie ani innego, poza fizjoterapeutą, 
specjalisty mającego świadczyć te usługi – rehabilitację społeczną, w tym 
również zamiast psychologa, prowadził fizjoterapeuta; 

− w miesiącach od września do listopada 2018 r. – tj. w okresie, w którym  
ww. Fundacja ponownie nie zatrudniała psychologa mającego prowadzić 
rehabilitację społeczną ani innego, poza fizjoterapeutą, specjalisty mającego 
świadczyć te usługi – zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej dla ww. osób nie 
odbyły się ośmiokrotnie we wrześniu34, dziewięciokrotnie w październiku35 
i ośmiokrotnie w listopadzie36; 

− ponadto zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej nie odbywały się w niektórych 
pojedynczych dniach, głównie podczas urlopów bądź zwolnień lekarskich 
prowadzących je specjalistów37. 

W związku z powyższymi okolicznościami do końca marca 2019 r. zatrudniane 
w ZAZ osoby z zespołem Aspergera nie uczestniczyły w rehabilitacji społecznej: 
• pracownik 0104 w 70 na 639 przepracowanych dni (tj. 11,0%), z tego: w 2016 r. 

w 8 na 149 (5,4%), w 2017 r. w 11 na 218 (5,0%), w 2018 r. w 42 na 219 
(19,2%), a w pierwszym kwartale 2019 r. w 9 na 53 (17,0%); 

• pracownik 0105 w 73 na 583 dni (tj. 12,5%), z tego: w 2016 r. w 9 na 154 (5,8%), 
w 2017 r. w 14 na 220 (6,4%), w 2018 r. w 39 na 146 (26,7%), a w pierwszym 
kwartale 2019 r. w 11 na 63 (17,5%); 

• pracownik 0111 w 62 na 505 dni (tj. 12,3%), z tego: w 2017 r. w 10 na 227 
(4,4%), w 2018 r. w 41 na 217 (18,9%), a w pierwszym kwartale 2019 r. w 11 na 
61 (18,0%). 

(akta kontroli str. 495-533, 615-625) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

 Realizację rehabilitacji społecznej zatrudnianych w ZAZ osób niepełnosprawnych 1.
zapewniono na podstawie umowy zawartej 1 marca 2015 r. między Zakładem  
a Fundacją „Nadzieja Rodzinie”, zamiast – jak tego wymagał w § 7 ust. 1 pkt 2 

                                                      
30 W poszczególnych latach było to: 2017 r. – 118 (52,0%), 2018 r. – 88 (40,6%), 2019 r. – 22 (36,1%). 
31 W poszczególnych latach było to: 2017 r. – 99 (43,6%), 2018 r. – 64 (29,5%), 2019 r. – 28 (45,9%). 
32 W 2018 r. (16 maja i 21 sierpnia). 
33 Tj. od dnia zatrudnienia w ZAZ dwóch pierwszych pracowników z niepełnosprawnością o symbolu 12-C. 
34 Tj. w dniach: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 i 28 września. 
35 Tj. w dniach: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 i 30 października. 
36 Tj. w dniach: 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 i 30 listopada. 
37 Np. 2 maja, 27 lipca, 23, 24, 30 i 31 sierpnia, 19 września, 20 i 21 grudnia 2016 r.; 5 stycznia, 24 i 28 marca, 
16-18, 21, 23, 25, 28 i 30 sierpnia, 11 i 13 grudnia 2017 r.; 8 stycznia, 24 maja, 16, 18, 23, 25 i 30 lipca, 1, 2 i 8 
sierpnia, 1, 22, 24 i 25 października, 22 i 26 listopada, 19 i 21 grudnia 2018 r.; 2 stycznia, 7, 14, 21, 27 i 28 
lutego oraz 1, 7, 14, 21 i 26 marca 2019 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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regulamin organizacyjny Zakładu, wskazujący psychologa oraz fizjoterapeutę  
w składzie działu rehabilitacji medyczno-społecznej – przez osoby zatrudnione  
w ZAZ. 

(akta kontroli str. 156, 173, 196, 392-394, 407-411) 

Odnośnie przyczyn, dla których w ZAZ nie zatrudniano fizjoterapeuty i psychologa 
Kierownik Zakładu Zbigniew Woś stwierdził: W skład działu rehabilitacji medyczno-
społecznej od początku działalności ZAZ wchodzili zarówno fizjoterapeuta jak 
i psycholog. Forma zatrudnienia tych specjalistów jest podyktowana różnymi 
czynnikami. Wynikała ona np.: z potrzeby ciągłego doskonalenia i dostosowywania 
zajęć rehabilitacji do aktualnych, indywidualnych potrzeb pracowników 
z niepełnosprawnością, czy podyktowanym w ustawie wskaźnikiem zatrudnienia 
osób z niepełnosprawnością. Osoby świadczące w/w usługi zgodnie z § 13.1 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 roku mogą 
wchodzić w skład Zespołu Programowego, mimo że nie są zatrudnione w ZAZ. Fakt, 
iż nie były zatrudnione w ZAZ, nie miał wpływu na proces rehabilitacji społecznej 
prowadzonej przez Zakład. 

(akta kontroli str. 923-924, 930-931) 

Wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie. Skoro regulamin organizacyjny ZAZ 
wyszczególnia ww. stanowiska w składzie działu rehabilitacji medyczno-społecznej, 
specjaliści ci powinni być zatrudnieni w Zakładzie na etatach. W przeciwnym razie 
postanowienia regulaminu mogą wprowadzać w błąd. Jak słusznie zauważył 
kierownik Zakładu, zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia ws. ZAZ specjaliści 
niebędący pracownikami zakładu aktywności zawodowej mogą wchodzić w skład 
zespołu programowego. Co jednak istotne, z przepisu tego wynika również, że 
wymaga to formalnego ich powołania oraz zlecenia im zadań, o których mowa  
w § 13 ust. 3 i 5-8 rozporządzenia. 

(akta kontroli str. 808-809) 

 Kierownik ZAZ nie utworzył w Zakładzie zespołu programowego, a jedynie 2.
określił jego skład ustalając, że wchodzą do niego cztery osoby wskazane ze 
stanowiska/funkcji (po dwóch pracowników prowadzących zajęcia z zakresu 
rehabilitacji zawodowej, tj. trener pracy ZAZ/instruktor zawodu oraz społecznej, 
tj. fizjoterapeuta/psycholog/doradca zawodowy). Było to niezgodne z § 13 ust. 1 
i 2 rozporządzenia ws. ZAZ, stanowiącego, że kierownik zakładu tworzy zespół 
programowy spośród personelu zakładu, zaś w jego skład może powołać 
niebędących pracownikami zakładu specjalistów, w tym m.in. psychologa. 

(akta kontroli str. 201) 

Kierownik Zakładu Zbigniew Woś zapytany o przyczyny nieutworzenia zespołu 
programowego stwierdził: Zespół programowy w kierowanym przeze mnie ZAZ 
został powołany 16.05.2013 r. Brak wskazania imiennego członków rady/zespołu 
programowego podyktowany był koniecznością prowadzenia poszczególnych rad/ 
zespołów w różnym składzie w zależności od tego, którego pracownika z niepełno-
sprawnością określona rada/zespół dotyczył/a. W związku z prowadzeniem 
działalności w różnych lokalizacjach nie wszyscy pracownicy personelu prowadzą 
zaawansowane zajęcia rehabilitacyjnie z każdym pracownikiem ZAZ. Stały skład 
Zespołu/Rady Programowej spowodowałby wykluczenie ze spotkań pracowników, 
którzy mają największa wiedzę na temat przebiegu rehabilitacji społecznej 
i zawodowej danej osoby z niepełnosprawnością. 

(akta kontroli str. 924, 931) 

Udzielone wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie. Niezależnie od wskazanych 
w nich trudności, określenie składu zespołu programowego nie jest równoznaczne  
z jego utworzeniem, wymagającym powołania (z imienia i nazwiska) konkretnych 
osób. 
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 Żaden z IPRZS opracowanych dla pracowników z rozpoznaniem 12-C nie został 3.
podpisany przez wszystkie osoby, które zajmowały stanowiska wymienione 
w datowanej na 16 maja 2013 r. decyzji kierownika ZAZ, określającej skład 
zespołu programowego Zakładu. Zespół ten powinien się składać z czterech 
osób, tymczasem IPRZS dwóch pracowników (0104 i 0105) zostały podpisane 
przez trzy osoby, tj. doradcę zawodowego/trenera pracy, fizjoterapeutę oraz 
psychologa, trzeci (pracownika 0111) – przez dwie osoby, tj. doradcę 
zawodowego/trenera pracy i fizjoterapeutę. 

(akta kontroli str. 444-448, 461-466, 482-486) 

Kierownik ZAZ Zbigniew Woś zapytany o to, dlaczego przedmiotowe IPRZS nie 
zostały opracowane przez zespół programowy Zakładu stwierdził: Wszystkie 
dokumenty dotyczące indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej  
i społecznej zostały przygotowywane przez członków zespołu/rady programowej 
bezpośrednio pracujących w jednym oddziale ZAZ z daną osobą z niepełno-
sprawnością, posiadających bieżącą i najbardziej rozległą wiedzę na jej temat. 

(akta kontroli str. 927-928, 934) 

Wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie, bowiem skoro decyzją kierownika ZAZ 
zostało ustalone, że zespół programowy Zakładu składa się z czterech osób 
zajmujących określone stanowiska, to każda z nich powinna podpisać IPRZS. 
Ponadto mniejszego gremium niż czteroosobowe, nie można uznać za ten zespół. 

 W żadnym z przeanalizowanych IPRZS – wbrew obowiązkowi wynikającemu 4.
z § 13 ust. 3 rozporządzenia ws. ZAZ – nie zawarto diagnozy sytuacji społecznej 
i zawodowej objętych nimi osób niepełnosprawnych (znajdowały się w nich 
jedynie niektóre elementy diagnozy38), spodziewanych efektów realizacji IPRZS, 
harmonogramów realizacji planowanych działań, terminów oceny postępów 
w realizacji IPRZS ani osób odpowiedzialnych za realizację tych programów. 

(akta kontroli str. 444-448, 461-466, 482-486) 

Kierownik Zakładu wyjaśnił: Brak jest ujednoliconego formularza, czy też 
obowiązującego kwestionariusza dotyczącego sporządzania dokumentacji 
indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełno-
sprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnospraw-
ności w Zakładach Aktywności Zawodowej funkcjonujących w Polsce. W naszym 
ZAZ diagnoza sytuacji społecznej i zawodowej osoby z niepełnosprawnością, 
spodziewane efekty rehabilitacji, planowane działania i ich cele oraz metody ich 
osiągania opisywane są w teczce pracownika z niepełnosprawnością zawierającej 
dokumentację realizacji indywidualnego programu rehabilitacji pracownika 
składającej się między innymi z: IPRZS, okresowych ocen realizacji IPRZS,  
badania typu charakteru, testów osobowości, kwestionariuszy ról zespołowych, 
kwestionariuszy preferencji zawodowych, notatek osób odpowiedzialnych za 
realizację tych programów i innych dokumentów. Terminy kolejnej oceny efektów 
rehabilitacji w tym sprawności zawodowej i społecznej pracowników wynikają  
z okresowych ocen realizacji IPRZS i odbywają się w 12 miesiącu od ostatniej 
oceny. Osoby odpowiedzialne za realizację tych programów nie są wymienione  
w dokumentacji z nazwiska, ale zawsze są to trener pracy z danego oddziału ZAZ, 
w którym zatrudniony jest pracownik, fizjoterapeuta oraz psycholog lub pedagog co 
jest wyszczególnione w ocenie. 

(akta kontroli str. 926-927, 933) 

                                                      
38 Diagnoza to rozpoznanie istoty i uwarunkowań złożonego stanu rzeczy, na podstawie jego cech (objawów) 
w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości panujących w danej dziedzinie (Stefan Ziemski, Problemy dobrej 
diagnozy, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1973 r.). W szczególności diagnoza pedagogiczna to 
rozpoznanie na podstawie zebranych i ocenionych danych z różnych źródeł poszczególnego stanu rzeczy i jego 
genezy lub przyczyn oraz wyjaśnienie znaczenia i etapu rozwoju, a także ocena jego zmiany w kierunku 
pożądanym (http://profesor.pl/publikacja,36773,Referaty,Diagnoza-psychopedagogiczna). 
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W świetle obowiązujących przepisów, które nakładają obowiązek zawierania 
wszystkich ww. elementów w dokumencie jakim jest IPRZS, wyjaśnienia nie 
zasługują na uwzględnienie. Wymieniona w nich dokumentacja, znajdująca się 
w teczkach realizacji IPRZS, stanowi jedynie materiał źródłowy do dokonania m.in. 
diagnozy, która zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia ws. ZAZ powinna być zawarta 
w IPRZS. Brak obowiązującego wzoru IPRZS ani pozostałe przywołane okoliczności 
nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla wskazanej nieprawidłowości. 

 Zatrudnianym w ZAZ osobom niepełnosprawnym nie zapewniono wymaganego 5.
przez § 12 rozporządzenia ws. ZAZ czasu zajęć rehabilitacyjnych w wymiarze co 
najmniej 60 minut dziennie. W szczególności osoby z niepełnosprawnością 
o symbolu 12-C do końca pierwszego kwartału 2019 r. nie uczestniczyły 
w rehabilitacji społecznej: pracownik 0104 w 70 na 639 przepracowanych dni 
(11,0%), pracownik 0105 w 73 na 583 przepracowane dni (12,5%), a pracownik 
0111 w 62 na 505 przepracowanych dni (12,3%). 

(akta kontroli str. 615-625) 

Kierownik ZAZ Zbigniew Woś wyjaśnił: Pracownikom ZAZ z niepełnosprawnością 
zapewniamy możliwość realizacji rehabilitacji społecznej w wymaganym przez 
prawo wymiarze czasu. §12.1 Rozporządzenia (…) nie precyzuje w jakiej 
rehabilitacji danego dnia mają uczestniczyć pracownicy z niepełnosprawnością 
zatrudnieni w ZAZ. Podczas gdy nie odbywa się rehabilitacja z psychologiem, 
odbywa się rehabilitacja zawodowa, behawioralna, manualna, ruchowa oraz 
różnego rodzaju terapie np. arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, hortiterapia 
i inne wspomagające rehabilitację z personelem pracującym w poszczególnych 
oddziałach ZAZ. Ustawa (…) o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…) definiuje,  
że rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:  
wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby  
z niepełnosprawnością; wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról 
społecznych; likwidację barier, w szczególności (…) w komunikowaniu się i dostępie 
do informacji; kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań 
sprzyjających integracji z osobami z niepełnosprawnością. W ZAZ nie prowadzono 
wyodrębnionych list obecności w w/w zajęciach. Uczestnictwo było potwierdzane 
podpisem na liście obecności. Należy w tym miejscu zawrócić uwagę na fakt, iż dla 
osób z niepełnosprawnością z orzeczeniem o symbolu 01- U, 02- P, 12-C 
przebywanie w miejscu pracy, obcowanie w grupie współpracowników, kontakt 
z trenerami pracy, z asystentami ON jest sam w sobie rehabilitacją społeczną. 
Zgodnie z definicją „rehabilitacji społecznej” Zakład zapewnia nieprzerwanie 
„działania mające na celu umożliwienie osobie z niepełnosprawnością 
uczestniczenie w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym, na poziomie 
maksymalnie zbliżonym do innych osób”. Zajęcia takie są płynnie wplatane w czas 
pracy i łączone z czynnościami zawodowymi osób z niepełnosprawnością. 

(akta kontroli str. 925-926,932) 

Wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie, bowiem ideą realizacji IPRZS (na co 
wskazuje sama ich nazwa) jest indywidualizacja oddziaływań rehabilitacyjnych, a te 
– jak wynika z § 12 ust. 3 rozporządzenia ws. ZAZ – mają się odbywać poza 
czasem pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności korzystającej z rehabilitacji. Ponadto NIK zwraca 
uwagę, że wsparcie ma być dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, a nie 
do możliwości organizacyjnych ZAZ. 

 Wystawione przez Fundację „Nadzieja Rodzinie” faktury za realizację w 2016 r.  6.
i 2017 r. usług z zakresu rehabilitacji społecznej, opiewające każdorazowo na 
pełną kwotę wynagrodzenia ustalonego w umowie z ZAZ, zostały opłacone  
w całości, mimo że we wskazanych w opisie stanu faktycznego 16 tygodniach 
2016 r. oraz 12 tygodniach 2017 r. psycholog nie świadczył usług w wymiarze 20 
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godzin, obowiązującym go zgodnie z umową39. Nienależnie wypłacone Fundacji 
wynagrodzenie za 232 godziny (112 w 2016 r. i 120 w 2017 r.), w których 
psycholog nie świadczył usług rehabilitacyjnych na rzecz niepełnosprawnych 
pracowników Zakładu wyniosło 7.572,48 zł brutto40. W kwocie netto 6.157,28 zł 
zostało ono pokryte z będących w dyspozycji Województwa Świętokrzyskiego 
środków PFRON, przekazanych Stowarzyszeniu na podstawie zawartej  
z Województwem Świętokrzyskim umowy o finansowanie kosztów działalności 
ZAZ41. Wypłacanie Fundacji wynagrodzenia w pełnej wysokości za miesiące,  
w których usługi rehabilitacyjne były świadczone w wymiarze mniejszym niż 
określony w zawartej z nią umowie naruszało § 10 pkt 11 umowy między 
Stowarzyszeniem a Województwem, w którym Organizator zobowiązał się do 
dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny, z uwzględnieniem 
optymalnego doboru metod i środków realizacji w stosunku do zakładanych 
efektów, a tym samym było działaniem niezgodnym z kryterium gospodarności. 

(akta kontroli str. 407-408, 495-518, 535-567, 648-801) 

Kierownik ZAZ Zbigniew Woś wyjaśnił: Opłacano faktury w pełnej wysokości 
ponieważ rehabilitacja społeczna była przeprowadzona w pełnym wymiarze (zajęcia 
z fizjoterapeutą, innymi specjalistami). Przedstawione (…) obliczenia nie zawierają 
czasu spędzonego przez rehabilitantów podczas wypełniania dokumentów oraz 
nieewidencjonowanych zajęć, rozmów i innych indywidualnych kontaktów o podłożu 
rehabilitacyjno-zawodowym z osobami z niepełnosprawnością. Pracownicy 
z niepełnosprawnością często nie zgadzają się na dokumentację prowadzonych 
rozmów, spotkań. Są one najczęściej wynikiem aktualnej potrzeby/sytuacji i nie 
stanowią podstawy do tworzenia odrębnej dokumentacji. 

(akta kontroli str. 926, 932-933) 

Wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie. Zgodnie z umową zawartą 1 marca 
2015 r., Fundacja „Nadzieja Rodzinie” w okresie do końca 2017 r. miała obowiązek 
zapewnić świadczenie usług rehabilitacyjnych w wymiarze 20 godzin tygodniowo 
przez każdego ze specjalistów, tj. zarówno fizjoterapeutę jak i psychologa. Wobec 
wykonania zlecenia niezgodnie z umową, nie powinna ona otrzymać wynagrodzenia 
w części odpowiadającej niezrealizowanym usługom. NIK zwraca również uwagę na 
fakt, że wypełnianie dokumentów trudno uznać za świadczenie usług objętych 
przedmiotową umową, zaś niechęć poddawanych rehabilitacji pracowników ZAZ do 
dokumentowania przeprowadzanych spotkań, nie może uzasadniać zaniechania 
tych czynności, zwłaszcza, że wydatki na cele rehabilitacyjne pokrywane są  
w znacznej części ze środków publicznych. 

 Po dokonanej aneksem z 28 grudnia 2017 r. zmianie umowy zawartej 1 marca 7.
2015 r. między ZAZ a Fundacją „Nadzieja Rodzinie”, polegającej na uchyleniu 
§ 2, określającego wymiar godzinowy objętych nią usług z zakresu rehabilitacji 
społecznej, brak jest powiązania należnego Fundacji wynagrodzenia z liczbą 
godzin realizowanych usług. Oznacza to, że Zakład wypłaca ustalone umownie 
wynagrodzenie w kwocie 5658 zł brutto miesięcznie, niezależnie od wymiaru 
godzinowego realizowanych zajęć rehabilitacyjnych. Działanie takie NIK ocenia 
jako naruszające kryterium gospodarności. 

(akta kontroli str. 407-411) 

                                                      
39 Zawartą 1 marca 2015 r. między Stowarzyszeniem a Fundacją „Nadzieja Rodzinie” (w brzmieniu 
obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.). 
40 Obliczono je jako iloczyn 232 godz. i wynoszącej 32,64 zł brutto stawki za godzinę zajęć z zakresu rehabilitacji 
społecznej (232 godz. x 32,64 zł brutto/godz. = 7.572,48 zł). Stawka godzinowa brutto została obliczona jako 
iloraz przysługującego Fundacji za 12 miesięcy wynagrodzenia brutto, tj. 67.896 zł (12 m-cy x 5.658 zł = 
67.896 zł) i liczby godzin zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej jaka powinna zostać wypracowana w ciągu 
roku, tj. 2.080 godz. (52 tygodnie roku x 40 godz. = 2.080 godz./rok), tzn. 67.896 zł ÷ 2.080 godz. = 32,64 
zł/godz. 
41 Podpisanej 19 grudnia 2014 r., wielokrotnie aneksowanej, umowy nr 1/ZAZN/2014. 
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Kierownik ZAZ wyjaśnił: Powodem usunięcia zapisu dotyczącego konieczności 
przeprowadzenia 20 godz. zajęć przez psychologa oraz fizjoterapeutę była niechęć 
pracowników z niepełnosprawnością do uczestnictwa w w/w zajęciach według 
sztywnego harmonogramu. Zdecydowano o wprowadzeniu bardziej elastycznego 
programu spotkań uzależnionego od potrzeb pracowników i ich stanu 
emocjonalnego oraz aktualnych predyspozycji (absencje, rehabilitacja ON 
prowadzona poza ZAZ). Wymiar czasu pracy dokumentowany był za pomocą list 
obecności pracowników na zajęciach. 

(akta kontroli str. 923-924, 931) 

Wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie. Przede wszystkim podkreślenia 
wymaga fakt, że skoro w ZAZ nie zatrudnia się specjalistów prowadzących 
rehabilitację społeczną, to wymiar godzinowy usług rehabilitacyjnych świadczonych 
przez podmiot zewnętrzny powinien pozwalać na spełnienie, wynikającego z § 12 
rozporządzenia ws. ZAZ, wymogu zapewnienia niepełnosprawnym pracownikom 
Zakładu realizacji zajęć rehabilitacyjnych przez co najmniej 60 minut dziennie. 
Ponadto brak powiązania należnego zleceniobiorcy wynagrodzenia z liczbą godzin 
realizowanych usług, może prowadzić do opłacania przez Zakład, opiewających na 
pełną kwotę wynagrodzenia faktur, za miesiące, w których zajęcia z zakresu 
rehabilitacji społecznej przeprowadzone będą w wymiarze niezapewniającym 
spełnienia ww. wymogu ustalonego w § 12 rozporządzenia ws. ZAZ. 

W okresie objętym kontrolą zapewniono osobom niepełnosprawnym, w tym 
z zespołem Aspergera dostępność zatrudnienia w ZAZ. Dzięki umożliwieniu im 
podjęcia pracy w odpowiednich warunkach lokalowych i technicznych, zapewnieniu 
dobrze przygotowanej kadry wspomagającej realizację przydzielonych obowiązków 
zawodowych, jak również zapewnieniu świadczenia na ich rzecz usług z zakresu 
rehabilitacji społecznej oraz bezpłatnej doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, 
stworzono odpowiednie warunki organizacyjne do prowadzenia rehabilitacji 
zawodowej i społecznej. W Zakładzie, wbrew przepisom rozporządzenia ws. ZAZ, 
nie został jednak utworzony zespół programowy. Nie zatrudniano w nim, niezgodnie 
z postanowieniami regulaminu organizacyjnego ZAZ, fizjoterapeuty i psychologa. 
Nie dopilnowano również prawidłowego wywiązywania się przez Fundację „Nadzieja 
Rodzinie” z wykonania w latach 2016-2017, objętych umową zawartą z Zakładem, 
świadczeń z zakresu rehabilitacji społecznej na rzecz niepełnosprawnych 
pracowników Zakładu. W konsekwencji nie wywiązano się z obowiązku zapewnienia 
tym osobom zajęć rehabilitacyjnych w wymiarze nie mniejszym niż 60 minut 
dziennie. Mimo niezrealizowania w latach 2016-2017, przez zatrudnianego w ww. 
Fundacji psychologa, 232 godzin zajęć z niepełnosprawnymi pracownikami ZAZ, nie 
dokonywano stosownych potrąceń z ustalonego umownie wynagrodzenia. Z kolei 
wprowadzone od 2018 r. zmiany umowy z Fundacją umożliwiły wypłacanie jej przez 
ZAZ pełnego wynagrodzenia niezależnie od liczby godzin świadczonych usług 
rehabilitacyjnych. 
Proces rehabilitacji osób z zespołem Aspergera nie został prawidłowo zaplanowany. 
IPRZS były szablonowe i nie podlegały właściwej ewaluacji. Nie zawierały one 
diagnozy sytuacji społecznej i zawodowej objętych nimi osób, spodziewanych 
efektów realizacji, harmonogramów realizacji planowanych w nich działań, terminów 
oceny postępów w realizacji IPRZS i nie wskazywały osób odpowiedzialnych za ich 
realizację. Zdaniem NIK wynikało to w szczególności z nieutworzenia zespołu 
programowego ZAZ odpowiedzialnego za te zadania, a także niezapewnienia 
dostępności wsparcia psychologicznego zaplanowanego w IPRZS. Wskazane 
okoliczności mogły, zdaniem NIK, utrudniać skuteczną realizację zaplanowanej  
w IPRZS rehabilitacji zarówno społecznej jak i zawodowej. 

 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Działania podejmowane w celu zapobiegania 
wykluczeniu osób z autyzmem i zespołem Aspergera 

2.1. W sprawozdaniach z działalności Zakładu za 2017 r. i 2018 r. wskazano, że: 
− celem podejmowanych przez ZAZ działań z zakresu rehabilitacji społecznej jest 

przygotowanie osób niepełnosprawnych do samodzielnego funkcjonowania 
w społeczeństwie; zauważono, że często osoby te nie posiadają podstawowej 
wiedzy o wartości pieniądza, mają trudności z czytaniem i pisaniem, a także nie 
orientują się w środowisku, w którym żyją; 

− najważniejszym celem działalności Zakładu jest aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych, często podjęcie zatrudnienia w ZAZ jest jedyną szansą  
na wyjście z domu i próbą podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy; 
zauważono, że trafiające do Zakładu osoby przeważnie nie posiadają nawyków 
związanych z obowiązkami pracowniczymi, a ich adaptacja do nowej 
rzeczywistości wymaga czasu oraz mozolnej pracy trenerów pracy, pedagogów, 
psychologów czy też fizjoterapeutów; stwierdzono także, że specjalistyczna 
kadra koncentruje się na wytworzeniu u osób niepełnosprawnych nawyku 
systematycznej pracy oraz nauczeniu odpowiedzialności za jej wykonanie, 
równocześnie pracując nad umiejętnością pracy w zespole z podziałem na 
określone zadania. 

(akta kontroli str. 836-837, 852-853) 

Z uwagi na opisany w obszarze pierwszym sposób sporządzenia IPRZS dla osób 
z zespołem Aspergera oraz ocen ich realizacji – zwłaszcza nieokreślenie celów tych 
programów i spodziewanych efektów ich realizacji oraz brak harmonogramu 
realizacji planowanych działań – nie jest możliwe stwierdzenie, czy podejmowane 
w ZAZ czynności z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej doprowadziły do 
realizacji zakładanych celów. 

(akta kontroli str. 444-494) 

Z wyjaśnień udzielonych przez kierownika ZAZ oraz cztery osoby z personelu42, 
które w okresie objętym kontrolą prowadziły najwięcej zajęć z pracownikami 
z orzeczeniem 12-C wynika, że: 
− w ich opinii podejmowane w ZAZ działania z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej są efektywne w odniesieniu do zatrudnianych w Zakładzie osób 
z zespołem Aspergera; w szczególności wskazywano na: samodyscyplinę, 
polegającą na rzetelnym wywiązywaniu się z obowiązków pracowniczych 
(punktualność, przestrzeganie zasad BHP, higiena pracy, planowanie urlopów 
z wyprzedzeniem), poprawę umiejętności pracy w zespole (pomaganie sobie, 
samodzielne rozdzielanie obowiązków), coraz szybsze, dokładniejsze i bardziej 
estetyczne wykonywanie poleconych czynności, zawiązywanie się koleżeńskich 
relacji, coraz częstsze i bardziej śmiałe rozmowy o planach i marzeniach, coraz 
częstsze samodzielne załatwianie spraw, coraz bardziej racjonalne 
gospodarowanie wynagrodzeniem; 

− do trudności napotykanych podczas tworzenia i realizacji IPRZS należały przede 
wszystkim: uzyskanie od samych pracowników z zespołem Aspergera rzetelnych 
informacji niezbędnych do stworzenia programu (konieczna pomoc opiekuna/ 
rodzica), brak ogólnodostępnego wzoru IPRZS, konieczność nakłaniania 
adresatów programów do skorzystania z dedykowanych szkoleń i warsztatów 
(z uwagi na ich wycofanie społeczne i lęk przed poznawaniem nowych ludzi), 

                                                      
42 Tj. osoby zatrudnionej jako trener pracy a następnie szef kuchni, osoby zatrudnionej jako trener pracy 
i świadczącej usługi z zakresu fizjoterapii, osoby zatrudnionej jako trener pracy a następnie specjalista ds. 
marketingu i handlu, a także pedagoga świadczącego usługi z zakresu rehabilitacji społecznej. 
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stan zdrowia (niestabilność emocjonalna wynikająca np. ze zmian pogody czy 
zmiany przyjmowanych leków), nietrwałość postępu procesu rehabilitacji – 
długotrwałe zwolnienia lekarskie powodujące konieczność uczenia pracownika 
na nowo jego pracy; jedna osoba wskazała również na dużą rotację psychologa; 

− trudności w pracy terapeutycznej spowodowane są: niewystarczającą liczbą 
kadry, ograniczeniami lokalowymi, niechęcią niepełnosprawnych (pozostających 
poza ZAZ pod opieką specjalistów, tj. lekarzy, psychologów) do dodatkowych 
zajęć; zmianowość pracy w Zakładzie (gdyż pracownicy chcą odbywać zajęcia 
wyłącznie bezpośrednio przed lub po pracy). 

Wśród zagrożeń dla prowadzonego w Zakładzie procesu rehabilitacji wymieniano 
zróżnicowanie stopni i symboli niepełnosprawności, różnice wieku zatrudnianych 
osób niepełnosprawnych, blokadę rozwoju powodowaną przez postępującą 
chorobę, niedostateczną liczbę personelu i małą liczbę szkoleń dla niego. Jako 
szanse prowadzonego procesu rehabilitacji wskazywano przeważnie zatrudnienie 
większej liczby wykwalifikowanego personelu i zwiększenie nakładów finansowych 
na szkolenia. Jedna osoba (pedagog) stwierdziła, że szanse prowadzonego w ZAZ 
procesu rehabilitacji osób z zespołem Aspergera są duże – pracownicy ci uczą się 
współistnienia i współpracy, zasad obowiązujących w życiu społecznym oraz 
zawodowym, a także umiejętności komunikacyjnych. 

(akta kontroli str. 901-922) 

2.1.1. W IPRZS sporządzonych dla pracowników z zespołem Aspergera ani 
w ocenach ich realizacji nie sprecyzowano celów związanych z poprawą sprawności 
społecznej, w tym z zaradnością osobistą, wypełnianiem ról społecznych oraz 
komunikowaniem się. Z dokumentacji tej wynika jednak, że mimo uczestnictwa tych 
osób w zajęciach wspierających umiejętności komunikacyjne i różnych formach 
integracji społecznej (tj. wyjścia do teatru, filharmonii, wyjazdy integracyjne) 
w żadnym przypadku nie uzyskano długotrwałych efektów prowadzonej rehabilitacji. 
Według ostatnich ocen realizacji IPRZS, u każdej z osób z niepełnosprawnością  
12-C utrzymywały się problemy wskazujące na niedostosowanie społeczne. Były to: 
u pracownika 0104 – zbyt mała otwartość, wstydliwość i zamknięcie w sobie, 
u pracownika 0105 – duża bariera w kontakcie z nowymi osobami, przejawiająca się 
lękiem oraz niechęcią do wejścia w kontakt wzrokowy i werbalny, natomiast 
u pracownika 0111 – duże nieprzystosowanie społeczne oraz wyimaginowane 
zachowania. Tym samym nie potwierdza się zaprezentowana wyżej opinia 
personelu ZAZ o efektywności działań z zakresu rehabilitacji społecznej 
w odniesieniu do zatrudnianych w Zakładzie osób z zespołem Aspergera. 

(akta kontroli str. 444-494) 

W latach 2016-2018 na działania związane z rehabilitacją społeczną zatrudnianych 
w Zakładzie osób niepełnosprawnych wydatkowano z ZFA środki w łącznej kwocie 
63 430,66 zł (1066 zł w 2016 r., 29 898,16 zł w 2017 r. i 32 466,50), z tego: 
57 700,79 zł (1066 zł w 2016 r., 29 230,66 zł w 2017 r. i 27 404,13 zł w 2018 r.) na 
rekreację i uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, 5107,39 zł 
(187,50 zł w 2017 r. i 4919,89 zł w 2018 r.) na zakup sprzętu oraz wyposażenia 
pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu i uczestnictwie  
w życiu społecznym w lokalnym środowisku, 622,48 zł (480 zł w 2017 r. i 142,48 zł 
w 2018 r.) na pomoc w zaspokajaniu innych potrzeb socjalnych lub związanych  
z rehabilitacją społeczną. Udział tych wydatków w stosunku do ogółu wydatków 
ZFA43 wynosił w ww. latach 31,53%, w tym: w 2016 r. – 2,58%, w 2017 r. – 37,47%  
i w 2018 r. – 40,58%. 

(akta kontroli str. 859) 

                                                      
43 W latach 2016-2018 wydatki z ZFA ogółem wynosiły 201 181,78 zł (41 390,97 zł w 2016 r., 79 790,67 zł 
w 2017 r. i 80 000,14 zł w 2018 r.). 
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2.1.2. W IPRZS sporządzonych dla trzech pracowników z zespołem Aspergera ani 
w ocenach ich realizacji nie zostały sprecyzowane cele rehabilitacji zawodowej 
w postaci nabycia nawyków pracowniczych i konkretnych umiejętności zawodowych. 
Z ww. dokumentacji wynika jednak, że efekty działań podejmowanych w tym 
zakresie były częściowe, tj.: 
− jakkolwiek pracownik 0104 przyswoił nawyki pracownicze (przestrzega zasad 

panujących w ZAZ, w tym dotyczących punktualności, czasu pracy i przerw), 
a powierzone obowiązki wykonuje rzetelnie (z zaangażowaniem, sumiennie 
i dbając o szczegóły), to z uwagi na problemy z dostosowaniem się do zmian 
oraz wpadaniem w „stan nieobecności” wymaga nadzoru nad realizowanymi 
zadaniami (dokładnego tłumaczenia poleceń, pokazywania jak wykonać daną 
czynność), co pozwala mu prawidłowo wykonać pracę, zwiększyć jej wydajność 
oraz uniknąć napadów złości lub nerwowości; 

− pracownik 0105 przyswoił tylko część nawyków związanych z obowiązkami 
pracowniczymi, powierzone czynności wykonuje rzetelnie, ale zdarza mu się 
„zawieszać”, zaś w sytuacjach stresowych trener musi mu kilkukrotnie 
przypominać zlecone zadanie; w ostatniej ocenie odnotowano: Zauważono 
znaczny spadek jego efektywności pracy, radykalne i nieadekwatne do sytuacji 
zmniejszenie swojej samooceny, brak motywacji i inne destrukcyjne zachowania; 

− pracownik 0111 wykonuje proste, wyuczone czynności, ale pod ciągłym 
nadzorem trenera, realizacja zlecanych zadań sprawia mu problemy – robi to 
pobieżnie, a po zwróceniu uwagi uważa, że już wykonał polecenie, przejawia 
niechęć do nauki nowych czynności zawodowych (w razie przeniesienia go na 
inne stanowisko twierdzi, że nie da sobie rady). 

Żadna z tych osób nie brała udziału w szkoleniach zawodowych ani nieodpłatnych 
praktykach. Z uwagi na nieosiągnięcie wystarczającego poziomu sprawności 
społecznej i zawodowej nie dokonywano dla nich oceny możliwości zatrudnienia 
poza Zakładem, o której mowa w § 13 ust. 7 rozporządzenia ws. ZAZ. 

(akta kontroli str. 444-494, 612-614) 

W latach 2016-2018 na rehabilitację i aktywizację zawodową zatrudnianych w ZAZ 
osób niepełnosprawnych wydatkowano z ZFA środki w kwocie 2195,86 zł – całość w 
2017 r., na dokształcanie, przekwalifikowanie i szkolenie tych pracowników.  
Nie ponoszono wydatków na pomoc w przygotowaniu do pracy poza zakładem 
i wyrównanie ich szans w nowym miejscu pracy. Udział tych wydatków w stosunku 
do ogółu wydatków funduszu wynosił 1,09%. 

(akta kontroli str. 859) 

W latach 2016-2019 (do 30 marca) Zakład opuściło łącznie 20 osób: 9 w 2016 r., 
4 w 2017 r., 4 w 2018 r. i 3 w 2019 r. Jedna osoba (w 2018 r.) przeszła do innego 
ZAZ, sześć osób (trzy w 2016 r. i po jednej w latach 2017-2019) znalazło pracę na 
otwartym rynku pracy, sześć osób odeszło z innych powodów (jedna w 2016 r. 
podjęła pracę chałupniczą; jedna w 2016 r. przeszła do WTZ; jedna zrezygnowała 
w 2016 r. ze względów rodzinnych; dwie w 2018 r. – ze względów zdrowotnych; 
jedna w 2016 r. podjęła leczenie), natomiast siedem osób (po dwie opuszczające 
Zakład w 2016 r. i 2019 r. oraz trzy, które odeszły w 2017 r.) pozostaje bez pracy. 

(akta kontroli str. 861) 

2.2. W kontrolowanym okresie zarówno Stowarzyszenie jak i ZAZ prowadziły szereg 
działań mających na celu kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw 
i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi, w tym osobami 
z zespołem Aspergera. W szczególności: 
− na stronie internetowej Zakładu44 (w całości prowadzonej i redagowanej przez 

niepełnosprawny personel), gdzie można zapoznać się z pełną ofertą ZAZ, na 

                                                      
44 https://zazsmaczek.wixsite.com/zazkielce  
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fanepage'u na Facebook'u45 oraz w materiałach reklamowych, upowszechniano 
informację, że produkcja i usługi świadczone są przez osoby niepełnosprawne; 

− m.in. na będących w dyspozycji Zakładu samochodach zamieszczano znak 
ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny”46, wskazujący na zatrudnianie w ZAZ 
osób niepełnosprawnych; 

− w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie projektów47, niepełnosprawnym 
pracownikom ZAZ organizowano różne formy integracji społecznej, w tym: 
wycieczki48, wyjścia do kina, teatru, filharmonii oraz muzeów, a także imprezy 
integracyjne, rekreacyjne i sportowe49; 

− od marca 2014 r. Zakład działa w Ogólnopolskim Związku Pracodawców 
Zakładów Aktywności Zawodowej, do którego zadań statutowych należy m.in. 
prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu 
osób niepełnosprawnych; 

− we wrześniu 2017 r. pracownicy ZAZ wzięli udział w XLI Powiatowych Targach 
Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach; 

− od maja 2016 r. kierownik ZAZ brał udział w pracach Grupy Tematycznej ds. 
współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ),  
w tym we wspólnym spotkaniu z Grupą Tematyczną ds. współpracy 
międzyinstytucjonalnej (OPS, PCPR, PUP, NGO); tematyka spotkań obejmowała 
m.in. zagadnienia dotyczące budowania współpracy – tworzenia regionalnej  
sieci kooperacji podmiotów o charakterze reintegracyjnym, wielosektorowej 
współpracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także roli 
podmiotów reintegracyjnych we wdrażaniu projektów realizowanych w ramach 
RPOWŚ na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka 
z ubóstwem; podczas spotkań Grup Tematycznych zostały wypracowane 
zindywidualizowane rekomendacje dla głównych interesariuszy ekonomii 
społecznej, które zatwierdził Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej; 

− w grudniu 2018 r. kierownik ZAZ oraz dyrektor generalny Stowarzyszenia weszli 
w skład powstałego Świętokrzyskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych; 

− klienci Zakładu byli informowani o wynikających ze współpracy z nim korzyściach 
w postaci możliwości obniżenia wpłat na PFRON. 

(akta kontroli str. 609-611, 632, 836-837, 841-842, 852-856, 862-900) 

Z informacji uzyskanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach wynika, że jedyna 
zarejestrowana w nim w latach 2016-2019 osoba z kodem niepełnosprawności  
12-C korzystała w 2016 r. (w ramach indywidualnej porady zawodowej) z usług 
pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, a także odbyła 6-miesięczny staż 
zawodowy. W 2016 r. została ona wyrejestrowana z związku z podjęciem pracy. 
Według informacji przekazanej przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach w ww. okresie 
zarejestrowane w nim były dwie osoby z niepełnosprawnością o symbolu 12-C. 
Żadna z nich nie korzystała z instrumentów rynku pracy i obydwie te zostały 
wyrejestrowane: jedna w 2018 r. z uwagi na podjęcie zatrudnienia, druga – 
w 2019 r. w związku z niezgłoszeniem się w terminie określonym przez doradcę 
klienta. 
Obydwa urzędy pracy nie wskazały z iloma pracodawcami gotowymi do zatrudnienia 
osoby niepełnosprawnej z autyzmem lub zespołem Aspergera współpracowały 
w latach 2016-2019, jakie obecnie oferty pracy kierują do takich osób ani w jaki inny 
sposób wspierają te osoby w znalezieniu zatrudnienia. 

                                                      
45 https://www.facebook.com/zazkielce/  
46 Na podstawie zawartej 9 czerwca 2017 r. umowy licencyjnej na korzystanie ze znaku ekonomii społecznej 
„zakup prospołeczny”. 
47 Dofinansowywanych ze środków publicznych na postawie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego. 
48 Np. wiosną 2017 r. do Rymanowa Zdroju, w 2018 r. do Sandomierza i Pragi. 
49 Np. w 2018 r. impreza rekreacyjna „Ciuchcia Ponidzie”; impreza grillowa „Witaj Lato!” – grill z podopiecznymi 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach; „Marsz aktywności” – spacery przy użyciu kijków Nordic 
walking. 
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(akta kontroli str. 939-940) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

ZAZ podejmował działania w celu zapobiegania wykluczeniu osób z autyzmem 
i zespołem Aspergera. Prowadzona w ZAZ rehabilitacja społeczno-zawodowa 
umożliwiała ww. osobom utrzymanie na poziomie niepogorszonym swojej 
sprawności społecznej w zakresie zaradności osobistej, wypełniania ról społecznych 
i komunikowania się. Pomimo, iż pracownicy ZAZ nabyli umiejętności zawodowe 
w zakresie rzetelnego wywiązywania się z obowiązków pracowniczych i poprawy 
umiejętności pracy w zespole, z uwagi na nieosiągnięcie wystarczającego poziomu 
sprawności społecznej i zawodowej nie dokonywano, dla pracowników objętych 
badaniem, oceny możliwości zatrudnienia poza Zakładem. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 Zapewnienie zgodności między postanowieniami regulaminu organizacyjnego 1.
ZAZ a stanem faktycznym, w zakresie statusu (formy zatrudnienia) specjalistów 
prowadzących rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych zatrudnionych  
w Zakładzie. 

 Utworzenie zespołu programowego Zakładu poprzez wskazanie z imienia  2.
i nazwiska tworzących go osób spośród personelu Zakładu i ewentualnie 
specjalistów niebędących pracownikami ZAZ. 

 Podjęcie działań zapewniających opracowywanie IPRZS przez utworzony 3.
zespół programowy ZAZ, działający w pełnym składzie. 

 Podjęcie działań mających na celu zapewnienie prawidłowego sporządzania 4.
IPRZS, w szczególności określanie w tych programach wszystkich elementów 
wymaganych przez § 13 ust. 3 rozporządzenia ws. ZAZ, ich indywidualizację, 
jak również spójność zawartych w nich zapisów. 

 Zapewnienie niepełnosprawnym pracownikom ZAZ realizacji wymaganego 5.
przepisami wymiaru czasu zajęć rehabilitacyjnych. 

 Podjęcie działań zmierzających do rozliczenia przez ZAZ z Fundacją „Nadzieja 6.
Rodzinie” wypłaconych jej nienależnie, w związku z nierealizowaniem w latach 
2016-2017 części usług z zakresu rehabilitacji społecznej, środków w kwocie 
7.572,48 zł. 

 Dokonanie zwrotu na rzecz Województwa Świętokrzyskiego kwoty 6.157,28 zł, 7.
odpowiadającej nienależnie dokonanym przez ZAZ, pokrytym z przekazanych 
Stowarzyszeniu środków PFRON, wydatkom związanym z niezrealizowaniem 
w latach 2016-2017 części usług z zakresu rehabilitacji społecznej przez 
Fundację „Nadzieja Rodzinie”. 

 Podjęcie działań mających na celu określenie w umowie z Fundacją „Nadzieja 8.
Rodzinie” o świadczenie usług z zakresu rehabilitacji społecznej na rzecz 
niepełnosprawnych pracowników ZAZ wymiaru godzinowego objętych nią zajęć 
rehabilitacyjnych i uzależnienie wysokości wynagrodzenia należnego Fundacji 
od liczby godzin zrealizowanych usług. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Kielce, 8 sierpnia 2019 r. 
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