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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/080 – Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

Kontroler Jerzy Horodecki, główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr LKA/171/2017 z dnia 
5 czerwca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Formacja EU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 
ul. Czesława Klimasa 2, 41-800 Zabrze2 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Zenon Marczak, Prezes Zarządu Formacji EU Sp. z o.o. w Zabrzu3 

(dowód: akta kontroli str. 2-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie4 działalność Spółki w zakresie 
dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON w latach 
2014 - 20165. 

Powyższą ocenę uzasadniają stwierdzone nieprawidłowości polegające na 
nieuprawnionym pobraniu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych w łącznej kwocie 1 396,6 tys. zł, w sumie za 32 z 35 miesięcy, 
w których Spółka pobierała takie dofinansowanie. Składki na ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych6 oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 
za te miesiące (miesięczne koszty płacy) zostały bowiem opłacone przez 
pracodawcę po terminie określonym w art. 47 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych7 oraz w art. 38 ust. 1 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych8, tj. z naruszeniem art. 26a 
ust. 1a1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych9. Stwierdzono ponadto, 
że w trzech przypadkach (12,5% badanej próby) wynagrodzenie zostało wypłacone 
pracownikom z jednodniowym opóźnieniem w stosunku do terminu określonego 

                                                      
1 Zwany dalej „PFRON”. 
2 Zwana dalej „Formacją EU”. 
3 Zwany dalej „Prezesem Zarządu”. 
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
5 Z uwzględnieniem okresu wcześniejszego i późniejszego w zakresie związanym z przedmiotem kontroli. 
6 Zwane dalej „ składki na ubezpieczenia społeczne”. 
7 Dz. U. z 2016 r. poz. 963 ze zm., zwana dalej „ustawą o systemie ubezpieczeniach społecznych”. 
8 Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm., zwaną dalej „ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych”. 
9 Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm., zwana dalej „ustawą o rehabilitacji”. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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w umowach o pracę oraz w art. 85 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy10. 
Z uwagi na skalę i istotność powyższych nieprawidłowości, negatywnej oceny 
kontrolowanej działalności nie zmienia fakt, że:  
- stosunek zatrudnienia osób niepełnosprawnych do ogólnej liczby zatrudnionych 
wynosił od 61,2% do 86,7%, co było zgodne z przepisem art. 26a ust. 1a ustawy 
o rehabilitacji, 
- okres zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych oraz ich wymiar czasu pracy 
był zgodny z danymi w umowach o pracę,  
- nie stwierdzono przypadków dofinansowania wynagrodzenia osób 
niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia 
niepełnosprawności, które miały ustalone prawo do emerytury.  
  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Spełnianie warunków do otrzymania dofinansowania oraz 
przestrzeganie przepisów w zakresie uprawnień 
pracowników niepełnosprawnych 

1. Formacja EU działała w formie spółki komandytowej, której wspólnikami byli 
komandytariusze (dwie osoby fizyczne) oraz komplementariusz, tj. Formacja EU 
Sp. z o.o. w Zabrzu. Komplementariusz samodzielnie reprezentował Spółkę 
Komandytową. Przedmiotem działalności wyszczególnionym w Krajowym 
Rejestrze Sądowym była m.in. działalność ochroniarska. Formacja EU nie 
posiadała statusu Zakładu Pracy Chronionej. 

(dowód: akta kontroli str. 2-3, 7-8) 

2. W okresie objętym kontrolą średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne 
etaty wynosiło: w 2014 r. 28,2 etaty, w tym 16,4 (tj. 58,2%) zajmowały osoby 
niepełnosprawne, w 2015 r. 49,4, w tym 32,3 (tj. 65,4%) zajmowały osoby 
niepełnosprawne oraz 33,2 w 2016 r., w tym 20,5 (tj. 61,7%) zajmowały osoby 
niepełnosprawne.  
W latach 2014-2016 jedna osoba niepełnosprawna była zatrudniona 
na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a udział osób zatrudnionych 
na tych warunkach wynosił odpowiednio 23,8%, 12,8% i 18,1%. 
W latach objętych kontrolą, odpowiednio 22,0, 39,9 i 20,9 etatów zajmowali 
pracownicy, którzy wykonywali swoje obowiązki w pomieszczeniach i obiektach 
nieużytkowanych przez Spółkę.  

 (dowód: akta kontroli str. 230-235) 

3. Formacja EU otrzymała od PFRON za okres objęty kontrolą łącznie 
1.450,4 tys. zł dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, z tego 
za poszczególne lata uzyskano odpowiednio 328,1 tys. zł, 769,2 tys. zł, 353,1 
tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 17-19, 47-49) 

4. 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: 

                                                      
10 Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm. zwana dalej „Kodeksem pracy”. 
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a) dane wykazane we wnioskach o dofinansowanie wynagrodzeń 
niepełnosprawnych (na drukach Wn-D) w badanych miesiącach były zgodne 
z danymi zawartymi w dokumentach rejestrowych Formacji EU, 

(dowód: akta kontroli str. 2-3,198, 200, 202, 204) 

b) dane dotyczące liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych (w etatach) 
podane w ww. wnioskach były zgodne z danymi w ewidencji kadrowej, 
a stosunek zatrudnienia osób niepełnosprawnych do ogólnej liczby 
zatrudnionych wynosił od 61,2% do 86,7%, co było zgodne z art. 26a ust. 1a 
ustawy o rehabilitacji,  

(dowód: akta kontroli str. 198, 200, 202, 204-217) 

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

• okres zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych oraz ich wymiar czasu pracy 
były zgodny z danymi w umowach o pracę, które zawierały ponadto dane 
o wysokościach wynagrodzeń, zakresach czynności oraz miejscach 
wykonywania pracy (siedziba Formacji EU); 

• prawidłowo obliczono i podano kwotę kosztów płacy; 

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

(dowód: akta kontroli str. 9, 46, 218-220) 

 

d) wypłaty 21 wynagrodzeń na 24 objęte badaniem, dokonano przelewami 
terminowo, w myśl art. 85 Kodeksu pracy, zgodnie z umowami o pracę, 
a w trzech przypadkach wypłaty dokonano z jednodniowym opóźnieniem, 
co zostało opisane w dalszej części niniejszego wystąpienia, w sekcji Ustalone 
nieprawidłowości, 

(dowód: akta kontroli str. 46) 

e) składki na ubezpieczenia społeczne naliczono w prawidłowej wysokości. 
Terminowo zapłacono składki za wynagrodzenia ujęte we wniosku 
o dofinansowanie z PFRON za wrzesień 2016 r. W pozostałych dwóch 
przypadkach (za maj 2014 r. i lipiec 2015 r.) składki zostały opłacone po terminie 
określonym w art. 47 ust. 1 i 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

z opóźnieniem przekraczającym 14 dni, a zgodnie z art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy 
o rehabilitacji wiązało się to z utratą prawa do dofinansowania wynagrodzeń ze 
środków PFRON, co wraz z ustaleniami dotyczącymi opłacania składek 
na ubezpieczenia społeczne za pozostałe miesiące okresu objętego kontrolą 
opisano w dalszej części niniejszego wystąpienia, w sekcji Ustalone 
nieprawidłowości, 

(dowód: akta kontroli str. 65, 67-68, 70-71, 73-74, 76-78, 80, 83-84, 119-121, 
124, 227-229) 

f) zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych ustalono w prawidłowej wysokości. Zaliczki te ujęte 
we wniosku o dofinansowanie środkami PFRON za maj 2014 r. przelano na 
rachunek urzędu skarbowego w terminie określonym w art. 38 ust. 1 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych- w związku z art. 26a ust. 1a1 pkt 3 
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ustawy o rehabilitacji. W pozostałych dwóch przypadkach (za lipiec 2015 r. 
i wrzesień 2016 r.) zaliczki nie zostały opłacone w całości w terminie, co wraz 
z ustaleniami dotyczącymi opłacania zaliczek za pozostałe miesiące okresu 
objętego kontrolą opisano w dalszej części niniejszego wystąpienia, w sekcji 
Ustalone nieprawidłowości, 

(dowód: akta kontroli str. 99, 101-102, 105, 111, 116, 118, 125, 162, 164, 166, 
168, 192-193) 

g) w aktach pracowników nie stwierdzono dokumentów świadczących 
o finansowaniu wynagrodzeń ze środków publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 9, 46) 

4. Spółka nie wykazała do dofinansowania wynagrodzenia osób niepełnosprawnych 
zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, które 
miały ustalone prawo do emerytury, co potwierdziły informacje uzyskane11 
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych12, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, 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 rehabilitacji. 

(dowód: akta kontroli str. 263-283, 285-314) 

5. W latach 2014-2016 Formacja EU wliczyła badanych 15 pracowników do stanu 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie przedstawionych przez nich 
orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność, z których 13 (tj. 86,7%) 
stanowiły orzeczenia wydane po 2007 r. przez zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności13. 

 (dowód: akta kontroli str. 20-46, 50-64) 

6. Pracownicy niepełnosprawni byli zatrudnieni na stanowiskach, na których nie 
było wymagane specjalne przystosowanie stanowiska pracy. W badanym okresie 
Państwowa Inspekcja Pracy nie kontrolowała dostosowania stanowisk pracy 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 236-237) 

7. W latach 2014-2016 nie były przeprowadzane w Formacji EU kontrole 
zewnętrzne, dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń osób 
niepełnosprawnych, jak również postępowania sprawdzające prowadzone przez 
PFRON na podstawie art. 26a ust. 9b ustawy o rehabilitacji. 

(dowód: akta kontroli str. 6, 8) 

8. W wyjaśnieniach w sprawie wpływu zmian zasad dofinansowania 
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które weszły w życie z dniem 
1 kwietnia 2014 r., na sytuację Formacji EU oraz zatrudnionych w niej 
pracowników niepełnosprawnych, Prezes Zarządu stwierdził m. in., że: 

• zmiany wysokości stawek dofinansowania od kwietnia 2014 r. nie spowodowały 
znaczących różnic w uzyskiwaniu przez Formację EU środków z PFRON, 

                                                      
11 Do 11 lipca br. 
12 Zwanego dalej „ZUS”. 
13 Od 1 stycznia 2008 r. dane o orzeczeniach zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności są gromadzone w Elektronicznym 
Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności. 
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• pracownik zajmujący się rozliczaniem środków z PFRON nie informował 
o jakichkolwiek uciążliwościach Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji, 
natomiast wielokrotnie korzystał z konsultacji udzielanych przez katowicki oddział 
PFRON osobiście lub telefonicznie. 

(dowód: akta kontroli str. 11-12) 

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

1. Na podstawie objętych kontrolą dokumentów dotyczących terminów regulowania 
kosztów płacy, tj. składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek 
dochodowy od osób fizycznych za 35 miesięcy, za które w latach 2014-2016 
Formacja EU otrzymała dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON, 
stwierdzono, że nie opłacono w terminie kosztów płacy za 32 miesiące (91%), 
a mianowicie: 

a) zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych łącznie za 12 miesięcy 
zostały opłacone po terminie ustalonym w art. 38 ust. 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych14 z przekroczeniem 14-dniowego 
dopuszczalnego opóźnienia określonego w art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy 
o rehabilitacji: 

• w 2014 r. za cztery miesiące (wrzesień, październik, listopad i grudzień) 
z opóźnieniem od ponad dwóch do ponad pięciu miesięcy, 

• w 2015 r. za siedem miesięcy (styczeń, luty, maj, lipiec, październik, listopad 
i grudzień) z opóźnieniem od 26 dni do ponad ośmiu miesięcy, 

• w 2016 r. za jeden miesiąc (sierpień) z opóźnieniem ponad trzech miesięcy, 
(dowód: akta kontroli str. 99-118) 

b) składki na ubezpieczenia społeczne łącznie za 26 miesięcy zostały opłacone po 
terminie ustalonym w art. 47 ust. 1 i 4 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych15 a także z przekroczeniem 14-dniowego dopuszczalnego 
opóźnienia określonego w związku z art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji 
oraz za sześć miesięcy częściowo w terminie, a w pozostałej części po terminie 
uwzględniającym dopuszczalne przekroczenie: 

• w 2014 r. za 11 miesięcy (za wyjątkiem września) z opóźnieniem od sześciu dni 
do ponad dwóch miesięcy oraz za wrzesień z 13 dniowym opóźnieniem płatności 
części składek, 

• w 2015 r. za dziewięć miesięcy (za wyjątkiem stycznia, lutego i czerwca) 
z opóźnieniem od czterech dni do ponad dwóch miesięcy oraz z częściowym 
opóźnieniem płatności za trzy miesiące (styczeń, luty, czerwiec) wynoszącym 
ponad dwa miesiące, 

• w 2016 r. za sześć miesięcy (styczeń, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i sierpień) 
z opóźnieniem od pięciu dni do ponad jednego miesiąca oraz z opóźnieniem 
płatności części składek (luty i lipiec) przekraczającym jeden miesiąc. 
 

 (dowód: akta kontroli str. 65-85, 66-67, 69-71, 75, 77-85 119-123, 125) 

 
Skutkiem nieopłacenia w terminie kosztów płacy, z opóźnieniem 
przekraczającym 14 dni, zgodnie z przepisem art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy 
o rehabilitacji, jest brak możliwości otrzymania miesięcznego dofinansowania 

                                                      
  
14 Płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym pobrano zaliczki. 
15 Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za 
dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, nie później niż: do 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Wartość 
dofinansowania otrzymanego z PFRON do wynagrodzeń za 32 miesiące, za 
które z ww. opóźnieniem opłacono zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne lub opłacono składki na 
ubezpieczenia społeczne w kwotach niższych niż w deklaracjach, wyniosła 
łącznie 1.396,6 tys. zł (tj. 96,3% otrzymanych środków z PFRON za lata 2014-
2016) z tego: 328,1 tys. zł w 2014 r.; 769,2 tys. zł w 2015 r. oraz 299,3 tys. zł 
w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 19, 47-49) 

W wyjaśnieniach dotyczących przyczyn nieopłacenia w terminie składek 
na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób 
fizycznych Prezes Zarządu stwierdził m.in., że nastąpiło to w wyniku 
niewywiązywania się przez kontrahentów z terminowej płatności z tytułu usług 
świadczonych w ich obiektach (kontrakty realizowano w jednostkach 
budżetowych). Opóźnienia w uzyskiwaniu przychodów za usługi spowodowały 
utrudnienia w dopełnieniu całkowitego wywiązywania się z zobowiązań wobec 
ZUS i Urzędu Skarbowego. Wyjaśnienia tej samej treści złożyli Dyrektor 
ds. Handlowych i Dyrektor ds. Marketingu Formacji EU. NIK zwraca uwagę, 
że opóźnienia w opłacaniu kosztów płacy świadczą o niespełnieniu warunku 
uzyskania dofinansowania z PFRON.  

(dowód: akta kontroli str. 238-243, 245, 251) 

2. W trzech przypadkach (na 24 objęte szczegółowym badaniem) wynagrodzenia 
zostały wypłacone pracownikom z jednodniowym opóźnieniem w stosunku do 
terminu określonego w umowach o pracę oraz w art. 85 Kodeksu pracy, zgodnie 
z którym wynagrodzenie za pracę winno być wypłacone do 10 dnia następnego 
miesiąca kalendarzowego, a mianowicie:  

• 11 sierpnia 2015 r. wypłacono dwa wynagrodzenia w łącznej kwocie 2,6 tys. zł,  
• 11 października 2016 r. wypłacono wynagrodzenie w kwocie 1,4 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 46, 221-226) 
 

W związku z faktem, że opóźnienie wynosiło jeden dzień, zgodnie z art. 26a, 
ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji, Spółka nie utraciła prawa do dofinansowania 
do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. 

 
Prezes Zarządu wyjaśnił, że przyczyną jednodniowego opóźnienia była 
konieczność potwierdzenia prawidłowości danych dotyczących numerów 
rachunków bankowych pracowników, na jakie miały zostać przekazane 
wynagrodzenia. W ocenie NIK powyższe okoliczności nie uzasadniają 
opóźnienia, gdyż informacje takie powinny zostać zweryfikowane w czasie 
umożliwiającym terminowe wypłacenie wynagrodzeń.  

(dowód: akta kontroli str. 238, 244) 
 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli 16, wnosi o podjęcie działań mających na celu: 

                                                      
16 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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1. Spełnienie warunku otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń ze środków 
PPFRON polegającego na terminowym opłaceniu kosztów płacy.  

2. Wyeliminowanie przypadków nieterminowego wypłacania wynagrodzeń. 

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 Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby 
Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykonania wniosków 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. 

Katowice, dnia 2 sierpnia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler nadzorujący  

Gabriela Tutak 
Doradca ekonomiczny 

  

  

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania 

uwag i wykonania 
wniosków 


