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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/080 – Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Stanisław Tarnowski – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LKA/142/2017 z dnia 15 maja 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1 – 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

CONSTANTIA COLORCAP Sp. z o. o., 44-290 Jejkowice, ul. Przemysłowa 241 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zarząd Spółki2: Gerhard Sauer, Witold Dubiński 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia3 pozytywnie działania Spółki w zakresie uzyskania 
dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4 w latach 2014 - 20165. 

Formułując powyższą ocenę Najwyższa Izba Kontroli uwzględniła, że Spółka 
spełniała warunki do otrzymania dofinansowania wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych, w tym dotyczące liczby pracowników i wskaźnika zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, terminowości i sposobu wypłat wynagrodzeń oraz 
terminowości regulowania zaliczek na podatek dochodowy i składek z tytułu 
ubezpieczenia społecznego. Spółka przestrzegała również przepisów w zakresie 
uprawnień pracowników niepełnosprawnych dotyczących dostosowania stanowisk 
do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Informacje 
podawane przez Spółkę we wnioskach o dofinansowanie przez PFRON 
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych były prawidłowe i zgodne 
z dokumentami źródłowymi, co stwierdzono na podstawie badania dokumentacji 
dotyczącej danych przedstawionych w trzech wnioskach o wypłatę miesięcznego 
dofinansowania oraz dokumentacji 15 osób niepełnosprawnych, ujętych w tych 
wnioskach, w zakresie spełniania warunków do otrzymywania dofinansowania.  

 

                                                           
1 Zwana dalej również Spółką. 
2 Zwany dalej Zarządem. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
4 Zwanego dalej PFRON. 
5 Z uwzględnieniem okresu wcześniejszego i późniejszego w zakresie związanym z przedmiotem kontroli.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Spełnianie warunków do otrzymania dofinansowania oraz 

przestrzeganie przepisów w zakresie uprawnień pracowników 

niepełnosprawnych  

1. CONSTANTIA COLORCAP Sp. z o. o. jest spółką, której jedynym 
właścicielem6 jest spółka o kapitale zagranicznym CONSTANTIA FLEXIBLES 
POLAND HOLDING Sp. z o. o. Organem uprawnionym do reprezentacji Spółki jest 
jej Zarząd składający się z dwóch członków. Podmiot mogą reprezentować dwaj 
członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu wraz z prokurentem. Przedmiotem 
przeważającej działalności gospodarczej Spółki jest produkcja opakowań z metali.  

(dowód: akta kontroli str. 3-6, 13) 

2. W okresie objętym kontrolą średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne 
etaty wynosiło: 

− w 2014 r.: 196,47 etatów ogółem, w tym 70,88 etatów, które zajmowały 
osoby niepełnosprawne (42,97 z lekkim stopniem niepełnosprawności, 
26,91 z umiarkowanym i 1,00 ze znacznym); 

− w 2015 r.: 197,94 ogółem, w tym 70,66 etatów, które zajmowały osoby 
niepełnosprawne (42,81 z lekkim stopniem niepełnosprawności, 26,27 
z umiarkowanym i 1,58 ze znacznym); 

− w 2016 r.: 191,36 ogółem, w tym 68,94 etatów, które zajmowały osoby 
niepełnosprawne (41,83 z lekkim stopniem niepełnosprawności, 25,28 
z umiarkowanym i 1,83 ze znacznym). 

Wszyscy pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę 
na czas nieokreślony oraz wykonywali swoje obowiązki w siedzibie Spółki.  

(dowód: akta kontroli str. 113-116, 121-122, 223) 

3. Za okres objęty kontrolą Spółka otrzymała łącznie 1 926 507,53 zł 
dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, z tego za poszczególne 
lata uzyskano: 659 666,66 zł, 642 020,36 zł i 624 820,51 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 163 - 164) 

4. Na wniosek Spółki, Wojewoda Śląski w dniu 4 lipca 2012 r. wydał decyzję 
stwierdzającą utratę przez Spółkę z dniem 1 lipca 2012 r. statusu zakładu pracy 
chronionej, przyznanego na mocy decyzji nr D/02675 Pełnomocnika do spraw Osób 
Niepełnosprawnych z 10 lipca 1997 r. W uzasadnieniu wniosku podano przyczyny 
ekonomiczne, mające wpływ na niemożność osiągnięcia odpowiednich wskaźników 
zatrudnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 8, 113, 115) 

Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej przeprowadził w dniach 21-23 lutego 2012 r. 
kontrolę prawidłowości gromadzenia i wydatkowania przez Spółkę środków 
Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2011 r. W wyniku 
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 185-204) 

                                                           
6 2 000 udziałów o łącznej wartości 13 mln zł 

Opis stanu 
faktycznego 
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5. Na podstawie badania dokumentacji dotyczącej trzech wniosków o wypłatę 
miesięcznego dofinansowania złożonych w 2014 r. (za maj), w 2015 r. (za lipiec) 
i w 2016 r. (za wrzesień) oraz dokumentacji 15 osób niepełnosprawnych, ujętych 
w tych wnioskach, w zakresie spełniania warunków do otrzymywania 
dofinansowania stwierdzono, że: 

− dane wykazane we wnioskach o wypłatę miesięcznego dofinansowania 
wynagrodzeń niepełnosprawnych (na drukach Wn-D) były zgodne z danymi 
zawartymi w dokumentach rejestrowych Spółki; 

− dane dotyczące liczby (w etatach) zatrudnionych osób niepełnosprawnych 
w ww. wnioskach były zgodne ze stanem faktycznym, a stosunek zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych wynosił od 35,7% do 36,7%, co było zgodne z art. 26a 
ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych7,  

− dane osobowe pracowników niepełnosprawnych w miesięcznych informacjach 
o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności tych 
pracowników (na drukach INF-D-P) były zgodne z dokumentami źródłowymi, 
w szczególności: 

• okres zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych oraz ich wymiar czasu 
pracy był zgodny z danymi w umowach o pracę (wszyscy pracownicy zostali 
zatrudnieni przed okresem objętym kontrolą i nadal byli zatrudnieni). 
Umowy o pracę zawierały dane o wysokości wynagrodzenia, zakresy 
czynności oraz miejsce wykonywania pracy (siedziba Spółki); 

• prawidłowo obliczono i podano kwotę kosztów pracy; 

• prawidłowo podano dane osób niepełnosprawnych w zakresie stopnia 
niepełnosprawności oraz ustalono kwotę dofinansowania;  

− wszystkim ujętym w próbie pracownikom niepełnosprawnym wypłacono 
wynagrodzenie na konto bankowe wskazane przez pracownika, w wymaganym 
zapisami regulaminu wynagradzania i informacji o warunkach zatrudnienia 
terminie 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego; 

− składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wynagrodzeń odprowadzone 
zostały w prawidłowej kwocie i terminie, tj. do 15 dnia następnego miesiąca; 

− zaliczki na podatek dochodowy zostały terminowo opłacone na rachunek 
Urzędu Skarbowego, tj. do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym 
pobrano zaliczki i w prawidłowej wysokości; 

− w żadnym przypadku wynagrodzenie niepełnosprawnego pracownika nie było 
dofinansowywane ze środków publicznych innych niż PFRON; 

− pracownicy potwierdzili w złożonych oświadczeniach pracę w Spółce 
w miesiącach objętych badaniem8. 

(dowód: akta kontroli str. 10-21, 22-112, 116, 123-159, 220-223) 

6. Spółka nie wykazała do dofinansowania wynagrodzenia osób niepełnosprawnych 
zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, które miały 
ustalone prawo do emerytury, co potwierdziły informacje otrzymane z Oddziału 

                                                           
7 Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm., zwanej dalej ustawą o rehabilitacji. 
8 Jeden pracownik z badanej próby, w trakcie kontroli NIK, przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.   
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Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku, Oddziału Regionalnego Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie oraz Zakładu Emerytalno-
Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Nie zachodziła zatem 
przesłanka do wyłączenia prawa do dofinansowania ze środków PFRON, wskazana 
w art. 26a ust. 1a1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji9. 

 (dowód: akta kontroli str. 165-174, 222) 

7. Spółka wliczyła w latach objętych kontrolą badanych 15 pracowników do stanu 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie przedstawianych przez nich 
orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność, z których pięć (33,3%) stanowiło 
orzeczenia wydane po 2007 r.10 przez zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności.  

(dowód: akta kontroli str. 175-181, 220, 222) 

8. Spółka zapewniła pracownikom o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
stanowiska dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia 
niepełnosprawności11. Żaden z pracowników Spółki nie świadczył telepracy. Sposób 
dostosowania w Spółce stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych nie był 
kontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 115, 117-122, 160, 162, 222-223) 

9. W okresie objętym kontrolą w Spółce nie były przeprowadzane kontrole 
zewnętrzne w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 
oraz postępowania sprawdzające przez PFRON w rozumieniu art. 26a ust. 9b 
ustawy o rehabilitacji. 

(dowód: akta kontroli str. 161-162, 223) 

10. Zarząd Spółki w wyjaśnieniach podał m.in., że zmiany wysokości stawek 
dofinansowania jakie obowiązywały od kwietnia 2014 r. nie wpłynęły znacząco 
na sytuację Spółki oraz zatrudnionych w niej pracowników niepełnosprawnych. 
Spółka w okresie objętym kontrolą zatrudniała taką samą liczbę pracowników 
niepełnosprawnych. Zdaniem Zarządu, zasadniczym problemem w funkcjonującym 
systemie dofinansowań wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych jest 
częsta zmiana interpretacji przepisów w zakresie wykazywania struktury 
zatrudnienia w spółkach powiązanych, co powoduje, że pracodawca nie ma 
pewności, czy we wniosku o dofinansowanie poprawnie wykazuje jego stan. 
„Pozytywnym aspektem istniejącego rozwiązania jest aspekt kosztowy, który 
rekompensuje koszty skróconego czasu pracy pracowników niepełnosprawnych 
oraz w niektórych przypadkach zmniejszoną wydajność tych pracowników”. 
W ocenie Zarządu Spółki, kolejne zmiany prawa powinny być jasne i zrozumiałe dla 
pracodawców, niewymagające dodatkowych interpretacji. 

(dowód: akta kontroli str. 182-184) 

 

                                                           
9 Jeden z dofinansowanych w okresie objętym kontrolą pracowników nabył prawo do emerytury z ZUS w dniu 20 kwietnia 2017 
r., o czym kontroler NIK poinformował Spółkę. 
10 Od 1 stycznia 2008 r. dane o orzeczeniach zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności są gromadzone w Elektronicznym 
Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.  
11 Dotyczyło to dwóch pracowników z badanej próby- stanowiska wyposażone były w biurka i krzesła, były oświetlone i 
ogrzewane. 
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IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli12 
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 Katowicach. 

Katowice, dnia 19 lipca 2017 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

 

Stanisław Tarnowski 
Główny specjalista  
kontroli państwowej 

 

  
  

  

  

 
 

  

 

                                                           
12 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, zwana dalej „ustawą o NIK”. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


