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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 12 marca 2004 r.

w sprawie trybu kontroli prowadzonej przez organy upowa˝nione do kontroli na podstawie ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych

Na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 776, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Kontrol´ przeprowadza si´ na podstawie
upowa˝nienia i polecenia przeprowadzenia kontroli,
wydanych na piÊmie przez organ upowa˝niony do
kontroli.



2. Polecenie przeprowadzenia kontroli zawiera:

1) oznaczenie organu upowa˝nionego do kontroli;

2) imiona i nazwiska oraz numery legitymacji s∏u˝bo-
wych kontrolujàcych;

3) nazw´ podmiotu kontrolowanego;

4) szczegó∏owy zakres kontroli;

5) miejsce i termin przeprowadzenia kontroli;

6) wskazanie wewn´trznych jednostek organizacyj-
nych obj´tych kontrolà;

7) termin wa˝noÊci polecenia przeprowadzenia kon-
troli;

8) plan kontroli.

§ 2. Kontrola jest przeprowadzana zgodnie z pla-
nem kontroli przez dwóch kontrolujàcych.

§ 3. 1. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie
podmiotu kontrolowanego lub w miejscu prowadze-
nia dzia∏alnoÊci przez podmiot kontrolowany,
w dniach i godzinach jego pracy.

2. W szczególnie uzasadnionych okolicznoÊciach,
na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli,
kontrola mo˝e byç przeprowadzona:

1) poza godzinami pracy podmiotu kontrolowanego
lub w dni wolne od pracy;

2) w siedzibie organu upowa˝nionego do kontroli.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
na wniosek organu upowa˝nionego do kontroli, pod-
miot kontrolowany umo˝liwia przeprowadzenie kon-
troli w terminie i miejscu wskazanych w poleceniu
przeprowadzenia kontroli.

§ 4. Na 7 dni przed rozpocz´ciem kontroli organ
upowa˝niony do kontroli zawiadamia na piÊmie pod-
miot kontrolowany o miejscu, zakresie i terminie kon-
troli.

§ 5. 1. Podmiot kontrolowany zapewnia kontrolujà-
cym warunki i Êrodki niezb´dne do sprawnego prze-
prowadzenia kontroli, w tym niezw∏ocznie przedsta-
wia niezb´dne dokumenty i materia∏y, terminowo
udziela wyjaÊnieƒ oraz udost´pnia urzàdzenia tech-
niczne na koszt w∏asny.

2. Podmiot kontrolowany mo˝e wyznaczyç pra-
cownika do udzia∏u w czynnoÊciach kontrolnych.

§ 6. 1. Kontrolujàcy dokonujà ustaleƒ stanu fak-
tycznego na podstawie zebranych w toku kontroli do-
wodów.

2. Dowody zebrane w toku kontroli przechowuje
si´ w sposób uniemo˝liwiajàcy dost´p do nich bez
zgody kontrolujàcych.

§ 7. 1. W szczególnie uzasadnionych okoliczno-
Êciach organ upowa˝niony do kontroli na wniosek kon-
trolujàcych mo˝e zwróciç si´ do bieg∏ego o wydanie
opinii w sprawach z zakresu przeprowadzanej kontroli.

2. O powo∏aniu bieg∏ego zawiadamia si´ podmiot
kontrolowany.

§ 8. 1. W przypadku uzasadnionych wàtpliwoÊci
kontrolujàcych co do treÊci przedstawionych im w to-
ku kontroli dokumentów, zgodnoÊç odpisów i wycià-
gów oraz zestawieƒ i obliczeƒ sporzàdzanych na po-
trzeby kontroli potwierdza kierownik podmiotu kon-
trolowanego lub inna upowa˝niona osoba.

2. W przypadku odmowy dokonania czynnoÊci,
o której mowa w ust. 1, kontrolujàcy sporzàdzajà ad-
notacj´ w tym zakresie, którà zamieszczajà w protoko-
le kontroli.

§ 9. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujà-
cy przedstawiajà w protokole kontroli.

2. Protokó∏ kontroli, z zastrze˝eniem § 10, zawiera:

1) nazw´ podmiotu kontrolowanego w pe∏nym
brzmieniu, jego siedzib´ lub adres oraz imi´ i na-
zwisko kierownika podmiotu kontrolowanego,
a w miar´ potrzeby tak˝e kierowników kontrolo-
wanych komórek organizacyjnych oraz daty obj´-
cia przez nich stanowisk;
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1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106,
poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001,
Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459,
Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444
i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387,
Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r.
Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228,
poz. 2262.



2) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia kontroli, z wymie-
nieniem przerw w kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujàcych;

4) okreÊlenie szczegó∏owego zakresu kontroli i okre-
su obj´tego kontrolà;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kon-
troli, w tym opis ustalonych nieprawid∏owoÊci lub
naruszeƒ prawa, z uwzgl´dnieniem przyczyn po-
wstania, zakresu i skutków tych nieprawid∏owoÊci
lub naruszeƒ oraz osób za nie odpowiedzialnych;

6) opis za∏àczników stanowiàcych cz´Êç sk∏adowà
protoko∏u kontroli;

7) okreÊlenie stwierdzonych zagro˝eƒ dla praw osób
niepe∏nosprawnych oraz dla prawid∏owej realiza-
cji zadaƒ, o których mowa w ustawie z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nospraw-
nych, zwanej dalej „ustawà”;

8) informacj´ o mo˝liwoÊci zg∏aszania zastrze˝eƒ co
do ustaleƒ zawartych w protokole kontroli i sk∏a-
dania wyjaÊnieƒ do protoko∏u, o których mowa
w § 11 i 12.

3. Protokó∏ kontroli sporzàdza si´ w dwóch jedno-
brzmiàcych egzemplarzach — po jednym dla kierow-
nika podmiotu kontrolowanego i dla kontrolujàcych. 

4. Oczywiste omy∏ki pisarskie prostujà kontrolujà-
cy, parafujàc sprostowania.

§ 10. W razie przeprowadzenia kontroli, w wyniku
której nie stwierdzono nieprawid∏owoÊci lub naruszeƒ
prawa, w protokole kontroli dokonuje si´ odpowied-
niej wzmianki. Przepisów § 9 ust. 2 pkt 5 i 7 nie stosu-
je si´. 

§ 11. 1. Protokó∏ kontroli podpisujà kontrolujàcy
i kierownik podmiotu kontrolowanego, a w razie jego
nieobecnoÊci — osoba przez niego upowa˝niona.

2. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba
przez niego upowa˝niona mo˝e zg∏osiç, przed podpi-
saniem protoko∏u kontroli, umotywowane zastrze˝e-
nia co do ustaleƒ zawartych w protokole.

3. Zastrze˝enia zg∏asza si´ na piÊmie w terminie
7 dni od dnia otrzymania protoko∏u kontroli.

4. W razie zg∏oszenia zastrze˝eƒ kontrolujàcy doko-
nujà ich analizy i w miar´ potrzeby podejmujà dodat-

kowe czynnoÊci kontrolne, a w przypadku stwierdze-
nia zasadnoÊci zastrze˝eƒ zmieniajà lub uzupe∏niajà
odpowiednià cz´Êç protoko∏u kontroli.

5. W razie nieuwzgl´dnienia zastrze˝eƒ w ca∏oÊci
lub w cz´Êci kontrolujàcy przekazujà na piÊmie swoje
stanowisko zg∏aszajàcemu zastrze˝enia.

§ 12. 1. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub
osoba przez niego upowa˝niona mo˝e odmówiç pod-
pisania protoko∏u kontroli, sk∏adajàc, w terminie 7 dni
od dnia jego otrzymania, wyjaÊnienie tej odmowy.

2. O odmowie podpisania protoko∏u kontroli i z∏o-
˝eniu wyjaÊnienia kontrolujàcy zamieszczajà wzmian-
k´ w protokole.

3. Odmowa podpisania protoko∏u kontroli przez
osob´ wymienionà w ust. 1 nie stanowi przeszkody do
podpisania protoko∏u przez kontrolujàcych i realizacji
ustaleƒ kontroli.

§ 13. 1. W przypadku stwierdzenia w wyniku kon-
troli nieprawid∏owoÊci lub naruszeƒ prawa w zakresie,
o którym mowa w art. 34 ust. 4 ustawy, organ upowa˝-
niony do kontroli, w terminie 21 dni od dnia sporzà-
dzenia protoko∏u kontroli, sporzàdza wystàpienie po-
kontrolne, które przekazuje kierownikowi podmiotu
kontrolowanego.

2. Wystàpienie pokontrolne zawiera ocen´ kontro-
lowanej dzia∏alnoÊci, wynikajàcà z ustaleƒ opisanych
w protokole kontroli, a tak˝e uwagi i zalecenia pokon-
trolne zmierzajàce do usuni´cia stwierdzonych niepra-
wid∏owoÊci lub naruszeƒ prawa.

3. Je˝eli stwierdzone w wyniku kontroli nieprawi-
d∏owoÊci lub naruszenia prawa wskazujà na koniecz-
noÊç podj´cia dzia∏aƒ przez w∏aÊciwe organy paƒ-
stwowe lub samorzàdowe, organ upowa˝niony do
kontroli przekazuje wystàpienie pokontrolne do tych
organów oraz informuje o tym kierownika podmiotu
kontrolowanego. 

4. Kierownik podmiotu kontrolowanego, w termi-
nie wyznaczonym w wystàpieniu pokontrolnym, za-
wiadamia organ upowa˝niony do kontroli o sposobie
wykorzystania uwag i wykonania zaleceƒ pokontrol-
nych oraz o podj´tych dzia∏aniach lub przyczynach
niepodj´cia tych dzia∏aƒ.

§ 14. 1. Informacje dotyczàce realizowanych zadaƒ
okreÊlonych w ustawie sà przedstawiane ka˝dorazo-
wo na ˝àdanie Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Osób
Niepe∏nosprawnych w terminie nieprzekraczajàcym
14 dni od otrzymania ˝àdania. 
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2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, okreÊla
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 15. 1. Sprawozdania dotyczàce realizowanych za-
daƒ okreÊlonych w ustawie sà przedstawiane w termi-
nach:

1) do dnia 20 sierpnia — za pierwsze pó∏rocze;

2) do dnia 20 lutego — za drugie pó∏rocze.

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1,
okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 12 marca 2004 r. (poz. 437)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 46 — 2596 — Poz. 437


