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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. 

Okres objęty kontrolą Lata 2014-2016, z uwzględnieniem okresu wcześniejszego i późniejszego, w zakresie 
związanym z tematyką kontroli. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy 1. Wojciech Szukała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/79/2017 z dnia 12 maja 2017 r.; 

2. Przemysław Fidecki, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LLU/80/2017 
z dnia 12 maja 2017 r.; 

3. Paweł Szymanek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/81/2017 z dnia 12 maja 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 3-8) 

Jednostka 
kontrolowana 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Al. Jana Pawła II 13, 00-828 
Warszawa (dalej: PFRON lub Fundusz) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dorota Habich — pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu PFRON od dnia 15 czerwca 2017 r.1 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 9; tom III str. 451-452; tom IV str. 245-246) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
W latach 2014-2016 Fundusz niewystarczająco przeciwdziałał negatywnym zjawiskom 
w dofinansowaniu do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych3. Pomimo 
podejmowania szeregu działań w tym obszarze, skuteczność systemu weryfikacji 
spełniania warunków do otrzymania dofinansowania, dochodzenia nienależnie 
pobranych środków finansowych i przeciwdziałania ich wyłudzeniom przez 
nieuczciwych beneficjentów, była zdaniem NIK niewystarczająca. Wynikało 
to z nieprzestrzegania lub braku procedur wewnętrznych regulujących sposób 
postępowania Funduszu w powyższych kwestiach, zaangażowania w obsługę tego 
zadania zasobów kadrowych i informatycznych nieadekwatnych do jego skali, 
ograniczonych uprawnień PFRON wynikających z ustawy o rehabilitacji oraz 
niejednolitego interpretowania jej przepisów przez PFRON i Biuro Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON). W 2017 r. Zarząd PFRON 
sformułował zastrzeżenia do funkcjonowania kontroli zarządczej w obszarze 
dofinansowań do wynagrodzeń, jak również podjął działania zmierzające 
do wyeliminowania zidentyfikowanych przez Fundusz i stwierdzonych przez NIK 
nieprawidłowości. 

                                                      
1 Poprzednio: Robert Kwiatkowski — Prezes Zarządu PFRON od 27 kwietnia 2016 r. do 14 czerwca 2017 r.; Teresa Hernik — 
pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu PFRON od 15 stycznia 2016 r. do  27 kwietnia 2016 r.; Prezes Zarządu PFRON 
od 6 marca 2014 r. do 14 stycznia 2016 r.; Jacek Brzeziński — pełniący obowiązki Prezesa Zarządu PFRON od 16 sierpnia 
2013 r. do 5 marca 2014 r.   
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Miesięcznym dofinansowaniu do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w rozumieniu art. 26a―26c ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 2046, ze zm.). Dalej: ustawa o rehabilitacji. 
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W skontrolowanym okresie PFRON wypłacał corocznie kwotę bliską 3.000.000 tys. zł 
dofinansowując wynagrodzenia ok. 250 tys. pracowników niepełnosprawnych. Wydatki na 
ten cel stanowiły ponad 60% rocznych wydatków Funduszu. 

Weryfikacja miesięcznych wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych odbywała się przy pomocy systemu informatycznego4, który umożliwiał 
zautomatyzowanie obsługi wniosków i wypłat dofinansowania corocznie dla ponad 30 tys. 
pracodawców oraz weryfikację niektórych warunków do otrzymania dofinansowania. 
W kontrolowanym okresie nie wyeliminowano zidentyfikowanych słabości tego systemu, 
związanych z brakiem istotnych funkcjonalności. W celu zwiększenia skuteczności 
weryfikacji w SODiR pracowników niepełnosprawnych z ustalonym prawem do emerytury, 
PFRON udostępniał do zweryfikowania zbiory danych osobowych innym niż ZUS organom 
emerytalno-rentowym, co stanowiło naruszenie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych5. Niezgodnie z art. 26b ust. 7 ustawy o rehabilitacji udzielono 
22 jednostkom budżetowym dofinansowania do wynagrodzeń za lata 2014-2016 w łącznej 
kwocie 1.022,4 tys. zł. W niewłaściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmowano pomoc 
dla jednostek sektora finansów publicznych wymienionych w art. 9 ustawy o finansach 
publicznych6, którym w latach 2014-2016 przekazano dofinansowanie w łącznej wysokości 
165.862,1 tys. zł. Skala nieprawidłowości finansowych w tym zakresie nie była jednak 
znacząca w odniesieniu do łącznej wysokości dofinansowania udzielonego wszystkim 
pracodawcom. 

Postępowania sprawdzające przeprowadzone w badanym okresie objęły 25% nowo 
zarejestrowanych pracodawców i były skutecznym instrumentem weryfikacji spełniania 
podstawowych warunków uzyskania dofinansowania (z założenia jeszcze przed wypłatą 
pierwszych środków finansowych), jak również ograniczania ryzyka fikcyjnego zatrudnienia 
pracowników niepełnosprawnych. Działania te dawały pracodawcy możliwość skorygowania 
stwierdzonych nieprawidłowości i niepowielania ich w kolejnych okresach. Postępowania 
sprawdzające nie były prowadzone, co do zasady, wobec pracodawców objętych 
wsparciem przez dłuższy okres. Niewielka, w stosunku do liczby beneficjentów, była liczba 
kontroli spełniania warunków do uzyskania dofinansowania, co wynikało z ograniczonych 
zasobów kadrowych. Na późniejszym etapie korzystania z dofinansowania postępowanie 
sprawdzające lub kontrola PFRON mogły objąć pracodawcę średnio raz na 259 lat. Kontrole 
były ukierunkowane na podmioty, u których na podstawie przeprowadzonych analiz 
stwierdzono ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, jednakże w czasie ich realizacji nie 
wykorzystywano w pełni uprawnień umożliwiających ograniczanie ryzyka fikcyjnego 
zatrudniania pracowników, a także nie utrwalano wyników weryfikacji niektórych 
dokumentów.  

Postępowania administracyjne w sprawie zwrotu nienależnego dofinansowania prowadzone 
były przewlekle, co wynikało głównie z niewystarczających zasobów kadrowych w stosunku 
do wzrastającej liczby spraw i ich złożoności, a także braku odpowiednich systemów 
informatycznych wspomagających prowadzenie postępowań i zarządzanie nimi. 
Z podobnych przyczyn dochodziło do opóźnień we wszczęciu postępowań w przypadkach 
braku reakcji pracodawcy na wezwanie do zwrotu środków. Stwierdzone przez NIK 
nieprawidłowości dotyczyły także trzech przypadków nieprzekazywania ostatecznych 
decyzji w sprawie zwrotu dofinansowania do właściwych komórek organizacyjnych celem 
wszczęcia postępowania windykacyjnego i ujęcia należności w ewidencji księgowej 
PFRON. 

Działania, podejmowane przez organy egzekucyjne na wniosek Funduszu, nie przynosiły 
znaczących rezultatów finansowych, wobec czego odzyskano znikome kwoty w odniesieniu 
do środków nienależnie otrzymanych przez pracodawców. PFRON nie dysponował 
podstawowymi danymi odnośnie: stanu zaległości z tytułu nienależnie pobranego 
dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, dokonanych 

                                                      
4 Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). 
5 Dz. U. z 2016 r. poz. 922. Dalej: ustawa o ochronie danych osobowych. 
6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.). 
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w poszczególnych latach przypisów należności z tego tytułu oraz wyegzekwowanych 
zwrotów środków finansowych, co uniemożliwiało prowadzenie systematycznych analiz, 
a w konsekwencji utrudniało sprawowanie nadzoru nad skutecznością działań PFRON 
w obszarze dochodzenia nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych. 

Nie zagwarantowano przejrzystości i jednolitości procesu sporządzania, weryfikacji, oceny 
i terminów przekazywania projektów zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
na szkodę PFRON. Mimo podejmowania przez Zarząd Funduszu prób przeciwdziałania 
wyłudzeniom środków dofinansowania, nie wdrożono, w ramach posiadanych 
ograniczonych możliwości prawnych, jednolitych rozwiązań dotyczących wypłaty środków 
beneficjentom, wobec których były prowadzone czynności dochodzeniowo-śledcze przez 
organy ścigania lub którzy uchylali się od kontroli lub postępowań sprawdzających.  

Zidentyfikowane bariery prawne dotyczyły m.in. ograniczonych uprawnień kontrolerów 
PFRON, braku dostępu do zewnętrznych baz danych umożliwiającego zweryfikowanie 
niektórych warunków do uzyskania dofinansowania. Rozbieżność stanowisk PFRON i BON 
w kwestii terminowości i wysokości dokonanych wpłat składek do ZUS przez pracodawcę 
ubiegającego się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 
przyczyniała się do sporów z pracodawcami, a w konsekwencji do długotrwałych, często 
wieloletnich, postępowań administracyjnych. Problem ten nie został rozstrzygnięty do czasu 
zakończenia czynności kontrolnych NIK. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Udzielanie dofinansowania, weryfikowanie spełniania przez pracodawców 
warunków do uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych oraz prowadzenie analiz dotyczących efektów zmian 
na rynku pracy związanych z dofinansowaniem 

1.1. Udzielanie dofinansowania 

1.1.1. W kolejnych latach badanego okresu stopniowo wzrastała liczba pracodawców, 
zarówno ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków PFRON, jak 
i otrzymujących dofinansowanie. O dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych za lata 2014, 2015 i 2016 ubiegało się odpowiednio: 29.001, 32.250, 
35.046 pracodawców7. Dofinansowanie otrzymało 28.357 pracodawców za 2014 r., 31.522 
za 2015 r. i 34.299 za 2016 r. Liczba pracodawców, którzy wnioskowali i otrzymali 
dofinansowanie za 2016 r. wzrosła w stosunku do 2014 r. o 21%, a w odniesieniu do 2013 r. 
— o ponad 38%8. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 36; tom III str. 326) 

1.1.2. W badanym okresie wydatki PFRON na dofinansowanie do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych wyniosły: 

—  w 2014 r. — 2.956.243,5 tys. zł, w tym 1.970.544,7 tys. zł dla zakładów pracy chronionej 
(ZPCh), 985.531,1 tys. zł dla pracodawców tzw. rynku otwartego i 167,7 tys. zł dla 
pracodawców o statusie mieszanym9; 

—  w 2015 r. — 2.903.836,0 tys. zł, w tym 1.630.147,5 tys. zł przekazano ZPCh, 
1.273.592,1 tys. zł pracodawcom rynku otwartego i 96,4 tys. zł zakładom mieszanym; 

—  w 2016 r. — 2.964.945,3 tys. zł, w tym 1.551.173,3 tys. zł dla ZPCh, 1.413.179,1 tys. zł 
pracodawcom rynku otwartego oraz 592,9 tys. zł dla jednostek o mieszanym statusie. 

Wydatki Funduszu na dofinansowanie stanowiły w badanych latach odpowiednio: 62,1%, 
63,1% i 62,8% wydatków PFRON10. Pozostawały w tym okresie na względnie stałym 

                                                      
7 Dane według stanu na dzień 16 maja 2017 r. 
8 O dofinansowanie za 2013 r. ubiegało się 25.247 pracodawców, a otrzymało je 24.825. 
9 Pracodawcy, którzy w złożonych dokumentach na pracowników niepełnosprawnych wykazali część etatu pracownika 
u pracodawcy prowadzącego ZPCh oraz część etatu u pracodawcy nieprowadzącego ZPCh. 
10 Wynoszących: 4.760.352,2 tys. zł w 2014 r., 4.600.150,0 tys. zł w 2015 r., 4.720.279,7 tys. zł w 2016 r. 
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poziomie11, zmieniła się natomiast ich struktura: udział środków przekazanych zakładom 
pracy chronionej spadł z 66,7% łącznej kwoty dofinansowania w 2014 r. do 52,3% 
w 2016 r., a udział środków dla pracodawców rynku otwartego wzrósł odpowiednio z 33,3% 
do 47,7%.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 37; tom IV str. 146-150, 176-177, 421-422) 

1.1.3. Według danych PFRON12 średnioroczna liczba pracowników niepełnosprawnych, 
na których udzielono dofinansowanie (w osobach) wynosiła: 245.727 za 2014 r. (231.562,4 
w etatach), 244.246 za 2015 r. (229.915,4 w etatach) i 253.264 za 2016 r. (239.118,6 
w etatach).  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 38-39) 

1.1.4. W latach 2014-2016, w związku z art. 26b ust. 8 ustawy o rehabilitacji, Fundusz 
wypłacał dofinansowanie do wynagrodzeń jednostkom sektora finansów publicznych 
wymienionym w art. 9 ustawy o finansach publicznych, w tym jednostkom budżetowym 
w rozumieniu art. 9 pkt 3 ww. ustawy. Z uwagi na nieokreślenie we wzorach wniosków 
Wn-D i INF-D-P13 możliwości złożenia przez pracodawców oświadczenia związanego 
z posiadaniem statusu tego typu jednostki, jednoznaczne zidentyfikowanie jednostek 
sektora finansów publicznych, w tym jednostek budżetowych, w systemie SODiR nie było 
w pełni możliwe. Według danych Departamentu ds. Rynku Pracy (DRP) PFRON14 w latach 
2014-2016 wydatki na dofinansowanie do wynagrodzeń dla jednostek sektora finansów 
publicznych zostały poniesione w łącznej kwocie 165.862,1 tys. zł15 (udzielono 
dofinansowania 178 podmiotom w 2014 r., 205 w 2015 r. i 239 w 2016 r.). Największą część 
tego dofinansowania, tj. 128.544,8 tys. zł, wypłacono samodzielnym publicznym zakładom 
opieki zdrowotnej. 

(dowód: akta kontroli, tom III str. 326; 491-492; tom IV str. 269) 

1.2. Weryfikowanie spełniania przez pracodawców warunków do uzyskania 
dofinansowania w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji 

1.2.1. Zgodnie z art. 26c ust. 1a ustawy o rehabilitacji pracodawca ubiegający się o pomoc 
przekazywał do PFRON co miesiąc wniosek o dofinansowanie (Wn-D) oraz miesięczną 
informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników 
niepełnosprawnych (INF-D-P) w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję 
danych w systemie informatycznym SODiR lub w formie papierowej (wniosek i informacja 
były weryfikowane w Biurze i oddziałach PFRON, a następnie wprowadzane do SODiR). 
Obsługę wniosków zapewniano w Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy (WDR), 
a po zmianie organizacyjnej — w DRP.  

W SODiR w szczególności rejestrowano i ewidencjonowano beneficjentów, prowadzono 
operacje finansowe oraz przetwarzano dokumenty dotyczące wsparcia w formie 
dofinansowania i refundacji16. Z SODiR korzystało ponad 40 tys. beneficjentów, 
przechowywano w nim dane kilkuset tysięcy osób niepełnosprawnych. SODiR od momentu 
powstania w 2004 r. był modyfikowany i utrzymywany przez jednego wykonawcę. PFRON 
nie posiadał uprawnień umożliwiających, bez zgody wykonawcy, dokonywanie 
samodzielnych modyfikacji systemu17, nie posiadał także dokumentacji technicznej oraz 
kodów źródłowych do żadnej z wersji SODiR.  

                                                      
11 W 2015 r. (w stosunku do 2014 r.) spadły o 52,4 mln, tj. o 1,8%, a w 2016 (w stosunku do 2015 r.) wzrosły o 61,1 mln zł, 
tj. o 2,1%. 
12 Na dzień 16 maja 2017 r. 
13 Stanowiących załączniki do kolejnych rozporządzeń w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych: rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr  8, 
poz. 43, ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1988), 
rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 951). 
14 Na podstawie wykazanej we wnioskach Wn-D formy prawnej, zweryfikowanej informacjami dostępnymi w rejestrze Regon, 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych podmiotów otrzymujących dofinansowanie. DRP zastrzegł, 
że dane te mogły być niekompletne lub nieaktualne. 
15 Bez uwzględnienia zwrotów wypłaconego dofinansowania. 
16 Refundacji składek na ubezpieczenia w rozumieniu art. 25a ustawy o rehabilitacji. 
17 Za wyjątkiem modułu raportowego w stosunku do którego PFRON posiadał zakres uprawnień do modyfikacji raportów 
i struktur baz danych. 
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Po przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, w dniu 30 czerwca 
2015 r. PFRON podpisał z wykonawcą SODiR umowę, której przedmiotem było (w § 1): 
przeniesienie na PFRON w dniu zawarcia umowy autorskich praw majątkowych 
do systemu, świadczenie usługi opracowania i przekazania dokumentacji systemu oraz 
usługi modyfikacji systemu i  jego utrzymania w celu umożliwienia realizacji przez PFRON 
ustawowych zadań wykonywanych przez system SODiR w okresie od 21 grudnia 2015 r. do 
20 grudnia 2018 r. Zapisy umowy umożliwią Funduszowi, po 20 grudnia 2018 r., prawne 
dysponowanie programem oraz możliwość wprowadzania modyfikacji, rozwijania 
i utrzymania systemu.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 25-27; tom II str. 290-302; tom III str. 70-77, 128-237) 

Do istotnych słabości systemu SODiR należało m.in.: nieprzystosowanie do wymiany 
danych z innymi systemami — brak możliwości bezpośredniej weryfikacji danych 
gromadzonych w SODiR z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (ZUS); ograniczone możliwości automatycznej weryfikacji danych; brak 
skutecznych mechanizmów kontrolnych pozwalających na właściwe uwierzytelnienie 
wnioskodawcy oraz wykazanego we wniosku Wn-D numeru rachunku bankowego; brak 
możliwości automatycznego oznaczania w systemie SODiR istotnych danych i informacji 
zweryfikowanych w przeprowadzonych kontrolach i postępowaniach.  

Według wyjaśnienia Dyrektora Generalnego PFRON Sebastiana Szymonika, po przejęciu 
przez Fundusz w całości kontroli nad systemem SODiR, możliwe będą modyfikacje 
techniczne aktualnie funkcjonującego systemu, które pomogą wyeliminować wskazane 
problemy. Na dzień kontroli NIK (6 czerwca 2017 r.) brak kompletnej dokumentacji systemu 
uniemożliwiał podjęcie działań w celu oszacowania kosztów modyfikacji. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 64-88, 97-106, 259-290; tom IV str. 7) 

W badanym okresie podjęto prace nad integracją SODiR z systemami KRS i CEiDG oraz 
uniemożliwieniem wprowadzenia do SODiR rachunku bankowego innego podmiotu 
zarejestrowanego w SODiR. Zostały one jednak wstrzymane ze względu na zapisy § 1 
pkt 3 nowej umowy z wykonawcą SODiR z dnia 30 czerwca 2015 r., które przewidywała, 
że zmiany mogą być dokonane wyłącznie w przypadku zmian w przepisach prawa. 

(dowód: akta kontroli, tom III str. 54-58, 64-69, 121) 

W dniu 23 sierpnia 2017 r. (w trakcie kontroli NIK) na stronie internetowej PFRON 
zamieszczono ogłoszenie o dialogu technicznym, którego przedmiotem była przebudowa, 
utrzymanie i rozwój systemu SODiR lub zaprojektowanie, wytworzenie, wdrożenie, 
utrzymanie i rozwój systemu SODIR 218. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 426-427, 473-476) 

1.2.2. W latach 2014-2016 w obsłudze systemu SODiR wystąpiły trudności  dla 
pracodawców, związane z podpisywaniem dokumentów podpisem elektronicznym PFRON 
oraz generowaniem nowego certyfikatu (rozwiązane w marcu 2017 r.). Utrudnieniem dla 
pracowników WDR/DRP, związanym z użytkowaniem systemu, była zmiana przepisów 
w zakresie udzielania pomocy publicznej, powodująca konieczność zmian wzorów 
wniosków i formularzy. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 19-34, 367-405; tom III str. 58; tom IV str. 77-81, 113) 

1.3. Weryfikowanie spełniania przez pracodawców warunków do uzyskania 
dofinansowania w oparciu o zewnętrzne bazy danych 

1.3.1. Zgodnie z art. 49c ustawy o rehabilitacji, Fundusz był uprawniony do nieodpłatnego 
korzystania z danych zgromadzonych: w Centralnym Rejestrze Podmiotów — Krajowej 
Ewidencji Podatników, w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej 
(REGON) prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a także danych 
zgromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i w Centralnej Bazie RCIPESEL.  

                                                      
18 Zgodnie z ogłoszeniem SODiR 2 powinien realizować całą funkcjonalność systemu SODiR, przy uwzględnieniu wymagań 
funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych zgłaszanych do ww. systemu, a także spełniać dodatkowe wymagania wymienione 
w ogłoszeniu. 
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Weryfikacja danych w Centralnej Bazie RCIPESEL realizowana była na podstawie decyzji 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2009 r. oraz porozumienia 
zawartego w dniu 9 kwietnia 2010 r. Wymiana danych zgromadzonych w bazie ZUS 
realizowana była na podstawie porozumienia zawartego w dniu 10 października 2011 r. 
W kwietniu 2016 r. został wdrożony rozbudowany i zmodyfikowany interfejs wymiany 
danych KSI ZUS, którego istotną zmianą był sposób prezentowania zapisów na kontach 
płatników składek: dotychczas prezentowano dane z dokumentów zaewidencjonowanych 
na koncie płatnika (jako odzwierciedlenie złożonych deklaracji i dokonanych wpłat), 
natomiast po zmianach PFRON otrzymywał już szczegółowe rozliczenie konta (faktyczny 
stan rozliczeń dokonanych przez ZUS). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 19-34; 280-285; tom II str. 1-214) 

1.3.2. Stosownie do art. 26a ust.1a1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji, miesięczne dofinansowanie 
nie przysługiwało na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia 
niepełnosprawności, którzy mieli ustalone prawo do emerytury.  

Pozyskane z KSI ZUS (od kwietnia 2016 r.) dane o osobach, zgłoszonych do ubezpieczenia 
przez płatników z kodem właściwym dla emerytów, były wprowadzane do SODiR w celu 
weryfikowania, czy pracodawcy ubiegają się o dofinansowanie na takie osoby. Dane 
te podlegały weryfikacji w ramach prowadzonych przez PFRON działań kontrolnych. 
W przypadku uzyskania przez kontrolerów Funduszu rozbieżnych informacji kierowano 
wniosek do oddziału ZUS, właściwego dla adresu zamieszkania danego pracownika, 
o udzielenie informacji, czy posiadał on ustalone prawo do emerytury.  

Zastępca Prezesa Zarządu PFRON Tomasz Maruszewski wyjaśnił m.in.: Zgodnie z naszą 
wiedzą nie istnieje w ZUS centralna, krajowa baza osób z ustalonym prawem do emerytury, 
co bardzo utrudnia uzyskanie wiarygodnej informacji w krótkim czasie. Nie posiadamy 
też bezpośredniego dostępu do baz danych dotyczących osób z ustalonym prawem 
do emerytury w związku ze służbą wojskową, pracą w służbach podległych MSWiA. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 32-34) 

W celu dokonania systemowej weryfikacji prawidłowości udzielania dofinansowania 
na pracowników niepełnosprawnych, którzy mieli prawo do emerytury, ustalone przez inne 
niż ZUS organy emerytalno-rentowe, PFRON zwrócił się z prośbą o przekazanie danych 
w tym zakresie do: Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
(ZER MSW), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i Ministerstwa Obrony 
Narodowej (MON). 

PFRON trzykrotnie wystąpił do ZER MSW z prośbą o udzielenie informacji, czy pracownicy 
niepełnosprawni posiadali ustalone prawo do emerytury (w grudniu 2014 r., sierpniu 2015 r. 
i maju 2017 r.). Prośba z sierpnia 2015 r. dotyczyła 795.596 osób niepełnosprawnych, 
zgłoszonych do dofinansowania od stycznia 2004 r.19 — w celu weryfikacji tej grupy osób 
przekazano ZER MSW ich dane unikalne (nr PESEL). Po porównaniu odpowiedzi ZER 
MSW i bazy danych SODiR zidentyfikowano 338 osoby z ustalonym prawem do emerytury, 
na których pracodawcy otrzymali dofinansowanie. W maju 2017 r. Fundusz zwrócił się do 
ZER MSW z prośbą o udzielenie kolejnej informacji, dotyczącej 322.758 osób 
niepełnosprawnych zgłoszonych do dofinansowania20. Na dzień kontroli NIK (23 czerwca 
2017 r.) nie otrzymano odpowiedzi. 

W listopadzie 2016 r. Fundusz zwrócił się do KRUS i MON z prośbą o umożliwienie 
cyklicznego weryfikowania21 w bazach tych organów danych około 350 tys. osób 
niepełnosprawnych, zgłaszanych rocznie przez pracodawców, w celu sprawdzenia, czy 
posiadają one ustalone prawo do emerytury22. 

KRUS zgodził się na przekazywanie wnioskowanych informacji. Strony ustaliły, że pierwszy 
zbiór danych zostanie przekazany przez PFRON do końca marca 2017 r. i będzie dotyczyć 

                                                      
19 Dodatkowo zwrócono się o weryfikację osób niepełnosprawnych wnioskujących o refundację składek ZUS. 
20 Dodatkowo także 31.795 osób niepełnosprawnych wnioskujących o refundację składek ZUS oraz 3.452 rolników 
i domowników, którzy wnioskowali lub na których wnioskowano o refundację składek. 
21 Na podstawie numerów PESEL, imion i nazwisk. 
22 Stwierdzono, że informacje te są niezbędne dla PFRON w celu poprawnego realizowania zadań wyznaczonych w art. 25a 
ust. 1 pkt 1 oraz 26a–26c ustawy o rehabilitacji. 
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danych wszystkich osób zarejestrowanych w SODiR, następne zbiory będą zawierać 
jedynie osoby z poprzedniego roku. Prośbę o weryfikację Fundusz skierował do KRUS 
w maju 2017 r. Odpowiedź wpłynęła do PFRON w czerwcu 2017 r. i była analizowana przez 
pracowników Funduszu w trakcie kontroli NIK. 

MON odmówiło przekazania danych, o które wnioskował Fundusz. Uzasadniło to tym, 
że ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 
oraz ich rodzin23 nie zawierała regulacji, które dotyczyłyby przekazywania PFRON przez 
wojskowe organy emerytalne danych osób niepełnosprawnych, posiadających ustalone 
prawo do emerytury. W świetle przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz 
art. 25a ust. 1 pkt 1, 26a–26c i art. 49c ustawy o rehabilitacji nie było możliwości 
weryfikowania w bazie wojskowych biur emerytalnych danych, dotyczących osób 
niepełnosprawnych. MON powołało się przy tym na opinię Generalnego Inspektora Danych 
Osobowych z 2011 r., w której wyraził on wątpliwości, co do dopuszczalności udostępniania 
danych na podstawie wskazanych przepisów ustawy o rehabilitacji. 

W styczniu 2017 r. Pełnomocnik Prezesa Zarządu PFRON ds. Bezpieczeństwa Informacji 
(z upoważnienia Prezesa Zarządu PFRON) poinformował dyrektora BON o podjętych 
działaniach dotyczących uzyskania danych z instytucji zewnętrznych w celu weryfikacji 
prawa do emerytury oraz, powołując się na fakt, że dane te są niezbędne m.in. 
do prawidłowej realizacji zadania wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń, zwrócił się 
z prośbą o rozważenie możliwości poszerzenia zakresu podmiotów wymienionych w art. 
49c ustawy o rehabilitacji. Zastępca dyrektora BON poinformował PFRON w lutym 2017 r., 
że zaproponowane zmiany zostaną uwzględnione w trakcie prac legislacyjnych nad zmianą 
przepisów ww. ustawy. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 107-126; tom III str. 59-63, 125-127, 515-517; 
tom IV str. 12-13, 276-277) 

1.3.3. Z uwagi na brak dostępu do danych Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu 
Orzekania o Niepełnosprawności24 (EKSMON) oraz bazy orzeczeń wydawanych przez 
lekarzy orzeczników ZUS i KRUS, w PFRON nie prowadzono systemowych weryfikacji 
stopni niepełnosprawności oraz schorzeń25 osób objętych wsparciem w ramach SODiR26.  

Prezes Zarządu PFRON Robert Kwiatkowski w piśmie z dnia 29 lipca 2016 r., dotyczącym 
rozważenia wprowadzenia zmian w ustawie o rehabilitacji, przedstawił Pełnomocnikowi 
Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych m.in. propozycję rozszerzenia — o dane 
EKSMON — zakresu danych, do których PFRON miałby dostęp na podstawie art. 49c 
ustawy.  

Zastępca Prezesa Zarządu Tomasz Maruszewski wyjaśnił, że PFRON nie występował 
z oficjalnym wnioskiem o dostęp do danych zgromadzonych w EKSMON. Podobnych 
informacji udzielił Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych27 wskazując, że do Biura Pełnomocnika nie wpływały pisma, w których 
PFRON wnioskowałby o dostęp do danych tego systemu. Fundusz nie zwrócił się też, drogą 
formalną, o przeprowadzenie analizy zasadności zapewnienia takiego dostępu. Dyrektor 
Biura Pełnomocnika poinformował, że nie podejmowano działań legislacyjnych, mających 
na celu rozszerzenie, o PFRON, katalogu podmiotów uprawnionych do dostępu do danych 
zawartych w systemie EKSMON, ponieważ Fundusz nie jest organem przyznającym 
świadczenia osobom niepełnosprawnym, zatem nie legitymuje się ku temu stosowną 
podstawą prawną. Jedną z zasad przetwarzania danych osobowych jest zasada 
adekwatności, zgodnie z którą administrator powinien przetwarzać tylko takiego rodzaju 
i treści dane, które są niezbędne ze względu na cel zbierania danych — wyłączenie 

                                                      
23 Dz. U. z 2016 r. poz. 1037, ze zm. 
24 Funkcjonuje na podstawie art. 6d ustawy o rehabilitacji. Przetwarza się w nim dane w celu usprawnienia i podniesienia 
jakości orzekania, realizacji zadań przez zespoły orzekające, a także gromadzi w nim dane dotyczące osób 
niepełnosprawnych oraz orzeczeń. 
25 Schorzeń, o których mowa w art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji (ilekroć w dalszej części wystąpienia mowa 
o schorzeniach lub schorzeniach specjalnych, należy rozumieć schorzenia, o których mowa w tym przepisie). 
26 Wykazywały to wyniki badań audytowych w PFRON w 2015 r. i 2016 r. 
27 W odpowiedzi z 30 marca 2017 r. na zapytanie NIK skierowane w ramach kontroli doraźnej nr R/17/001. 
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stosowania tej zasady następuje jedynie wtedy, gdy ustawodawca wskazuje wprost 
w przepisach prawa na zakres danych adekwatnych do celu przetwarzania.  

Zastępca Prezesa Zarządu Dorota Habich wyjaśniła przy tym28, że brak możliwości 
zweryfikowania przedstawianych przez pracodawcę orzeczeń o niepełnosprawności 
w ww. bazie danych był poważnym problemem w skutecznym prowadzeniu postępowań 
sprawdzających i kontrolnych. Kontroler PFRON, na podstawie kserokopii orzeczenia 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem, musiał ustalić, czy orzeczenie istnieje i czy nie 
zostało np. zmodyfikowane. Bez dostępu do wskazanego systemu było to niezwykle 
czasochłonne oraz kosztowne, wymagało bowiem indywidualnego potwierdzania 
w powiatowych i wojewódzkich zespołach orzekających o niepełnosprawności. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 21-24, 33, 81-83, 259-290; tom II str. 222, 330; 
tom III str. 351-355) 

1.4. Weryfikowanie spełniania przez pracodawców warunków do uzyskania 
dofinansowania poprzez postępowania sprawdzające i kontrole 

1.4.1. W badanym okresie w obszarze dofinansowania do wynagrodzeń zrealizowano 
ogółem 334 kontrole i 5.399 postępowań sprawdzających, w tym odpowiednio: 153 i 1.692 
w 2014 r., 104 i 1.949 w 2015 r., 77 i 1.758 w 2016 r.  

Najczęściej stwierdzane przez PFRON – w wyniku kontroli u pracodawców – 
nieprawidłowości skutkujące zwrotem dofinansowania dotyczyły29: błędnego ustalenia kwoty 
kosztów płacy (189), błędnego wymiaru zatrudnienia (135), nieterminowego opłacenia 
składek na ZUS (100), błędnego podania schorzeń (96) i stopnia niepełnosprawności (93), 
braku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (85), ustalonego prawa do emerytury 
pracowników niepełnosprawnych (63), błędnej formy wypłaty wynagrodzenia (58), braku 
umowy o pracę (55), braku wypłaty wynagrodzenia (54). 

Łączna kwota nieprawidłowości ujawnionych w wyniku kontroli wyniosła 109.328,8 tys. zł, 
w tym w 2014: 25.575,7 tys. zł, w 2015 r.: 33.962,6 tys. zł, w 2016 r.: 49.790,5 tys. zł. 
Stanowiła w badanych latach odpowiednio: 8,9%, 14% i 19,6% wydatków kontrolowanych 
przez PFRON30. Nieprawidłowości zostały stwierdzone: w 2014 r. – u 140 pracodawców 
(91,5% skontrolowanych), w 2015 r. – u 101 (97,1%), a w 2016 r. – u wszystkich 77. 

Na 5.399 postępowań sprawdzających, jakie miały miejsce w latach 2014-2016, 30 zostało 
przeprowadzonych w odniesieniu do innego wnioskodawcy niż nowo zarejestrowany (w tym 
27 – na podstawie wniosków o przeprowadzenie postępowania z WDR/ DRP). 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 264; tom II str. 236, 311-314; tom III str. 239-249; 
tom IV str. 158, 163, 413-414; tom V str. 381-386) 

Zastępca Prezesa Zarządu PFRON Dorota Habich wyjaśniła m.in.: Przy planowaniu kontroli 
oraz postępowań sprawdzających brane są pod uwagę możliwości kadrowe (2014 – 
86 kontrolerów; 2015 – 83 kontrolerów; 2016 – 76 kontrolerów). Fundusz nie jest instytucją 
tylko kontrolną, a kontrole dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 
nie są jedynymi kontrolami przeprowadzanymi przez pracowników Departamentu 
ds. Kontroli i Windykacji. Ponadto, kontrole z przedmiotowego zakresu są najbardziej 
pracochłonnymi i czasochłonnymi kontrolami realizowanymi przez PFRON. Biorąc 
powyższe pod uwagę, zarówno liczby zrealizowanych kontroli oraz postępowań 
sprawdzających, a także kwoty wykrytych nieprawidłowości w stosunku do możliwości 
kadrowych nie budzą zastrzeżeń.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 236) 

1.4.2. W informacjach do Zarządu PFRON kierowanych przez Wydział Kontroli (WK) oraz 
późniejszy Departament ds. Kontroli i Windykacji (DKW), w związku z półrocznymi planami 
kontroli w latach 2014-2016, proponowano objąć priorytetem kontrolę dofinansowania 

                                                      
28 Zastępca Prezesa Zarządu Funduszu Pani Dorota Habich objęła obowiązki Prezesa Zarządu PFRON w trakcie kontroli NIK, 
stąd funkcja przywołana w wystąpieniu pokontrolnym przy wyjaśnieniach jest uzależniona od daty ich złożenia. 
29 Dane rejestru Kontroli i Kontroli Wewnętrznej (KIKW) za okres od lipca 2014 r. do grudnia 2016 r., łącznie dla oddziałów 
PFRON i Wydziału Kontroli. 
30 Kwota wydatków objętych czynnościami kontrolnymi wyniosła w 2014 r. 287.897 tys. zł, w 2015 r. 242.323,3 tys. zł, 
w 2016 r. 254.383,2 tys. zł. 
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i refundacji wynagrodzeń, uzasadniając to wysokim procentem nieprawidłowości 
skutkujących zwrotem środków finansowych, wykazanych w poprzednich kontrolach.  

W informacji dotyczącej działań kontrolnych PFRON, złożonej Zarządowi za 2016 r., 
podano m.in., że zmniejszona została liczba przeprowadzonych kontroli, przy jednoczesnym 
wzroście liczby skontrolowanych środków finansowych i wzroście odsetka kontroli, 
w których stwierdzono nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli, tom III str. 250-309) 

Liczba pracodawców, którzy złożyli pierwsze wnioski o dofinansowanie i zostali 
zarejestrowani w roku 2014, 2015 i 2016 wynosiła odpowiednio: 6.807, 7.502 i 7.165. Liczba 
postępowań sprawdzających, przeprowadzonych w tych latach wobec pracodawców, którzy 
złożyli wnioski o dofinansowanie, wyniosła odpowiednio: 1.692, 1.949, 1.758, co oznacza, 
że postępowanie takie prowadzono średnio wobec co czwartego z wnioskodawców. 

W ogólnej liczbie 27.935 pracodawców, którzy złożyli wnioski Wn-D za grudzień 2016 r., 
od 2004 r., tj. od wejścia w życie przepisów art. 26a i 26b ustawy o rehabilitacji, poddanych 
czynnościom (kontrolom i postępowaniom sprawdzającym) zostało 5.612, tj. 20%. Dyrektor 
DKW wyjaśnił, że – ze względu na bardzo dużą liczbę pracodawców wnioskujących 
o dofinansowanie, ograniczone zasoby kadrowe jednostek kontrolnych oraz konieczność 
uwzględnienia w planie kontroli również innych obszarów wydatkowania środków PFRON – 
do kontroli typowane były podmioty, w odniesieniu do których powzięto informacje 
o możliwości wystąpienia nieprawidłowości.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 232-236; tom II str. 313-314, 429; tom III str. 350) 

1.4.3. W PFRON do 21 grudnia 2016 r. obowiązywały procedury działań kontrolnych wobec 
pracodawców zarejestrowanych w SODiR31. Uregulowano w nich w szczególności sprawy 
związane z doborem podmiotów do kontroli, przygotowaniem i przeprowadzaniem działań 
kontrolnych, postępowaniem w sytuacjach braku możliwości przeprowadzenia kontroli, 
dokumentowaniem ustaleń oraz działaniami pokontrolnymi. 

Analiza dokumentacji 10 postępowań kontrolnych32 w zakresie weryfikacji spełniania przez 
pracodawców warunków uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń osób 
niepełnosprawnych, które zakończyły się ustaleniem nieprawidłowości na kwotę 
23.435 tys. zł wykazała, że: 

a) przesłankami podjęcia kontroli były m.in.: informacje o zaleganiu z płatnościami wobec 
ZUS, napływające do PFRON skargi i informacje oraz wyniki analiz PFRON; 

b) od sporządzenia w WK analizy dostępnych danych o podmiocie do skierowania 
do pracodawcy zawiadomienia o kontroli upływało od jednego do 442 dni33. Czas trwania 
postępowań kontrolnych (od dnia wystawienia upoważnienia do kontroli do dnia skierowania 
do strony wystąpienia pokontrolnego) wynosił od 24 do 332 dni (średnio 142 dni)34. Według 
Dyrektora DKW, do wydłużania się postępowań przyczyniał się długi okres oczekiwania 
na wyliczenie kwoty nienależnie pobranego dofinansowania, które przygotowywali 
pracownicy WDR (następnie DRP). Z uwagi na brak systemu umożliwiającego wyliczenie 
kwot do zwrotu (który funkcjonuje prawidłowo dopiero od II połowy 2016 r.), wszystkich 
wyliczeń dokonywano ręcznie, co w przypadkach kontroli, gdzie stwierdzono dużą liczbę 
nieprawidłowości było bardzo pracochłonne i długotrwałe. Wydłużanie kontroli wynikało 
również z: konieczności podpisania protokołu przez wszystkich kontrolerów, którzy często 
prowadzili już czynności w innych podmiotach zlokalizowanych na terenie całego kraju, 
czasu niezbędnego na dostarczenie protokołu kontroli pracodawcy, zastrzeżeń 
pracodawców do treści protokołów (w tym konieczności ponownych wyliczeń kwot zwrotów 
w przypadku uwzględnienia części zastrzeżeń), trudności w skoordynowaniu działań 

                                                      
31 Zarządzenie nr 33/2013 Prezesa PFRON z dnia 4 marca 2013 r. 
32 Wystąpienia pokontrolne o numerach: WK/7658/2014/MP z 12 września 2014 r., L.dz./O-09/1516/2015/MR z 9 marca 
2015 r., O-05/OKW/AS/934/2015 z 26 marca 2016 r., WK/9530/2014/DO z 15 grudnia 2014 r., WK.411.2015.MD.1413w z 6 
maja 2015 r., DKW.WKD.411.39.2016.MD.1171w z 20 kwietnia 2017 r., WK.KPiP.411.39.2015.MM.2016.455w z 12 lutego 
2016 r., DKW.WKD.411.35.2016/2017.BG.1511w z 31 maja 2017 r., DKW.WK.411.1.2017.KZ.577w z 23 lutego 2017 r., 
WK/4017/2014/BG z 18 czerwca 2014 r. 
33 W sześciu przypadkach poniżej 60 dni, w trzech przypadkach w przedziale 60-120 dni, a w jednym przypadku 442 dni. 
34 W trzech przypadkach poniżej 100 dni, w pięciu przypadkach 100-200 dni, zaś w kolejnych dwóch – 206 i 332 dni. 
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poszczególnych kontrolerów (w tym z oddziałów PFRON), wskazywania odległej daty 
podpisania protokołu przez pracodawcę oraz oczekiwania na informacje od właściwych 
terenowo oddziałów ZUS. 

P.o. Prezesa Zarządu wskazała na większą czasochłonność działań w dużych podmiotach 
(głównie w 2016 r.). Wyjaśniła, iż ważnym aspektem ich czasochłonności jest 
niejednoznaczny stan prawny i różne stanowiska PFRON i BON wobec zagadnień 
związanych z prawidłowym i terminowym ponoszeniem kosztów płacy w zakresie 
zobowiązań wobec ZUS i wpłat na rachunki ZFRON. Duża skala nieprawidłowości w tym 
zakresie jest przyczyną częstego braku akceptacji przez pracodawcę ustaleń kontroli 
i składaniem zastrzeżeń. Na wydłużenie czasu trwania kontroli wpływał też problem 
z weryfikacją ustalonego prawa do emerytury; 

c) dla każdej kontroli opracowywano program kontroli zawierający m.in. kryteria doboru 
podmiotu do kontroli i metody doboru próby do badania oraz cel kontroli (badanie zgodności 
faktycznych danych rejestrowych podmiotu z danymi w SODiR, terminowości wypłat 
wynagrodzeń oraz ponoszenia kosztów płacy, kompletności dokumentów dotyczących osób 
niepełnosprawnych oraz zgodności danych przekazywanych do PFRON z informacjami 
zawartymi w dokumentacji dotyczącej osoby niepełnosprawnej); 

d) z treści protokołów oraz akt kontroli wynikało, iż faktyczne zatrudnienie pracowników 
niepełnosprawnych weryfikowano w oparciu o przedstawioną przez pracodawcę 
dokumentację. W aktach kontroli nie zamieszczono dokumentów, a w protokołach kontroli 
zapisów, potwierdzających wykorzystywanie uprawnień przewidzianych w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu 
przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych35; 

e) w protokołach kontroli nie zamieszczano zapisów o wyniku weryfikacji badania ewidencji 
czasu pracy, w tym list obecności pracowników niepełnosprawnych. Badanie kompletności 
tej dokumentacji było zaś przewidziane we wszystkich programach kontroli. W przypadku 
sześciu kontroli od podmiotów przyjęto oświadczenia o prowadzeniu ewidencji czasu 
pracy36, co odnotowano w protokołach kontroli, zaś w pozostałych czterech przypadkach37 
brak było takich oświadczeń w aktach kontroli i zapisów w protokołach kontroli; 

f) stwierdzone przez PFRON nieprawidłowości skutkujące ustaleniem kwot nienależnie 
pobranego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wynikały 
głównie z nieterminowego wywiązywania się pracodawców z zobowiązań wobec ZUS. Inne 
nieprawidłowości polegały m.in. na niezgodnościach w numerach PESEL pracowników, 
braku orzeczeń o niepełnosprawności, błędach dotyczących schorzeń specjalnych i stopni 
niepełnosprawności, braku wypłat wynagrodzeń. 

W celu poprawy sprawności przeprowadzania postępowań kontrolnych i sprawdzających, 
1 lipca 2014 r. wdrożono nową wersję elektronicznego Rejestru Kontroli i Kontroli 
Wewnętrznych (KIKW), usprawniającą proces rejestrowania i raportowania wyników kontroli 
oraz postępowań sprawdzających, a 1 maja 2016 r. wdrożono System Wyliczania Kwoty 
Zwrotu (SWKZ), usprawniający proces wyliczania kwoty nienależnie pobranego 
dofinansowania. 

(dowód: akta kontroli, tom V str. 206-220, 244-374, 532-553, 610-616, tom VI str. 532-553) 

1.4.4. W obowiązujących w PFRON procedurach postępowania sprawdzającego i kontroli, 
przewidziano tryb postępowania w przypadkach braku możliwości przeprowadzenia tych 
czynności u pracodawcy. Dotyczyło to: odmowy pracodawcy poddania się czynnościom 
sprawdzającym lub stwierdzenia niefunkcjonowania podmiotu pod wskazanym adresem38, 

                                                      
35 Dz. U. z 2013 r., poz. 29. Dalej: rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli. 
36 Podmioty, do których skierowano wystąpienia pokontrolne o numerach: WK/7658/2014/MP z 12 września 2014 r., 
O-09.OKW.411.2.1.2015 z 9 marca 2015 r., O-05/OKW/AS/934/2015 z 26 marca 2015 r., WK.411.2015.MD.1413w z 6 maja 
2015 r., DKW.WKD.411.35.2016/2017.BG.1511w z 31 maja 2017 r., WK/4017/2014/BG z 18 czerwca 2014 r. 
37 Podmioty, do których skierowano wystąpienia pokontrolne o numerach: WK/9530/2014/DO z 15 grudnia 2014 r., 
DKW.WKD.411.39.2016.MD.1171w z 20 kwietnia 2017 r., WK.KPiP.411.39.2015.MM.2016.455w z 12 lutego 2016 r., 
DKW.WK.411.1.2017.KZ.577w z 23 lutego 2017 r.  
38 Według Zarządzenia nr 80/2013 Prezesa Zarządu PFRON z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie procedury postępowania 
sprawdzającego pracodawcę zarejestrowanego w SODiR. 
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braku zgody pracodawcy na poddanie się kontroli, braku woli współpracy z kontrolującymi, 
nieudostępnienia dokumentacji, braku możliwości skontaktowania się z pracodawcą. 
Kontrolerzy zobowiązani byli w takich przypadkach do opisania sytuacji w notatce 
służbowej. W przypadku kontroli procedura zakładała przekazanie notatki służbowej 
do Wydziału Obsługi Prawnej (dalej „WOP”) wraz z projektem wniosku do właściwego sądu 
o ukaranie pracodawcy, zgodnie z art. 56b pkt 1 ustawy o rehabilitacji. 

W latach 2014-2016 do WOP wpłynęło 19 notatek kontrolerów, na podstawie których 
skierowano do jednostek Policji 17 zawiadomień o popełnieniu wykroczenia. Departament 
Prawny PFRON39 kierował do właściwej jednostki Policji zawiadomienie o podejrzeniu 
wykroczenia, która po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających podejmowała decyzję 
w kwestii skierowania wniosku o ukaranie do właściwego sądu. Wynikało 
to w szczególności z opinii BON z dnia 9 listopada 2015 r., w świetle której przepisy prawa 
nie przyznają PFRON uprawnień oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia 
i kierowania wniosków o ukaranie, pomimo tego, że Fundusz ujawnił wykroczenie.  

Według Zastępcy Prezesa Zarządu PFRON Doroty Habich: Podczas przeprowadzania 
kontroli pracownicy PFRON spotykają się też z opieszałością czy obstrukcją ze strony 
pracowników i kierownictwa kontrolowanych podmiotów, którzy doskonale wiedzą, 
że kontrolerzy nie mogą bezpośrednio nakładać kar na pracodawców za utrudnianie czy 
uniemożliwianie kontroli, bo istniejąca procedura ukarania na podstawie art. 56b ustawy 
o rehabilitacji jest bardzo trudna i pracochłonna. Obecnie ukaranie na tej podstawie 
pracodawcy wymaga złożenia przez Departament Prawny zawiadomienia na policji lub 
w prokuraturze. Na podstawie złożonego zawiadomienia organy ochrony prawnej 
wszczynają postępowanie, które może doprowadzić do skierowania wniosku do właściwego 
sądu. Tak długotrwała i skomplikowana procedura jest nieefektywna i nie stanowi żadnego 
środka nacisku na nieuczciwych pracodawców, stawiając często kontrolerów Funduszu 
na przegranej pozycji. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 221; tom III str. 317; tom IV str. 5-8, 199-231, 247-258) 

W latach 2014-2016 kontrolerzy PFRON nie mogli przeprowadzić przewidzianych czynności 
sprawdzających i kontroli odpowiednio u 85 i 55 pracodawców. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 127-187) 

1.4.5. Analiza dokumentacji 15 podmiotów, u których w latach 2014-2016 wystąpił brak 
możliwości przeprowadzenia kontroli spełniania warunków uzyskania dofinansowania 
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wykazała, że: 

a) przesłankami podjęcia tych kontroli były m.in.: anonimowe bądź imienne skargi 
i informacje napływające do PFRON40, zgłaszanie do dofinansowania pracowników 
z ustalonym prawem do emerytury, analizy PFRON wskazujące na opóźnienia 
w regulowaniu zobowiązań wobec ZUS lub brak wpłat, zainteresowanie podmiotem 
ze strony organów ścigania, błędy danych osobowych pracowników niepełnosprawnych 
oraz inne czynniki ryzyka wynikające z analiz PFRON. W niektórych przypadkach 
nadawane były priorytety kontroli, tj. „pilne”, „natychmiast”; 

b) przyczyny braku możliwości podjęcia kontroli wynikały w szczególności z braku dostępu 
do dokumentacji, przedstawiania przez pracodawcę kolejnych zwolnień lekarskich, braku 
możliwości odnalezienia siedziby pracodawcy i z bezskutecznych prób kontaktu na numery 
telefonów i adresy poczty elektronicznej figurujące w ewidencji PFRON. Każdorazowo 
o przyczynach braku możliwości podjęcia kontroli informowany był WDR (następnie DRP); 

c) w jednym przypadku Dyrektor DKW wyjaśnił, iż planowane jest ponowienie próby 
podjęcia kontroli. W kolejnym przypadku brak możliwości przeprowadzenia kontroli wynikał 
z likwidacji firmy, której likwidator powołany przez sąd odmówił przyjęcia obowiązków w tym 
zakresie. W odniesieniu do pozostałych, Dyrektor DKW wyjaśnił, że podejmowanie dalszych 
prób przeprowadzenia kontroli w podmiotach, z którymi nie ma żadnego kontaktu i które 
obecnie nie prowadzą działalności, jest działaniem bezcelowym, absorbującym 

                                                      
39 Wcześniej Zespół Radców Prawnych i Wydział Obsługi Prawnej. 
40 Wskazujące np. na złą kondycję finansową podmiotu, nieprawidłowości przy wypłacie wynagrodzeń, ryzyko fikcyjnego 
zatrudnienia pracowników, podwójnego finansowania wynagrodzeń ze środków publicznych. 



 

13 

pracowników DKW i generującym dodatkowe koszty (zwłaszcza, że pojawiają się kolejne 
podmioty, w których nie ma możliwości podjęcia kontroli). Podkreślił, iż ustawa o rehabilitacji 
oraz akty wykonawcze do niej nie dają Funduszowi specjalnych uprawnień umożliwiających 
dotarcie do właścicieli i zarządów tych podmiotów. Wskazał, że właściwymi organami 
do podjęcia dalszych działań są organy ochrony prawnej, które mając specjalne 
uprawnienia mogą dotrzeć do osób zarządzających podmiotami i do dokumentacji 
podmiotów; 

d) w 12 przypadkach WK informując WDR o braku możliwości przeprowadzenia kontroli 
stwierdził, iż w związku z podejrzeniem celowego działania pracodawcy na szkodę PFRON, 
zostaną podjęte działania w celu przygotowania i przekazania do prokuratury 
zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, w tym: 

– w dwóch przypadkach (podmioty G. i A.T.) skierowano zawiadomienia do prokuratury 
o podejrzeniu wyłudzenia dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych. Pierwsze41 umotywowano opóźnieniami lub brakiem wpłat składek 
na ubezpieczenia społeczne za okresy, za które pracodawca uzyskał dofinansowanie 
w kwocie 8,2 tys. zł (dochodzenie w tej sprawie zostało umorzone). Przesłanką drugiego42 
był brak wpłat składek, a w związku z tym wyłudzenie dofinansowania w łącznej kwocie 
2.240,9 tys. zł (na dzień kontroli NIK sprawa w toku, prokuratura powołała biegłego 
w sprawie), 

– w trzech przypadkach ustalono, iż postępowania w tym zakresie były już prowadzone 
przez właściwe prokuratury43, 

– w dwóch przypadkach (podmioty O. i K.) przygotowano projekty zawiadomień 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które następnie nie zostały skierowane 
do prokuratury. W jednym przypadku jednostka zgłaszająca otrzymała od WOP informację 
o braku podstaw do nadania biegu sprawie44 i o skierowaniu zawiadomienia o popełnieniu 
wykroczenia z art. 56b pkt 1 ustawy o rehabilitacji. W drugim takiej informacji nie 
przekazano45, skierowano zaś zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia. W analizie 
przedkontrolnej dotyczącej tego podmiotu stwierdzono ryzyka m.in. nabycia uprawnień 
emerytalnych przez część pracowników, nieprawidłowości we wpłatach do ZUS (niedopłaty 
lub brak wpłat składek na poszczególne fundusze, nieterminowe wpłaty, wiele wpłat 
egzekucyjnych). Stwierdzono także, że szacunkowa liczba okresów objętych ryzykami 
i zagrożeniami w proponowanym okresie kontroli wynosi ok. 5,2 tys. Kontroli nadano 
wówczas priorytet „pilna”. P.o. Prezesa Zarządu PFRON wyjaśniła, że w przypadku K. 
materiał dołączony do projektu zawiadomienia dotyczył próby udaremniania kontroli, dlatego 
skierowano tylko zawiadomienie o podejrzeniu wykroczenia. DP odstąpił od przesłania kopii 
zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia, gdyż będzie prowadził ww. sprawę, z uwagi 
na zakończenie zewnętrznej obsługi prawnej oddziału PFRON, który przygotował projekt 
zawiadomienia, 

– w jednym przypadku (podmiot M.) WK zwrócił się do WOP o przygotowanie 
zawiadomienia o przestępstwie46, a WOP przygotował i skierował do jednostki Policji 
zawiadomienie o wykroczeniu, przy czym WK nie otrzymał informacji o braku podstaw 
do skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Do czynników 
ryzyka w analizie przedkontrolnej zaliczono: nieprawidłowości w opłacaniu składek ZUS 
(brak wpłat za niektóre okresy i niskie wpłaty za inne) oraz migracje pracowników 
(pracownicy zatrudnieni również w innych podmiotach). P.o. Prezesa Zarządu PFRON 
wyjaśniła, że WK przekazał dokumenty, które nie dały podstaw do kierowania 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 

                                                      
41 Zawiadomienie z 23 października 2015 r. ZRP.1062.2015.MK. 
42 Zawiadomienie z 31 października 2014 r. WOP-4226/14/MK. 
43 Pismo Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PFRON nr O-02.OKW.0812.10.2016.MF z 29 czerwca 2016 r. (podmioty J. i M.), 
pismo Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV nr KRP-PG-II-9921/9148/17/KM z 13 lipca 2017 r. (podmiot N.). 
44 Pismo ZRP.0468.2016.GB z 1 marca 2016 r. 
45 Projekt zawiadomienia przekazany wraz z pismem Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON L.dz.O-16/OKW/KR/2191/2016 
z 4 listopada 2016 r. 
46 Pismo WK.411.14.2015.MM.1253w z 21 kwietnia 2015 r. 
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– w jednym przypadku (podmiot J.), pracownik WK zwrócił się do koordynatora współpracy 
w WK o przygotowanie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu wyłudzenia środków 
publicznych47, a projekt zawiadomienia nie został skierowany do WOP. Zgodnie z treścią 
ww. pisma, kontrola w podmiocie była udaremniana poprzez przedkładanie zwolnień 
lekarskich i ciągłą nieobecność jednego ze wspólników firmy oraz brak kontaktu z drugim 
wspólnikiem. Ponadto 26 października 2012 r. do Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PFRON 
wpłynęło pismo Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) w Gdańsku 
przekazujące skargę imienną pracownika, wskazujące na nieprawidłowości, jakie mają 
miejsce w podmiocie, polegające na wyłudzeniu przez właściciela firmy środków z PFRON 
poprzez fikcyjne zatrudnianie części pracowników. Z kolei, zgodnie z treścią analizy 
przedkontrolnej sporządzonej w WK, do czynników ryzyka w przypadku ww. pracodawcy 
zaliczono w szczególności: nieopłacanie w całości lub w części składek ZUS, nieterminowe 
regulowanie zobowiązań wobec ZUS, dużą rozbieżność w kwotach składek deklarowanych 
i wpłacanych oraz podejrzenie fikcyjnego zatrudnienia. W ww. sprawie skierowano 
do właściwej jednostki Policji zawiadomienie o wykroczeniu z art. 56b pkt 1 ustawy 
o rehabilitacji, która przekazała wniosek o ukaranie do sądu, 

– w trzech przypadkach (podmioty G., N. i F.) projekty zawiadomień nie zostały 
sporządzone. W sprawie G. PFRON otrzymał postanowienie z jednostki Policji o umorzeniu 
podjętego wcześniej dochodzenia w sprawie doprowadzenia Funduszu do niekorzystnego 
rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd, co do podstaw uzyskania 
dofinansowania do wynagrodzenia dla pracowników niepełnosprawnych48, które nie 
zawierało uzasadnienia (art. 325e § 1 K.p.k.49). Radca prawny PFRON podjął decyzję 
o odstąpieniu od złożenia zażalenia na to rozstrzygnięcie, powołując się na informację WDR 
o braku podstaw do wniesienia zażalenia i o zamiarze dochodzenia zwrotu nienależnie 
pobranych środków na drodze postępowania administracyjnego. Radca prawny stwierdził, 
iż wobec faktu, że postanowienie nie zawiera uzasadnienia, brak jest możliwości 
wypowiedzenia się co do ustaleń faktycznych poczynionych przez organy ścigania, stąd 
należało odstąpić od jego zaskarżania. W przypadku podmiotu N. Oddział Mazowiecki 
PFRON skierował do Zespołu Radców Prawnych projekt zawiadomienia o wykroczeniu 
z art. 56b pkt 1 ustawy o rehabilitacji, który stwierdził braki w załączonym materiale 
dowodowym50. Projekt ten nie był uzupełniany w późniejszym okresie, a WK uznał, 
że w związku z tym brak jest także podstaw do kierowania zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa na szkodę PFRON. W przypadku F. do koordynatora współpracy 
w WK wpłynął 27 października 2015 r. wniosek o rozważenie zawiadomienia prokuratury 
o wyłudzeniu środków publicznych w związku z podejrzeniem celowego działania na szkodę 
PFRON. 

P.o. Prezesa Zarządu PFRON poinformowała, iż w przypadku K., J., M., G. i N., 
po otrzymaniu pełnej dokumentacji uwzględniającej wiedzę z aktualnie podejmowanych 
działań i spraw prowadzonych przez jednostki właściwe merytorycznie, DP dokona 
ponownej analizy i podejmie stosowne działania; 

e) w jednym przypadku projekt zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
został przekazany do Departamentu Prawnego w trakcie kontroli NIK (20 lipca 2017 r.), zaś 
bezskuteczne próby podjęcia kontroli miały miejsce od kwietnia do grudnia 2016 r.51. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 133-187, tom V str. 188-192, 200-201, 224-235, 406, 
423-430, 446-447, 617-624 tom VI str. 563-573, tom VII str. 208-220, 227-233) 

We wszystkich poddanych analizie 15 przypadkach, w których nastąpił brak możliwości 
przeprowadzenia kontroli spełniania warunków uzyskania dofinansowania, WK przekazał 
informację w tym zakresie do WDR, w siedmiu przypadkach sugerując przeprowadzenie 
postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków w oparciu o posiadane 

                                                      
47 Wniosek z 6 listopada 2015 r. skierowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
48 Postanowienie TAG-RSD-85/15, 1Ds-778/15 z 30 września 2015 r. 
49 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, ze zm.). 
50 Pismo ZRP/1899.16/KP z 10 czerwca 2016 r. 
51 Podmiot K., o którym mowa w notatce WK z 19 kwietnia 2016 r. o braku możliwości przeprowadzenia kontroli. Projekt 
zawiadomienia przekazano wraz z pismem nr DKW.WK.411.2017.JS.2010.EG z 20 lipca 2017 r. 
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informacje o braku lub nieterminowym wywiązywaniu się z zobowiązań wobec ZUS. WDR 
po otrzymaniu przedmiotowych informacji dokonywał blokad uniemożliwiających wypłatę 
środków, podejmował analizy terminowości wywiązywania się przez wskazanych 
pracodawców z zobowiązań wobec ZUS, a w przypadku stwierdzenia uchybienia terminom 
lub braku wpłat wzywał pracodawcę do zwrotu środków, a w razie braku wpłaty podejmował 
działania zmierzające do wszczęcia postępowania administracyjnego i wydania decyzji 
w sprawie zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania, przy czym w przypadku: 

– podmiotu K.52 (informacja z WK z 7 września 2016 r.) działania polegające na: wezwaniu 
do zwrotu środków w kwocie 100,6 tys. zł za wskazane okresy, wystąpieniu do ZUS 
o informacje na temat terminowości regulowania składek za wskazane okresy, wszczęciu 
postępowania w sprawie zwrotu dofinansowania w kwocie 200,1 tys. zł za inne okresy, 
podjęto 7 lipca 2017 r., tj. w trakcie kontroli NIK. Do tego czasu dysponowano informacjami 
z ZUS pozyskanymi 15 czerwca 2015 r. i 21 lutego 2017 r., 

– podmiotu J. (informacja z WK z 2 września 2015 r.53) wezwania do zwrotu środków 
na łączną kwotę 1.845,7 tys. zł skierowano 5 maja 2017 r., natomiast informację z ZUS 
na temat rozliczeń z tytułu składek pozyskano 31 sierpnia 2015 r., 

– podmiotu J. (informacja z WK z 4 listopada 2015 r.54) działania polegające na: wszczęciu 
postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków finansowych w kwocie 
309,6 tys. zł dotyczące okresów z 2008 r., wezwaniu do zwrotu środków finansowych 
w kwocie 5.162,3 tys. zł za wybrane okresy lat 2012-2014 oraz wezwaniu pracodawcy 
do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uzyskania 
dofinansowania za okresy z lat 2009-2012, podjęto 10 lipca 2017 r., tj. w trakcie kontroli 
NIK. Informację z ZUS w zakresie rozliczeń z tytułu składek pozyskano 10 kwietnia 2017 r., 

– podmiotu N. (informacja z WK z 11 lutego 2016 r.55) działania polegające na wystąpieniu 
do ZUS o informacje na temat terminowości wywiązywania się pracodawcy z wpłat składek, 
podjęto 3 lipca 2017 r., tj. w trakcie kontroli NIK, 

– podmiotu M. (informacja z WK z 11 lutego 2016 r.56) wszczęcie dwóch postępowań 
w sprawie zwrotu dofinansowania w kwotach 567,5 tys. zł i 65 tys. zł nastąpiło odpowiednio 
5 września 2016 r. i 23 maja 2017 r., zaś zawiadomienia o wyznaczeniu siedmiodniowego 
terminu na zapoznanie oraz wypowiedzenie się w sprawie materiału dowodowego 
skierowano do strony odpowiednio 11 maja 2017 r. i 30 czerwca 2017 r. Informację z ZUS 
dotyczącą płatności składek uzyskano 31 lipca 2015 r., 

– podmiotu O. (informacja z WK z 24 maja 2015 r.57) wszczęcie postępowania w sprawie 
zwrotu dofinansowania w kwocie 54,7 tys. zł nastąpiło 30 stycznia 2017 r., a wyznaczenie 
stronie siedmiodniowego terminu na zapoznanie się i wypowiedzenie w sprawie zebranego 
materiału dowodowego 7 lipca 2017 r. Informację z ZUS na temat terminowości 
wywiązywania się pracodawcy z płatności składek uzyskano 15 maja 2015 r., 

– podmiotów K.58 i M.59, w WDR nie zweryfikowano czynników ryzyka wskazanych 
w analizie przedkontrolnej sporządzonej w WK w postaci nieprawidłowości we wpłatach 
ZUS (tj. brak lub nieterminowe płatności składek) oraz dodatkowo w przypadku K. – ryzyka 
podwójnego finansowania wynagrodzeń ze środków publicznych w odniesieniu 
do pracowników zatrudnionych w powiązanych zakładach aktywności zawodowej.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 133-187, tom V str. 451-597) 

1.4.6. W PFRON zidentyfikowano utrudnienia na etapie kontroli spełniania przez 
pracodawców warunków do uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych, związane m.in. z: dostępem do pracowników świadczących pracę poza 
siedzibą firmy, weryfikacją uprawnień emerytalnych, orzeczeń o niepełnosprawności, 

                                                      
52 Pismo WK.KPiP.411.2015.DPZ.2339w z 6 września 2016 r. 
53 WK.411.2015.MP.2498w. 
54 WK.KPiP.411.2015.JŚ.3091w. 
55 WK.411.2016.DO.435w. 
56 WK.411.2016.DO.435w. 
57 Notatka służbowa WK (bez sygnatury). 
58 Notatka WK z 19 kwietnia 2016 r. o braku możliwości przeprowadzenia kontroli. 
59 Pismo WK.411.14.2015.MM.1247w z 21 kwietnia 2015 r. 
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opłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych 
wynagrodzeń, brakiem jednolitej informacji o saldach rozliczeniowych na kontach 
poszczególnych pracowników w ZUS, zmiennością i niejednoznacznością przepisów 
pozwalającą na stosowanie rozbieżnych interpretacji, a w tym niejednoznacznego stanu 
prawnego oraz odmiennych stanowisk PFRON i BON w kwestii prawidłowości regulowania 
zobowiązań wobec ZUS i obowiązkowych wpłat na rachunki ZFRON. W przypadku dużej 
skali nieprawidłowości często stanowiło to przyczynę wnoszenia zastrzeżeń do ustaleń 
kontroli, wymagających dodatkowego czasu na ich analizę i sporządzenie stanowiska. 
Zastępca Prezesa Zarządu Funduszu wskazała też na długotrwałą, skomplikowaną 
i nieefektywną procedurę dochodzenia odpowiedzialności pracodawcy z tytułu utrudniania 
i udaremniania kontroli. Dodała, iż przeszkodą w stosowaniu przepisów ustawy 
o rehabilitacji było wydawanie przez BON indywidualnych interpretacji przepisów ustawy, 
o których PFRON w pojedynczych przypadkach nie był informowany, a które były 
przedstawiane kontrolerom PFRON w toku czynności u pracodawcy. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 215-236) 

1.4.7. Badanie próby 30 postępowań sprawdzających, zakończonych stwierdzeniem 
nieprawidłowości w zakresie spełniania przez pracodawcę warunków do otrzymania 
dofinansowania, wykazało m.in., że czynności sprawdzające zostały przeprowadzone 
w terminach zgodnych z procedurą postępowania sprawdzającego.  

W związku z wynikami czynności sprawdzających w przypadku czterech podmiotów 
zablokowano środki i nie wypłacono dofinansowania, a dziesięciu, którym wypłacono 
dofinansowanie — wezwano do zwrotu części lub całości pobranego dofinansowania, jako 
nienależnego. Dziesięciu ww. podmiotom wypłacono dofinansowanie w kwocie 131,2 tys. zł, 
a wezwano do zwrotu 19,9 tys. zł. Trzech pracodawców nie zwróciło dofinansowania 
w kwocie 12,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 252-274, 460-468; tom III str. 526-527; tom IV str. 185-196, 
313, 320, 472-507) 

1.4.8. Analizie poddano działania PFRON wobec 30 podmiotów, w przypadku których 
pracownicy PFRON stwierdzili brak możliwości przeprowadzenia postępowania 
sprawdzającego. Ustalono, że: 

− notatki pracowników PFRON, zawierające przyczyny braku możliwości podjęcia 
postępowania sprawdzającego, były każdorazowo kierowane do WDR (następnie DRP). 
Wskazywały z reguły na: brak możliwości kontaktu z pracodawcą pod dostępnymi 
adresami (również telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej), odmowę 
poddania się czynnościom sprawdzającym, niestawienie się kierownika jednostki 
na umówione spotkanie, brak pracowników firmy w miejscu prowadzenia działalności, 
pomimo wcześniejszego poinformowania o postępowaniu sprawdzającym,  

− siedem podmiotów60 uzyskało dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych w kwocie 171,2 tys. zł, pomimo wpływu do WDR informacji 
o bezskutecznych próbach podjęcia postępowania sprawdzającego,  

− sześć podmiotów61 uzyskało dofinansowanie w kwocie 22,9 tys. zł przed wpływem 
do DRP informacji o wyniku postępowania sprawdzającego bądź informacji 
o bezskutecznych próbach jego przeprowadzenia. W każdym z tych przypadków 
wydano decyzję nakazującą zwrot dofinansowania, zaś do czasu kontroli NIK zwrotu 
środków w kwocie 1,1 tys. zł dokonał jeden z tych podmiotów, 

− w przypadku 13 podmiotów62 nie doszło do wypłaty dofinansowania. Kwota, o jaką 
wnioskowano wynosiła 230,5 tys. zł. Wstrzymanie wypłaty spowodowane było 

                                                      
60 Poz. 1, 40, 52, 53, 61, 75 i 81 „Wykazu pracodawców, w przypadku których w latach 2014-2016 wystąpił brak możliwości 
przeprowadzenia przez PFRON postępowań sprawdzających w zakresie spełniania warunków do otrzymania dofinansowania 
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem przyczyn”, przedłożonego przez PFRON w trakcie 
kontroli NIK.  
61 Poz. 14, 15, 17, 26, 69 i 78 „Wykazu pracodawców, w przypadku których w latach 2014-2016 wystąpił brak możliwości 
przeprowadzenia przez PFRON postępowań sprawdzających (…)”. 
62 Poz. 2, 10, 28, 35, 36, 63, 64, 66, 74, 77, 79, 80 i 83 „Wykazu pracodawców, w przypadku których w latach 2014-2016 
wystąpił brak możliwości przeprowadzenia przez PFRON postępowań sprawdzających (…)”. 
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nieprawidłowościami w regulowaniu składek ZUS, błędami we wnioskach lub brakiem 
możliwości sprawdzenia ustawowych przesłanek uzyskania dofinansowania. 

(dowód: akta kontroli, tom VI str. 415-448, 511-531) 

1.5. Działania PFRON związane z wyłudzeniami środków dofinansowania 
i oszustwami 

1.5.1. Według raportu PFRON z kwietnia 2016 r.63 istotne potencjalne zagrożenia w postaci 
znaczącej straty finansowej Funduszu występowały przede wszystkim w procesach 
realizacji zadania wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych. Podczas posiedzenia Komitetu ds. Kontroli Zarządczej w PFRON64 
w dniu 23 września 2014 r. podano, że ryzyko wyłudzeń w obszarze SODiR miało związek 
z fikcyjnością zatrudnienia i sposobem przyznawania stopni niepełnosprawności. 
Szacowana przez Komitet skala wyłudzeń wynosiła około 10-15% wartości dofinansowań 
do wynagrodzeń rocznie65, a proceder dotyczył głównie aglomeracji przemysłowych66. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 217, 265; tom IV str. 128-129, 275-276) 

Do podstawowych mechanizmów oszustw i wyłudzeń Zastępca Prezesa Zarządu PFRON 
Dorota Habich zaliczyła: fikcyjne zatrudnienie (zmowa pomiędzy pracodawcą 
a pracownikiem), wymuszony zwrot części wynagrodzenia pracownika dla pracodawcy, 
fałszerstwa orzeczeń o niepełnosprawności oraz innych przedkładanych przez 
pracodawców dokumentów i oświadczeń, nieprawidłowości związane z ponoszeniem 
kosztów płacy, nieuprawnione wykorzystywanie środków ZFRON poprzez tworzenie 
fikcyjnej dokumentacji. Wyjaśniła ponadto: spośród ww. oszustw najbardziej 
kontrowersyjnym i trudnym do udowodnienia jest fikcyjne zatrudnienie polegające na 
zmowie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem zmierzające do wyłudzenia środków 
PFRON. […] Fundusz nie ma prawa kontrolować, jak i ingerować w proces dysponowania 
przez pracowników kontrolowanego podmiotu środkami otrzymanymi z tytułu 
wynagrodzenia, jak też nie ma prawa kontrolować pracowników poza siedzibą podmiotu 
i bez obecności kierownika podmiotu kontrolowanego. Kontrola oparta na ustalaniu stanu 
faktycznego na podstawie okazanej dokumentacji jest usankcjonowana obowiązującymi 
przepisami. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 224-227) 

1.5.2. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. PFRON złożył 18 zawiadomień 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z weryfikacją 35 pracodawców 
w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 188-203; tom II str. 469-473; tom III str. 453-462) 

17 zawiadomień (odnoszących się do 19 podmiotów)67 dotyczyło usiłowania doprowadzenia 
PFRON do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 10.524 tys. zł. 
W 14 podejrzenie popełnienia przestępstwa, z art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny68 (w jednym przypadku art. 297 K.k.), uzasadniono faktem ubiegania się 
pracodawcy o dofinansowanie, pomimo nieopłacenia składek ZUS (lub opłacenia ich 
po terminie i/lub w niepełnej wysokości), a zatem nieponiesienia pełnych deklarowanych 
kosztów płacy69. Siedem postępowań (śledztw lub dochodzeń) było w toku podczas kontroli 
NIK, a sześć zakończyło się umorzeniem. W jednej sprawie skierowano do sądu 
                                                      
63 Raport z analizy stanu PFRON na dzień 27 kwietnia 2016 r., sporządzony 25 maja 2016 r. 
64 Komitet powołany na podstawie Zarządzenia nr 16/2012 Prezesa Zarządu PFRON z dnia 13 lutego 2012 r. (zmienionego 
zarządzeniem nr 89/2012 z dnia 16 października 2012 r. i nr 100/2014 z dnia 5 września 2014 r.) działający do dnia 21 grudnia 
2016 r. (uchylenie zarządzenia nr 16/2012 na mocy zarządzenia nr 102/2016). 
65 Dane w oparciu o wyniki działań kontrolnych oraz działań organów porządku prawnego. W sprawozdaniu z badania 
audytowego (zadania zapewniającego nr 4/2016) pt. Weryfikacja danych przy wykorzystaniu informacji udostępnianych przez 
instytucje zewnętrzne audytor oszacował potencjalne straty finansowe z tego tytułu w wysokości rocznie 300-450 mln zł. 
66 Informacja Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Kontroli Zarządczej (jednocześnie dyrektora WK). Według raportu z analizy 
stanu PFRON na dzień 27 kwietnia 2016 r. dane oparto na wynikach działań kontrolnych oraz działań organów porządku 
prawnego. 
67 Przypadek 18 opisany został w punkcie 1.5.3 wystąpienia. 
68 Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, ze zm. Dalej: Kodeks karny lub K.k. 
69 W jednym zawiadomieniu powołano się na ustalenia kontroli PFRON, w wyniku której stwierdzono rozbieżności między 
wykazywanymi w dokumentach INF-D-P kwotami kosztów płacy, wypłatę wynagrodzeń po terminie, nieopłacenie składek ZUS. 
W innym dodatkowo podano, że pracodawca uniemożliwiał pracownikom PFRON przeprowadzenie kontroli. 
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rejonowego akt oskarżenia wobec dwóch osób, a sąd uznał je winnymi zarzucanego 
im czynu70 i zobowiązał solidarnie do zapłaty na rzecz PFRON 15,7 tys. zł. W przypadku 
pięciu spraw umorzenia uzasadniano brakiem znamion czynu zabronionego71 oraz brakiem 
danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. 
W dwóch przypadkach PFRON złożył zażalenia, po rozpatrzeniu których prokuratura 
ponownie umorzyła śledztwo72.  

P.o. Prezesa Zarządu PFRON Dorota Habich wyjaśniła m.in., że projekty zawiadomień, 
w których podstawową przesłanką był brak opłacenia składek ZUS, dotyczyły głównie 
podmiotów, w których z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie udało się podjąć 
czynności kontrolnych lub w trakcie kontroli zachodziło uzasadnione podejrzenie celowego 
działania pracodawcy na szkodę PFRON. Przykładem celowego działania pracodawcy 
w zakresie nieopłacania składek ZUS lub nieterminowego ich ponoszenia, według 
p.o. Prezesa Zarządu, była sytuacja, w której pracodawca opłaca terminowo składki tylko 
za pracowników niepełnosprawnych, a za pozostałych (pełnosprawnych) pracowników 
opłaca składki ZUS po terminie lub wcale. 

Pozostałe trzy zawiadomienia dotyczyły: podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego 
w art. 270 § 1 K.k. (podrobienie przelewów do ZUS, sprawa w toku) oraz art. 296 § 1 K.k. 
(wprowadzenie PFRON w błąd co do faktu zawyżania wynagrodzenia pracownika — 
umorzenie z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia 
czynu zabronionego; unikanie kontroli PFRON i nieprawidłowości w opłaceniu składek ZUS 
— sprawa w toku). 

(dowód: akta kontroli, tom III str. 320-323, 479-484, 560-561; tom IV str. 432-465) 

1.5.3. W jednym przypadku zawiadomienie złożono w związku z ujawnieniem w WDR pod 
koniec 2014 r. prób wyłudzenia środków na dofinansowanie, polegających na podszywaniu 
się nieznanych sprawców pod 16 pracodawców i składaniu w ich imieniu wniosków 
o wypłatę dofinansowania w odniesieniu do fikcyjnych pracowników, posługując się jednak 
danymi osobowymi zgodnymi z bazą MSW PESEL-NET. Problem był przedmiotem 
posiedzenia Zarządu PFRON w listopadzie 2014 r.  

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 oraz przestępstw 
z art. 270 § 1 i § 2 Kodeksu karnego zostało skierowane do prokuratury w maju 2015 r., 
a w kwietniu 2016 r. komenda Policji umorzyła dochodzenie z powodu niewykrycia sprawcy. 
Mimo ujawnienia procederu wyłudzeń, w czterech spośród ww. 16 przypadków, na rachunki 
bankowe nieznanej osoby (osób) wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 10,3 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 190-195, 367-372; tom II str. 431-446, 
tom III str. 63-64, 322, 453-478; tom IV str. 64-74) 

1.5.4. Kwestia wyłudzeń środków Funduszu została ponownie podniesiona podczas 
posiedzenia Zarządu PFRON w sierpniu 2015 r., w związku z prowadzeniem przez 
Delegaturę CBA postępowania przygotowawczego w tej sprawie (pod nadzorem 
Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie). W październiku 2015 r. Zarząd PFRON podjął decyzję 
o wstrzymaniu wypłat dofinansowania beneficjentom, związanym z osobami, wobec których 
prowadzone były czynności dochodzeniowo-śledcze przez organy ścigania. 13 podmiotom 
powiązanym ze sprawą osób podejrzanych o przestępstwo z art. 286 § 1 Kodeksu karnego 
założono tzw. „blokady ręczne”, uniemożliwiające wypłatę środków Funduszu tytułem 
dofinansowania. Założono je w celu sprawdzenia, czy beneficjenci spełniają wymagane 
warunki do otrzymania środków: w dniu 31 sierpnia 2015 r. — trzem podmiotom, w dniu 

                                                      
70 Zostały skazane na rok i trzy miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat. Sąd stwierdził, że pracodawca 
ubiegał się o dofinansowanie na osoby niepełnosprawne, które przebywały na zwolnieniu lekarskim i urlopie wychowawczym 
i otrzymywały świadczenia z ZUS. 
71 Podano m.in., że sam fakt niewywiązania się z zobowiązania nie wyczerpuje znamion czynu zabronionego. 
72 W uzasadnieniu jednego z nich, w związku z wykazywaniem przez pracodawcę w INF-D-P wynagrodzenia i kosztów płacy, 
podano m.in., że nie zawsze uiszczenie wynagrodzenia pokrywa się z opłaceniem wszelkich kosztów płacy rozumianych jako 
wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ZUS, bowiem zróżnicowane są terminy 
ich zapłaty. W przedkładanych INF-D-P (w pkt 52) pracodawca zróżnicował sytuację, w których składki na ZUS zostały 
opłacone, bądź do dnia złożenia INF-D-P nie zostały uiszczone, w związku z czym nie sposób stwierdzić, żeby dążył 
do wprowadzenia w błąd PFRON za pomocą fałszu. 
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2 września 2015 r. — 10 podmiotom. W związku z blokadą podjęto bezskuteczne próby 
przeprowadzenia w firmach czynności sprawdzających.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 407-424; tom II str. 227; tom III str. 324-325; 
tom IV str. 53-63, 233-244, 346-348) 

Spośród ww. grupy 13 podmiotów, wobec których prowadzone były czynności 
dochodzeniowo-śledcze przez organy ścigania, do czasu wprowadzenia blokad 
i uruchomienia związanych z nimi czynności sprawdzających w 2015 r.: 

— w firmie GP.73 PFRON przeprowadził kontrolę w maju 2014 r.; firma ta została 
zarejestrowana w SODiR w maju 2013 r. (nie została przewidziana do czynności 
sprawdzających); za okres od kwietnia 2013 r. do czerwca 2015 r. otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 5.037,2 tys. zł74; 

— w firmie F.75 przeprowadzono czynności sprawdzające w październiku i listopadzie 
2012 r., a następnie kontrolę we wrześniu 2013 r.; zarejestrowano ją w SODiR 
27 czerwca 2012 r.; za okres od maja 2012 r. do listopada 2014 r. otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 7.509 tys. zł76; 

— firmy FS. i G.77 zostały zarejestrowane w SODiR odpowiednio w grudniu 2014 r. 
i styczniu 2015 r. (nie zostały przewidziane do czynności sprawdzających, ponieważ nie 
wystąpiły w ich przypadku co najmniej dwa czynniki ryzyka; nie zostały także 
wylosowane do próby); firmy te otrzymały za okres od listopada 2014 r. do czerwca 
2015 r. dofinansowanie w kwotach odpowiednio 1.975 tys. zł i 14,9 tys. zł; 

— pozostałych dziewięć firm zostało zarejestrowanych w SODiR w sierpniu 2015 r. i nie 
otrzymało dofinansowania. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 406-424; tom II str. 430; tom III str. 324-325, 339; 
tom IV str. 298-309) 

W przypadku firmy F. w wyniku czynności sprawdzających w 2012 r. ustalono, że spełniała 
warunki do otrzymania dofinansowania (nieprawidłowości nie stwierdzono). We wrześniu 
2013 r., w związku ze skargą na tę firmę oraz wnioskiem BON, pracownicy PFRON 
przeprowadzili kontrolę, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości. W październiku 
2015 r. Fundusz zwrócił się do ZUS z prośbą o udzielenie informacji, czy płaciła ona 
terminowo i w całości składki za okresy od maja do grudnia 2014 r. Z odpowiedzi wynikało, 
że firma opłaciła składki ZUS za listopad 2014 r. z uchybieniem terminu przekraczającym 
14 dni, w  związku z czym w grudniu 2015 r. PFRON wezwał pracodawcę do zwrotu 
nienależnie pobranego dofinansowania za ten miesiąc w kwocie 297,8 tys. zł, a następnie, 
z uwagi na niedokonanie zwrotu, wszczął postępowanie administracyjne, które zakończyło 
się wydaniem w lipcu 2016 r. decyzji nakazującej zwrot. Firma nie dokonała zwrotu, więc 
decyzja została przekazana do postępowania windykacyjnego, a w grudniu 2016 r. 
wystawiono tytuł wykonawczy. Według stanu na 30 czerwca 2017 r. środki finansowe nie 
zostały zwrócone. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 227, 353-427, 430; tom III str. 364-369; tom IV str. 301-308, 
tom VIII str. 385-387 

Kontrola w firmie GP. została zlecona w kwietniu 2014 r., w związku z jej powiązaniem 
z firmą F., która była przedmiotem zainteresowania CBA. W wyniku kontroli 
przeprowadzonej w maju 2014 r. stwierdzono nieprawidłowości wskazujące na nienależnie 
pobrane dofinansowanie. W maju 2015 r. wydano decyzję nakazującą zwrot środków 
w kwocie 59,2 tys. zł wypłaconych tytułem dofinansowania za dwa miesiące 2013 r., która, 
po złożeniu odwołania przez stronę, została uchylona przez organ II instancji (w lutym 
2016 r.). We wrześniu 2016 r. PFRON wydał ponowną decyzję nakazującą zwrot kwoty 

                                                      
73 Wykazana w punkcie 1 na str. 1 Informacji WDR nr 5/WDR/2015 z dnia 29 września 2015 r. przekazanej Zarządowi PFRON 
(w tirecie pierwszym). 
74 Z uwzględnieniem zwrotów w kwocie 7 tys. zł 
75 Wykazana w punkcie 10 na str. 2 Informacji WDR nr 5/WDR/2015 z dnia 29 września 2015 r. przekazanej Zarządowi 
PFRON. 
76 Z uwzględnieniem zwrotów w kwocie 5,1 tys. zł. 
77 Wykazane w punktach: 2 (FS.) i 3 (G.) na str. 1 Informacji WDR nr 5/WDR/2015 z dnia 29 września 2015 r. przekazanej 
Zarządowi PFRON (w tirecie pierwszym). 
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59,2 tys. zł (decyzja ostateczna w październiku 2016 r.). Jednocześnie, w związku 
z uzyskaniem z ZUS danych, że firma nie opłaciła terminowo składek za pięć miesięcy 
2015 r.78, wydano w lipcu 2016 r. decyzję nakazującą zwrot dofinansowania w kwocie 
1.335,7 tys. zł (decyzja ostateczna w sierpniu 2016 r.). Decyzje zostały skierowane 
do postępowania windykacyjnego (tytuły wykonawcze wystawiono w grudniu 2016 r.). 
Do dnia 30 czerwca 2017 r. środki finansowe nie zostały zwrócone. 

(dowód: akta kontroli, tom III str. 339, 376-421, tom VIII str. 385-387) 

PFRON po raz pierwszy uzyskał informację, że firma F. była przedmiotem zainteresowania 
CBA w maju 2013 r. Informację o 12 podmiotach powiązanych kapitałowo i osobowo 
z ww. firmą po raz pierwszy uzyskano z pisma CBA, które wpłynęło do Funduszu w czerwcu 
2015 r. Fundusz nie otrzymał oficjalnie informacji o zatrzymaniu osób w związku 
z postępowaniem przygotowawczym prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej 
w Krakowie — informację o realizowanych zatrzymaniach powziął z mediów (w treści dwóch 
postanowień o powołaniu biegłych79 otrzymanych przez PFRON z Prokuratury Apelacyjnej 
w Krakowie znajdowała się informacja o osobach tymczasowo aresztowanych). 

W postanowieniu Prokuratury o przedstawieniu zarzutów osobie związanej w firmami, które 
otrzymywały dofinansowanie z PFRON (z dnia 20 sierpnia 2015 r.) zarzuty dotyczyły m.in. 
doprowadzenia PFRON do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości 
w postaci wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń poprzez wprowadzenie Funduszu 
w błąd m.in. co do obowiązku świadczenia pracy przez osoby niepełnosprawne oraz 
faktycznie ponoszonych kosztów ich płacy w łącznej kwocie: 7.514,1 tys. zł w firmie F. 
w okresie od maja 2012 r. do grudnia 2014 r., 4.502,4 tys. zł w firmie GP., 1.450,5 tys. zł 
w firmie FS. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 407-424; tom II str. tom III str. 324-325, 370-375, 533-559; 
tom IV str. 273-280) 

1.5.5. W dniu 12 grudnia 2016 r. wpłynęło do PFRON pismo Prokuratury Regionalnej 
w Poznaniu informujące o działaniach dwóch firm L. i D. na szkodę Funduszu z tytułu 
wyłudzenia nienależnych dofinansowań oraz o zatrzymaniu sześciu przedstawicieli tych 
firm. Według Prokuratury od lipca 2014 r. miał miejsce przestępczy proceder polegający 
na przedkładaniu nierzetelnych druków INF-D-P o wynagrodzeniach i zatrudnianiu 82 osób 
niepełnosprawnych oraz uzyskiwaniu korzyści majątkowej w postaci świadczenia 
pieniężnego stanowiącego dofinansowanie, a szkoda na rzecz PFRON wyniosła 
2.162,9 tys. zł80.  

Firmy L. i D. zostały zarejestrowane w SODiR odpowiednio w maju 2010 r. i marcu 2013 r. 
oraz otrzymały dofinansowanie: L. za okres od grudnia 2010 r. do października 2016 r. 
w kwocie 6.401,6 tys. zł81, D. za okres od stycznia 2013 r. do października 2016 r. w kwocie 
298,3 tys. zł82.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 94; tom III str. 340-343, 423-424; tom IV str. 299-301) 

Zgodnie z poleceniem Prezesa Zarządu PFRON z 15 grudnia 2016 r. kontrolerzy 
wewnętrzni przeprowadzili weryfikację zgodności działania Funduszu w zakresie przepływu 
informacji i prawidłowości procesów decyzyjnych dotyczących firm L. i D., w związku 
z podejrzeniem fikcyjnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a tym samym narażeniem 
na szkodę PFRON. W informacji z przeprowadzenia weryfikacji ze stycznia 2017 r. podano 
m.in., że w WDR w stosunku do ww. podmiotów wystąpiły zaniechania/nieprawidłowości 
polegające na: braku analizy wpływających do jednostki zapytań od organów ścigania pod 
kątem wstrzymania wypłat dofinansowania (pierwsze pismo z października 2012 r.83), braku 
reakcji na ryzyko nienależnego ubiegania się o dofinansowanie przez firmę L. zgłoszone w 

                                                      
78 Z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni. 
79 Z dnia 31 grudnia 2015 r. i 13 stycznia 2016 r. (wpłynęły do PFRON w styczniu 2016 r.). 
80 W piśmie podano, że w wyniku czynności procesowych zatrzymano prezesa zarządu L. (także prokurenta D.) oraz pięć 
osób. Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia, z których wynikało, 
że zatrudnienie w tych firmach miało charakter fikcyjny. 
81 Z uwzględnieniem zwrotu w kwocie 1,6 tys. zł. 
82 Z uwzględnieniem zwrotów w kwocie 11,6 tys. zł. 
83 Pismo Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce informujące o prowadzeniu postępowania w sprawie wyłudzania środków 
z PFRON.  



 

21 

informacji e-mail84, przy uzyskaniu informacji z WK o braku możliwości przeprowadzenia 
działań kontrolnych, niewspółmiernie długim okresie od dnia powzięcia informacji 
o nieprawidłowościach w opłacaniu składek ZUS przez D. do dnia wydania decyzji 
(dziewięć miesięcy), rozciągłości w czasie w zwracaniu się do ZUS z zapytaniami. 
W przypadku WK zwrócono uwagę na czas bezczynności, który upłynął od momentu 
przekazania przez WK do WDR informacji, że firma L. jest ujęta w planie kontroli 
do momentu przekazania informacji o odstąpieniu od kontroli (kwiecień 2014 r. — lipiec 
2015 r.). Podano także, że w WK brak było procedur i jednoznacznych wytycznych dla 
pracowników w zakresie sposobu postępowania w przypadkach niemożności 
przeprowadzenia kontroli. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 352-366) 

Wobec L. w latach 2014-2016 nie było prowadzone postępowanie 
administracyjne. DRP założył blokadę wypłaty dla tej firmy w dniu 12 grudnia 2016 r. 
(tj. w dniu otrzymania przez PFRON pisma Prokuratury) i przekazał w dniu następnym 
informację o przysługującym beneficjentowi dofinansowaniu w kwocie 0,00 zł za miesiąc 
listopad 2016 r. (na podstawie art. 26c ust. 3 ustawy o rehabilitacji). Firma nie zwróciła się 
z wnioskiem o wydanie decyzji o wysokości miesięcznego dofinansowania na podstawie 
art. 26c ust. 4 ustawy o rehabilitacji. 

Wobec D. wydana została w dniu 13 marca 2015 r. decyzja nakazująca zwrot 70 tys. zł 
w związku z nieprawidłowościami z tytułu opłaty składek ZUS. Na podstawie informacji ZUS 
PFRON stwierdził, że firma posiadała zadłużenie z tytułu opłaty składek na ubezpieczenie 
społeczne w kwocie 108,99 zł oraz dokonywała wpłat po terminie (przekraczającym 14 dni) 
z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz FP i FGŚP (za dwa miesiące). W związku 
z powyższym uznano, że firma pobrała nienależnie dofinansowanie za okres, w którym 
wystąpiły nieprawidłowości. Po rozpatrzeniu odwołania strony, decyzja została uchylona 
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w lipcu 2015 r. (przekazano sprawę 
do ponownego rozpatrzenia). Organ II instancji w szczególności wskazał, że nakazując 
zwrot za ww. okresy, należało zbadać termin poniesionych przez pracodawcę kosztów 
płacy, które związane były tylko z wynagrodzeniem osób niepełnosprawnych. W wyniku 
ponownego rozpatrzenia sprawy Fundusz wydał w dniu 8 maja 2017 r. decyzję nakazującą 
zwrot środków w kwocie 58,5 tys. zł, od której nie wniesiono odwołania.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 94, 352-366; tom III str. 356-363, 426-450) 

1.5.6. PFRON nie gromadził w systemie SODiR danych dotyczących liczby pracowników 
niepełnosprawnych świadczących pracę w formie telepracy lub pracy nakładczej. Wynikało 
to z braku tych danych w obowiązujących formularzach Wn-D (oraz INF-D-P). W trakcie 
kontroli i postępowań sprawdzających nie weryfikowano faktycznego zatrudnienia 
pracowników świadczących pracę w ww. formach. W przypadku kontroli wynikało to, według 
wyjaśnień Zastępcy Prezesa Zarządu Doroty Habich, z braku możliwości spotkania się 
z pracownikami niepełnosprawnymi w miejscu wykonywania przez nich obowiązków 
służbowych85, braku uprawnień kontrolerów do odwiedzania tych osób w ich miejscach 
zamieszkania86 oraz dużej skali zatrudnienia w niektórych podmiotach. W przypadku 
postępowań sprawdzających, jeśli zatrudnione osoby niepełnosprawne były nieobecne 
w pracy, np. z powodu choroby, urlopu, wyjazdu służbowego itp., sprawdzający pobierali 
oświadczenie o przyczynach nieobecności lub faktycznym miejscu świadczenia pracy przez 
pracownika zgłaszanego do SODiR. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 232-236; tom II str. 215-217) 

P.o. Prezesa Zarządu PFRON wyjaśniła, iż głównym narzędziem, mającym na celu 
aktualnie zapobieganie wyłudzeniom środków, jest wdrożona procedura postępowania 
sprawdzającego pracodawcę, procedura działań kontrolnych oraz weryfikacje danych 

                                                      
84 W dniu 27 lutego 2014 r. wpłynęła informacja mailowa osoby fizycznej o możliwych nieprawidłowościach w tej firmie. 
85 W przypadku pracodawców zajmujących się ochroną, sprzątaniem, telepracą czy innymi usługami o charakterze 
rozproszonym, miejsca pracy zatrudnionych osób są poza siedzibą. Pracownicy mogą być zatrudnieni na terenie całego kraju 
w wielu miejscach (mogą być również obiekty chronione), świadczą pracę w różnych godzinach, także w godzinach nocnych 
i w dni wolne od pracy. 
86 Jeżeli świadczyli pracę w domu lub ich godziny pracy nie pokrywały się z godzinami pracy kontrolerów. 
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w rejestrach ZUS, KRUS, MSWiA. Mimo to, zdarzają się sytuacje, w których w wyniku 
postępowań przed organami dochodzeniowo-śledczymi, stwierdzane jest wyłudzenie 
środków PFRON. Do podstawowych ograniczeń w uszczelnianiu systemu zaliczyła m.in.: 
brak możliwości modyfikacji SODiR ze względu na aktualnie obowiązującą umowę 
z wykonawcą oprogramowania; brak systemów informatycznych umożliwiających pobranie 
kompleksowej informacji na temat spełnienia poszczególnych przesłanek do uzyskania 
dofinansowania; otoczenie prawne nakazujące weryfikację wielu przesłanek w krótkim 
czasie; brak aplikacji dziedzinowych (w tym w zakresie wyłudzeń środków Funduszu), 
hurtowni danych. W sytuacji kiedy działania kontrolne są nieskuteczne w związku 
z ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów, sprawy są analizowane pod 
kątem możliwości skierowania do organów ścigania, które posiadają szereg specjalnych 
uprawnień. Mając na uwadze ww. ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów 
Fundusz wystąpił do BON z projektem zmian w ustawie o rehabilitacji. 

(dowód: akta kontroli, tom VI str. 534-553) 

1.6. Współdziałanie PFRON z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych w kwestiach dofinansowania do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych 

1.6.1. Według PFRON87 Fundusz nie zawsze był informowany o wydawanych stanowiskach 
w ramach kierowanych do BON indywidualnych zapytań beneficjentów środków Funduszu. 
PFRON wyrażał także inne niż BON stanowisko w sprawie terminowości i wysokości 
dokonanych wpłat na ZUS przez pracodawcę ubiegającego się o dofinansowanie 
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. BON w piśmie z dnia 18 stycznia 2016 r. 
zajął stanowisko, że w sytuacji opłacenia przez pracodawcę zadeklarowanych składek ZUS 
w niepełnej wysokości: dofinansowanie nie przysługuje w całości do wynagrodzenia tych 
pracowników, w odniesieniu do których kwota uiszczonej należności nie wystarczała 
na pokrycie należności odprowadzanych od wynagrodzeń tych pracowników. Według opinii 
PFRON, zarówno w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych88, jak i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których 
poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych89, brak jest przepisów 
pozwalających uiścić składki tylko na rzecz osób niepełnosprawnych, a potem 
na pozostałych zatrudnionych.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 227-235; tom IV str. 93-94, 133) 

1.6.2. W dniu 29 lipca 2016 r. Prezes Zarządu PFRON Robert Kwiatkowski przekazał 
do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pismo, dotyczące 
postulowanych zmian w ustawie o rehabilitacji. Postulaty te, jak również propozycje 
zgłoszone przez interesariuszy Funduszu, zostały powtórzone w piśmie z dnia 28 listopada 
2016 r. 

Przedstawione propozycje PFRON w szczególności dotyczyły zmiany art. 26a, 26c, 49c 
i 49e ustawy o rehabilitacji. Zaproponowano m.in.: doprecyzowanie zapisów dotyczących 
ponoszenia kosztów płacy za osoby niepełnosprawne, przedłużenie wymaganego terminu 
na uregulowanie zaległości wobec Funduszu z 31 stycznia na 31 marca; przekazywanie 
wyników postępowania sprawdzającego pracodawcom w formie pisma, wydłużenie 
ostatecznego terminu na wypłatę środków dofinansowania w przypadku podjęcia przez 
Fundusz postępowania sprawdzającego (z 14 na 30 dni), rozszerzenie uprawnienia 
Funduszu do nieodpłatnego korzystania z danych w EKSMON, skrócenie terminu na 
dokonanie zwrotu środków Funduszu na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej 
z trzech miesięcy na 14 dni. 

Dyrektor BON w piśmie z dnia 24 sierpnia 2017 r. poinformował NIK, że Prezes Zarządu 
PFRON nie ma inicjatywy ustawodawczej, niemniej jego propozycje zostaną wzięte pod 
uwagę w sytuacji podjęcia prac legislacyjnych nad zmianą przepisów ustawy o rehabilitacji. 

                                                      
87 Raport z analizy stanu PFRON na dzień 27 kwietnia 2016 r. 
88 Dz. U. z 2016 r. poz. 963, ze zm. 
89 Dz.U. z 2008 r. Nr 78, poz. 465, ze zm. 
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(dowód: akta kontroli, tom II str. 315-352, 475-488) 

W dniu 28 sierpnia 2017 r. (w trakcie kontroli NIK) p.o. Prezesa Zarządu PFRON Dorota 
Habich przekazała Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych kolejne 
propozycje zmian w ustawie o rehabilitacji, m.in. związane z dofinansowaniem 
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 427, 477-488) 

1.7. Prowadzenie analiz dotyczących efektów zmian na rynku pracy 
związanych z dofinansowaniem 

1.7.1. Z dniem 1 kwietnia 2014 r. weszły w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji dotyczące 
zrównania wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych wypłacanego pracodawcom z chronionego i otwartego rynku pracy. 
W PFRON dokonywano analizy zmian na rynku pracy będących konsekwencją 
wprowadzenia wskazanych przepisów, a wyniki przedstawiano w sprawozdaniach 
z realizacji planu rzeczowo-finansowego. 

W sprawozdaniach z realizacji planu rzeczowo-finansowego PFRON w latach 2014-2016 
podano m.in., że w kwietniu 2014 r. nastąpił jednorazowy spadek liczby zgłaszanych 
do dofinansowań pracowników, lecz w kolejnych okresach 2014 r. liczba ta utrzymywała się 
na zbliżonym poziomie. W latach 2015 i 2016 widoczna była stała tendencja wzrostowa 
osób niepełnosprawnych zgłaszanych do dofinansowania. W podziale na stopnie 
niepełnosprawności, w 2014 r. największy spadek liczby zgłoszonych osób odnotowano 
w stopniu umiarkowanym bez schorzeń i lekkim bez schorzeń, a wzrost nastąpił dla osób 
w stopniu znacznym bez schorzeń, znacznym ze schorzeniami oraz umiarkowanym 
ze schorzeniami. W 2015 r. wzrastała liczba osób dla wszystkich grup90, z wyjątkiem osób 
zaliczonych do stopnia lekkiego bez schorzeń (spadek), a w 2016 r. tendencja wzrostowa 
dotyczyła wszystkich grup91. 

Podano także, że biorąc pod uwagę marzec 2014 r., poprzedzający wprowadzenie zmian 
w ustawie o rehabilitacji, w kolejnych okresach 2014 r. nastąpił spadek liczby podmiotów 
rynku chronionego, a część z tych podmiotów zmieniała kwalifikację na rynek otwarty. 
W 2015 r. i 2016 r. rosła ogólna liczba podmiotów wnioskujących o dofinansowanie, przy 
czym widoczny był wzrost liczby pracodawców na rynku otwartym, a spadek dla rynku 
chronionego. W związku ze zmianami na rynku pracodawców w latach 2014-2016 
systematycznie spadała liczba osób niepełnosprawnych zgłoszonych do SODiR przez 
ZPCh, a jednocześnie wzrastała liczba zgłoszonych przez pracodawców z rynku otwartego 
(w 2016 r. liczba zgłoszonych dla rynku otwartego była już wyższa niż dla ZPCh). Wynikało 
to stąd, że wraz ze zmianą statusu ZPCh część pracowników trafiało na rynek otwarty, 
na rynku otwartym pojawiały się nowe podmioty, a także istniejący pracodawcy zatrudniali 
nowych pracowników. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 219-220; tom IV str. 151-157, 176-183, 415-428) 

1.7.2. Kontrolerzy NIK dokonali analizy sytuacji pracowników niepełnosprawnych na rynku 
pracy na podstawie reprezentatywnej próby 1.000 pracowników, zgłoszonych 
do dofinansowania za miesiąc marzec 2014 r.92 (tj. sprzed zmian wysokości stawek 
dofinansowania, jakie nastąpiły od kwietnia 2014 r.), badając ich sytuację według stanu 
na grudzień 2016 r. Wyniki analizy uzupełniono raportami o migracji pracowników, 
sporządzonymi przez PFRON na podstawie danych systemu SODiR dla całej populacji 
osób objętych wsparciem93. 

                                                      
90 Największy wzrost wśród osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze schorzeniami. 
91 Największy wzrost wśród osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności bez schorzeń. 
92 Próbę dobrano metodą losowania systematycznego, przyjmując co 241 pozycję wykazu, zawierającego 241.149 pozycji 
(indywidualnych numerów PESEL pracowników zgłoszonych do dofinansowania za marzec 2014 r.). W ramach badania 
sprawdzono, ilu pracowników, spośród zgłoszonych do dofinansowania za marzec 2014 r., było również wykazywanych we 
wnioskach za grudzień 2016 r., a także jaka była sytuacja pozostałych pracowników (czy – według danych ZUS – zostali 
zgłoszeni do ubezpieczenia przez płatników niekorzystających z pomocy PFRON). 
93 PFRON sporządzał raporty, porównujące stany „rok do roku” (po 12 miesiącach) i dotyczące migracji pracowników pomiędzy 
grupami niepełnosprawności, rozkładu stopni niepełnosprawności wśród osób nowych (dotychczas niezgłaszanych 
do dofinansowania) oraz osób, na które nie udzielano już dofinansowania. W kontrolowanych latach 2014-2016 Fundusz 
sporządził raporty dla okresów: 04/2014-04/2015, 05/2014-05/2015, 08/2014-08/2015, 12/2015-12/2016. Analizy były 
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W badanej próbie 976 pracowników (z wyłączeniem 24 osób, które zmarły w okresie 
od kwietnia 2014 r. do listopada 2016 r.) 612 pracowników (62,7%) nadal było objętych 
dofinansowaniem na koniec 2016 r., co oznacza że na co trzeciego pracownika 
niepełnosprawnego (37,3%) po niemal trzech latach Fundusz nie przekazywał już wsparcia. 
Raporty PFRON wskazywały przy tym na postępującą stabilizację systemu pomocy, gdyż – 
rozpatrując miesiące: 04/2014, 08/2014 i 12/2015 – po roku (tj. odpowiednio za 04/2015, 
08/2015 i 12/2016) dofinansowanie przekazywano nadal na: 78,2%, 78,8% i 80,7% 
pracowników. 

Wśród ww. 612 pracowników z badanej próby: 89,1% (545) zostało wykazanych 
za grudzień 2016 r. w tej samej grupie niepełnosprawności (tj. z takim samym stopniem 
niepełnosprawności i statusem w zakresie posiadania, bądź nie, tzw. schorzeń 
specjalnych), jak za marzec 2014 r.; w przypadku 7,4% (45) nastąpiła migracja do grupy 
niepełnosprawności z ustaloną wyższą stawką dofinansowania94, natomiast w 3,6% (22) – 
do grupy z niższą stawką. W analizowanym okresie tendencja wzrostowa w grupach 
niepełnosprawności pracowników wykazanych do dofinansowania była zatem ponad 
dwukrotnie silniejsza od tendencji spadkowej (wskaźnik obrazujący porównanie siły obu 
trendów95 wynosił 2,05), co mogło wynikać z presji wywieranej na pracowników przez 
pracodawców do przedstawiania orzeczeń pozwalających na uzyskanie wyższego 
dofinansowania. Raporty PFRON wskazywały przy tym, pośrednio, na spadającą siłę (bądź 
efekt) tej tendencji, gdyż w poszczególnych analizowanych 12-miesięcznych okresach 
powyższy wskaźnik wynosił odpowiednio: 1,82, 1,62, 1,1796. 

W badanej próbie pracowników, którzy zostali objęci dofinansowaniem zarówno za miesiąc 
03/2014, jak i za 12/2016, dwóch na trzech (407 z 612, tj. 66,5%) pozostawało, po niemal 
trzech latach, pracownikami tego samego pracodawcy. W przypadku 23 pracowników 
pracodawca ten zmienił w międzyczasie status (w 21 przypadkach – z zakładu pracy 
chronionej na rynek otwarty, w dwóch – w przeciwnym kierunku), natomiast w 384 
przypadkach (94,3% z 407) status pozostał bez zmian. W przypadku pozostałych 
pracowników (205 z 612, tj. 33,5%), którzy zmienili pracodawcę korzystającego z pomocy 
PFRON: w ponad połowie przypadków (119 z 205, tj. 58,0%) nowy zakład pracy posiadał 
ten sam status, co poprzedni pracodawca osoby niepełnosprawnej, 69 (tj. 33,7%) 
pracowników zamieniło wcześniejszego pracodawcę posiadającego status zakładu pracy 
chronionej na pracodawcę z rynku otwartego, natomiast 17 (8,3%) – pracodawcę z rynku 
otwartego na ZPCh.  

W grupie 364 osób, których wynagrodzenia za marzec 2014 r. zostały dofinansowane 
środkami PFRON, lecz które nie były objęte systemem wsparcia w grudniu 2016 r., 
przeważały osoby zatrudnione dotychczas (w 03/2014) w ZPCh – dotyczyło to 62,6% osób 
z ww. grupy. W grudniu 2016 r. 229 pracowników, spośród 364, było zgłoszonych 
do ubezpieczeń społecznych, przy czym: w 37 przypadkach płatnikiem były urzędy pracy 
(płatnicy składek zarejestrowanych bezrobotnych), natomiast w pozostałych 192 
przypadkach – inne podmioty funkcjonujące na rynku97 (52 pracowników było zatrudnionych 
u tego samego pracodawcy, co w marcu 2014 r., który jednak zaprzestał już korzystania 
z pomocy Funduszu w formie dofinansowania do wynagrodzeń). W okresie od marca 
2014 r. do grudnia 2016 r. rynek pracy – w zakresie umów podlegających oskładkowaniu – 
opuściło 135 osób98, co stanowiło 13,8% badanej próby 976 osób. Wśród ww. przeważały 

                                                                                                                                       
przeprowadzane dla całej populacji, tj. wszystkich pracowników zgłoszonych do dofinansowania, nie obejmowały natomiast 
danych z innych systemów (w tym: KSI ZUS) i nie odnosiły się do sytuacji pracowników po „opuszczeniu” systemu wsparcia. 
94 Tj. pracownik został wykazany do dofinansowania za grudzień 2016 r. z wyższym stopniem niepełnosprawności, niż 
we wniosku za marzec 2014 r., bądź też został wykazany jako osoba posiadająca co najmniej jedno ze schorzeń specjalnych, 
podczas gdy wcześniej był wykazywany jako osoba bez takich schorzeń. 
95 Obliczony jako relacja: liczby osób, które zostały wykazane z wyższą, niż dotychczasowa, grupą niepełnosprawności 
do liczby osób wykazanych z grupą niższą, niż we wcześniejszym okresie (45/22 = 2,05). 
96 Według raportu za 04/2014-04/2015 7.361 pracowników zostało wykazanych z wyższą grupą niepełnosprawności, niż rok 
wcześniej, natomiast  4.036 – z niższą grupą (relacja 7.361/4.036 wynosiła 1,82). Wskaźnik obliczony analogicznie 
na podstawie raportu za 08/2014-08/2015 wyniósł 6.782/4.196 = 1,62, natomiast na podstawie raportu za 12/2015-12/2016 – 
5.522/4.707 = 1,17. 
97 Należy mieć przy tym na uwadze, że podane liczby, odnoszące się do pracowników zgłoszonych do ubezpieczeń mogą, 
oprócz umów o pracę, obejmować również inne tytuły zgłoszeń do ubezpieczenia – np. wynikające z umów cywilnoprawnych. 
98 Żaden z płatników nie złożył na te osoby dokumentów rozliczeniowych do ZUS. 
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osoby zatrudnione dotychczas w warunkach pracy chronionej (dwie na każde trzy osoby 
były w 03/2014 pracownikami ZPCh). 

(dowód: akta kontroli, tom VIII str. 1-13, 16-82) 

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

1. Zgodnie z art. 26b ust. 8 ustawy o rehabilitacji, PFRON miał prawo udzielać dofinansowania 
jednostkom sektora finansów publicznych, które spełniały warunki określone w tym 
przepisie. W latach 2014-2016 wydatki na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych dla jednostek sektora finansów publicznych, wymienionych 
w art. 9 ustawy o finansach publicznych, ujmowano w § 2450 klasyfikacji budżetowej99, 
tj. jako dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych, a nie w § 2440, dotyczącym dotacji na realizację zadań bieżących 
dla jednostek sektora finansów publicznych. Według danych PFRON100 w latach 2014-2016 
wydatki na dofinansowanie do wynagrodzeń dla jednostek sektora finansów publicznych 
zostały poniesione w łącznej kwocie 165.862,1 tys. zł. 

Dyrektor Generalny PFRON Sebastian Szymonik, z upoważnienia p.o. Prezesa Zarządu, 
wyjaśnił, że środki na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 
były w całości ujmowane w § 2450 od początku istnienia tego zadania ustawowego. 
Możliwość udzielania dofinansowania dla jednostek sektora finansów publicznych wynikała 
ze zmian wprowadzonych do ustawy o rehabilitacji i dotyczyła tylko tej grupy pracodawców, 
która została objęta regulacją art. 26b ust. 8 ustawy o rehabilitacji. Każdorazowe ustalanie 
źródeł pochodzenia środków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz niejednoznaczność 
przepisów prawnych, przy jednoczesnych problemach z identyfikowaniem podmiotów 
sektora publicznego w systemie SODiR, stanowiła istotną trudność we właściwym 
planowaniu kwot w podziale na dwa paragrafy klasyfikacji budżetowej. 

W dniu 28 sierpnia 2017 r. (w trakcie kontroli NIK) p.o. Prezesa Zarządu PFRON Dorota 
Habich poinformowała kontrolerów NIK, że w zakładowym planie kont utworzono osobne 
konta księgowe dla ewidencji realizacji wypłat na rzecz podmiotów z sektora finansów 
publicznych oraz zwrotów dokonywanych przez te podmioty oraz ustalono, iż do czasu 
wdrożenia modyfikacji SODiR, obsługujących automatycznie te przypadki, DRP będzie 
przekazywał do Departamentu ds. Finansowych dane o wypłatach i zwrotach podmiotów 
z sektora finansów publicznych w celu ewidencji na tych kontach w księdze głównej. 
Poinformowała także o podjętych działaniach w celu modyfikacji SODiR m.in. w zakresie 
wyodrębnienia podmiotów należących do sektora finansów publicznych i zapewnienia 
automatycznego księgowania wypłat i zwrotów na utworzone konta w pomocniczej księdze 
rachunkowej SODiR. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 425-427, 440-445; tom III str. 52-54, 326-327, 492; 
tom IV str. 148, 176, 421, 508-511) 

2. Ze środków Funduszu udzielono dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych pracodawcom, posiadającym status organizacyjno-prawny jednostki 
budżetowej, czym naruszono zasady wynikające z przepisów art. 26b ust. 7 ustawy 
o rehabilitacji, zgodnie z którymi dofinansowanie nie przysługiwało do wynagrodzeń 
sfinansowanych ze środków publicznych. Według danych PFRON101 udzielono 
22 jednostkom budżetowym dofinansowania do wynagrodzeń za lata 2014-2016 w łącznej 
kwocie 1.022,4 tys. zł102. 

Obowiązujące przepisy ustawy o rehabilitacji i ustawy o finansach publicznych nie 
wskazywały na legalną możliwość sfinansowania przez jednostki budżetowe wynagrodzeń 
osobowych pracowników ze środków, które nie byłyby uznane za środki publiczne, bądź też 

                                                      
99 Określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1053, ze zm.). 
100 Przy uwzględnieniu trudności w ustaleniu tych danych opisanych w punkcie 1.1.4. niniejszego wystąpienia. 
101 Przy uwzględnieniu trudności w ustaleniu tych danych opisanych w punkcie 1.1.4. niniejszego wystąpienia. 
102 Z uwzględnieniem zwrotów i według stanu na dzień 25.07.2017 r. Kwota obejmuje również dofinansowanie, udzielone 
trzem jednostkom z terenu województwa lubelskiego, co zostało zauważone w trakcie kontroli NIK nr R/17/001. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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ze zrealizowanych przez te jednostki przychodów publicznych lub dochodów publicznych 
w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 5, ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. W związku 
z powyższym nie ma możliwości zastosowania wobec nich art. 26b ust. 8 ustawy 
o rehabilitacji, zezwalającego na udzielenie dofinansowania do wynagrodzeń. 

Dyrektor DRP wyjaśniła m.in., że Fundusz stał na stanowisku, że wolą ustawodawcy 
nie było całkowite wykluczenie jednostek budżetowych z mechanizmu objętego regulacją 
art. 26b ust. 8 ustawy o rehabilitacji. Wypłacano dofinansowanie pracodawcom 
posiadającym status jednostki budżetowej, o ile wykazali oni, że uzyskiwali środki 
na pokrycie wynagrodzeń tych pracowników. 

W dniu 28 sierpnia 2017 r. p.o. Prezesa Zarządu PFRON Dorota Habich poinformowała 
kontrolerów NIK, że określono listę jednostek budżetowych, którym dokonano płatności 
począwszy od października 2012 r., rozpoczęto prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu 
nienależnie pobranych środków, a także zablokowano możliwość otrzymania przez 
te jednostki otrzymania kolejnych wypłat dofinansowania. Poinformowała także o wydaniu 
wytycznych, że w przypadku złożenia wniosku przez pracodawcę posiadającego status 
jednostki budżetowej, podmiot jest rejestrowany w SODiR, jednak wypłata dofinansowania 
jest wstrzymywana, a względem pracodawcy prowadzone jest postępowanie 
administracyjne w przedmiocie wypłaty wnioskowanego dofinansowania. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 425-426; tom III str. 326-327, 491-492; tom IV str. 512-513, 
521-523) 

3. Fundusz nie opracował i nie wdrożył jednolitej procedury postępowania wobec 
pracodawców ubiegających się o udzielenie dofinansowania, w przypadku których 
prowadzone były czynności dochodzeniowo-śledcze przez organy ścigania. 

W październiku 2015 r., Zarząd PFRON zaakceptował zaproponowany mu tryb 
postępowania wobec 13 powiązanych osobowo firm, w przypadku których CBA prowadziło 
czynności dochodzeniowo-śledcze, zakładający, że Fundusz powinien wstrzymać wypłatę 
dofinansowania i podjąć próbę przeprowadzenia postępowań sprawdzających w tych 
firmach. W przypadku braku możliwości zweryfikowania w ten sposób, że beneficjenci 
spełnili wymagane warunki do otrzymania środków, pracodawcom miały zostać przekazane 
informacje o ustaleniu wysokości należnej pomocy w kwocie 0 zł (na podstawie art. 26c 
ust. 3 ustawy o rehabilitacji). W protokołach z posiedzeń Zarządu nie wskazano 
jednoznacznych dyspozycji dla merytorycznych wydziałów Biura PFRON, odnoszących się 
do innych pracodawców. 

13 ww. podmiotom, ujętym w informacji przedstawionej Zarządowi, zaprzestano wypłaty 
dofinansowania, w związku z wprowadzeniem blokad wypłaty środków (31 sierpnia 
i 2 września 2015 r.), a także przesłaniem informacji o ustaleniu dofinansowania 
w kwocie 0 zł. 

W przypadku innej, badanej przez NIK, firmy L. Fundusz odstąpił od kontroli w lipcu 2015 r. 
z powodu zajęcia dokumentacji przez organy dochodzeniowo-śledcze, a w dniu 17 listopada 
2015 r. do WDR wpłynęła kopia pisma Delegatury CBA w Poznaniu w związku 
z prowadzonym postępowaniem dotyczącym tego beneficjenta103. Informację 
o przysługującym pracodawcy dofinansowaniu w kwocie 0 zł (za miesiąc listopad 2016 r.), 
DRP przekazał firmie L. dopiero w dniu 13 grudnia 2016 r. tj. dzień po wpływie do PFRON 
pisma Prokuratury Regionalnej w Poznaniu o zatrzymaniu przedstawicieli tej firmy (blokadę 
wypłaty środków założono w dniu wpływu ww. pisma). Za okres od listopada 2015 r. 
do października 2016 r. firmie L. udzielono dofinansowania w kwocie 960,3 tys. zł. 

Teresa Hernik, Prezes Zarządu PFRON w okresie od 6 marca 2014 r. do 14 stycznia 
2016 r., wyjaśniła m.in., że intencją ustaleń podczas posiedzenia Zarządu PFRON było 
stosowanie zasady ustalania zerowej wysokości dofinansowania w zakresie wszystkich 
podmiotów, w przypadku których wystąpiła sytuacja podobna do przedstawionej 
na posiedzeniu Zarządu sytuacji kilkunastu pracodawców. Była Dyrektor WDR104 Ewa 

                                                      
103 Było to czwarte z zapytań organów dochodzeniowo-śledczych przekazanych do WDR od 23 października 2012 r., w tym 
dwóch zapytań Policji związanych z postępowaniem przygotowawczym w sprawie wyłudzenia świadczeń z PFRON oraz 
dwóch pism CBA. 
104 Pełniąca tę funkcje w okresie od 28.02.2012 r. do 31.10.2016 r. 
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Słowik wyjaśniła, że nie pamięta, czy powyższą procedurę Wydział uznał za dotyczącą 
13 podmiotów rozpatrywanych przez Zarząd Funduszu, czy też wszystkich tego rodzaju 
przypadków. Dyrektor DRP Joanna Malinowska-Jama wyjaśniła natomiast, że wskazaną 
procedurę Departament traktował jako odnoszącą się wyłącznie do enumeratywnie 
wymienionych przypadków, w związku z czym nie została ona wprowadzona jako ogólnie 
obowiązująca w Funduszu. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 141-142, 352-366; 407-424; tom II str. 226-227; 
tom III str. 324-325, 340-341, 356-363, 423-424, 533-559; tom IV str. 19, 29-63, 398-399, 

tom VIII str. 396-403) 

4. Udostępnienie przez Fundusz danych osób niepełnosprawnych innym niż ZUS zakładom 
emerytalno-rentowym (Zakładowi Emerytalno-Rentowemu Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) – w drodze 
kierowanych do tych podmiotów zapytań i załączonych do nich zbiorów danych dotyczących 
osób zgłoszonych przez pracodawców do dofinansowania – stanowiło naruszenie art. 27 
ust. 1, w związku z art. 7 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. 
Przepisy art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych zabraniały przetwarzania 
danych o stanie zdrowia105. Nie wystąpiły w tym przypadku przesłanki określone w art. 27 
ust. 2 ww. ustawy (w szczególności w art. 27 ust. 2 pkt 2), dopuszczające przetwarzanie 
takich danych, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwalał na przetwarzanie takich 
danych bez zgody osoby, której dane dotyczyły, i stwarzał pełne gwarancje ich ochrony106. 

P.o. Prezesa Zarządu PFRON Dorota Habich wyjaśniła m.in., że Fundusz był obowiązany 
prowadzić postępowania z należytą starannością tak, by wyjaśnić wszystkie istotne 
okoliczności, z należytą dbałością o finanse publiczne, zgodnie z wymogiem art. 44 ust. 3 
ustawy o finansach publicznych. Ustalenie, czy osoba ujęta w SODiR spełniała przesłanki 
negatywne wymienione w przepisie art. 26a ust. 1a1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji, było 
niezbędnym warunkiem załatwienia sprawy. Nie może zatem budzić wątpliwości, 
że przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym, tj. weryfikacji czy pracownik 
niepełnosprawny, którego wynagrodzenie ma być lub było dofinansowane ze środków 
PFRON, posiadał prawo do emerytury, miało podstawę w przepisach ustawy o ochronie 
danych osobowych, tj. w art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4 i art. 27 ust. 2 pkt 2. Jednocześnie należy 
mieć na uwadze, iż przetwarzanie danych w opisanych przypadkach było dokonywane 
przez organy publiczne, tj. PFRON, jak też MSWiA oraz KRUS. Fundusz dołożył wszelkiej 
staranności, aby dokonać zmiany w art. 49c ustawy o rehabilitacji, zakładającej 
wprowadzenie do przepisu dodatkowych baz i podmiotów, od których możliwe będzie 
pozyskanie danych – poprzez złożenie do BON w styczniu 2017 r. (i ponownie w sierpniu 
2017 r.) wniosków o uwzględnienie, w dalszych pracach, propozycji zmiany przepisów. 

Zdaniem NIK, ustawa o rehabilitacji nie zawierała odpowiedniej podstawy prawnej, 
zezwalającej na przekazywanie przez PFRON wykazów pracowników objętych 
dofinansowaniem, w celu ich zweryfikowania przez organy emerytalne pod kątem prawa 
do emerytury (co oznaczałoby przetwarzanie przez nie danych o stanie zdrowia osób 
zgłoszonych do Funduszu do dofinansowania); brak było jednocześnie ustawowej podstawy 
do żądania przez PFRON, by wskazane organy emerytalno-rentowe inne niż ZUS, 
przekazywały mu dane wszystkich osób mających ustalone przez te organy prawo 
do emerytury. NIK zauważa przy tym, że brak odpowiednich regulacji prawnych utrudniał 
Funduszowi rzetelne wykonywanie zadań, nałożonych na niego przez ustawodawcę, 
wymagających dokonywania weryfikacji, czy pracodawcom przysługiwało dofinansowanie 
do wynagrodzeń osób wykazanych w złożonych przez nich wnioskach. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 107-126; tom III str. 59-63, 125-127; tom IV str. 12-13, 
276-277, tom VIII str. 87-91, 333-339) 

                                                      
105 W świetle art. 7 pkt  2 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych obejmuje jakiekolwiek operacje 
wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 
udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. 
106 Potwierdza to opinia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, uzyskana przez kontrolerów NIK podczas 
niniejszej kontroli (pismo Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie 
z dnia 7 sierpnia 2017 r., znak DOLiS-027-1240/17/TG/61108). 
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5. W wyniku badania 10 postępowań kontrolnych w zakresie spełniania warunków uzyskania 
dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych stwierdzono, że: 

– w dokumentacji kontroli brak było zapisów i dokumentów świadczących o weryfikowaniu 
przez kontrolerów PFRON faktycznego zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
z wykorzystaniem uprawnień, przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie trybu 
i sposobu przeprowadzania kontroli, do pozyskiwania zeznań świadków, wyjaśnień, 
przeprowadzania oględzin. W szczególności dotyczyło to dwóch podmiotów, 
wytypowanych do kontroli m.in. w związku z ryzykiem fikcyjnego zatrudnienia 
pracowników niepełnosprawnych107 (w jednym z tych przypadków, PFRON otrzymał 
skargę pracowników wskazującą na fikcyjne zatrudnienie części osób). 

 Dyrektor DKW wyjaśnił, że jeśli kontrola odbywa się w zakładzie produkcyjnym, 
kontrolerzy najczęściej odwiedzają halę produkcyjną lub magazynową i spotykają się 
z pracownikami zgłaszanymi do SODiR, którzy obecni są w pracy. W przypadku firm 
zajmujących się ochroną lub sprzątaniem powierzchni, których pracownicy wykonują 
pracę poza siedzibą (często na terenie całego kraju i w różnych godzinach), brak jest 
możliwości spotkania się z pracownikami. Dyrektor DKW wskazał, że w uzasadnionych 
przypadkach kontrolujący korzystają z możliwości żądania zeznań świadków, jednak 
ze względu na fakt, że podczas przyjmowania zeznań świadków obecny jest zawsze 
kierownik podmiotu kontrolowanego lub pracownik przez niego wskazany, zeznania takie 
tracą swoją wiarygodność. Pracownicy, w trosce o pracę, zazwyczaj nie chcą lub wręcz 
boją się zeznawać w obecności pracodawcy, a jeśli już zeznają – to na korzyść 
pracodawcy. Dyrektor DKW wyjaśnił również, że dokonywane są również oględziny 
miejsc, w których osoby niepełnosprawne świadczą pracę, jeżeli jest taka możliwość. 
Jeżeli wszystko jest w porządku, o oględzinach miejsc pracy nie wspomina się 
w protokołach kontroli. Odnosząc się do przypadku, w którym do PFRON wpłynęła skarga 
pracowników podmiotu wskazująca na fikcyjne zatrudnianie części osób, Dyrektor DKW 
wyjaśnił, iż w trakcie kontroli zweryfikowano dokumentację kadrowo-finansową i nie 
stwierdzono nieprawidłowości. Ustalono, że wszyscy pracownicy byli zatrudnieni 
w oparciu o umowy o pracę, zostali zarejestrowani w ZUS oraz otrzymywali 
wynagrodzenie. 

(dowód: akta kontroli, tom V str. 206-220) 

Powyższa nieprawidłowość wystąpiła również w postępowaniu kontrolnym w firmie F. 
W dniu 17 grudnia 2012 r. wpłynęła do PFRON skarga, w której poinformowano m. in., 
że firma ta zatrudnia osoby niepełnosprawne w formie telepracy na stanowisku 
konsultantów telefonicznych, a także że na konto pracowników przekazywana jest niższa 
kwota niż wynikająca z umowy o pracę. W związku ze skargą, we wrześniu 2013 r. 
pracownicy PFRON przeprowadzili w tej firmie kontrolę108. W programie kontroli nie 
uwzględniono możliwości zażądania od pracowników niepełnosprawnych udzielenia 
zeznań i wyjaśnień w sprawach kwoty i formy otrzymywanego wynagrodzenia 
za telepracę, tj. narzędzia kontroli, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli. Kontrolerzy nie uzyskali w trakcie 
kontroli od pracowników niepełnosprawnych wyjaśnień w sprawach dotyczących 
wynagrodzenia za pracę. Nie uzyskali także oświadczeń od pracowników 
niepełnosprawnych w zakresie faktycznego świadczenia przez nich pracy, mimo 
że zobowiązywały ich do tego zasady określone w podpunkcie 1 punktu 3 części III 
Procedury działań kontrolnych wobec pracodawców zarejestrowanych w SODiR. 

Dyrektor DKW wyjaśnił m.in., że kontrolujący potwierdzili w trakcie kontroli, 
że wynagrodzenia były wypłacane w formie przelewów na konta osobiste pracowników 
terminowo i w należytej wysokości. Gdyby w trakcie sprawdzania dokumentacji natrafiono 
na opisany w skardze problem, kontrolerzy rozesłaliby do pracowników zapytania 
o wysokość wypłacanego wynagrodzenia i formę zapłaty. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 353-427, 430; tom IV str. 247-258) 

                                                      
107 Wystąpienia pokontrolne nr: WK/7658/2014/MP z 12 września 2014 r. oraz DKW.WKD.411.39.2016.MD.1171w 
z 20 kwietnia 2014 r. 
108 Objęto kontrolą wszystkich pracowników, tj. 152 osoby, zgłoszone za okresy od maja 2012 r. do lipca 2013 r. 
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– w protokołach kontroli nie zamieszczano zapisów, a w aktach kontroli dokumentów, 
świadczących o wyniku weryfikacji ewidencji czasu pracy, w tym list obecności 
pracowników niepełnosprawnych, podczas gdy badanie kompletności tej dokumentacji 
było przewidziane we wszystkich programach kontroli. W przypadku sześciu kontroli109 
od podmiotów przyjęto jedynie oświadczenia o prowadzeniu ewidencji czasu pracy, 
co odnotowano w protokołach kontroli, zaś w pozostałych czterech przypadkach brak było 
takich oświadczeń w aktach kontroli i zapisów w protokołach kontroli (w tym w przypadku 
podmiotu E., w odniesieniu do którego na etapie analizy przedkontrolnej wskazywano 
na ryzyko fikcyjnego zatrudniania pracowników). Dyrektor DKW wyjaśnił, że w jednym 
przypadku weryfikowano faktyczne zatrudnienie i nie stwierdzono nieprawidłowości, stąd 
w protokole kontroli brak jest tej informacji. W pozostałych przypadkach pozyskano 
jedynie oświadczenia pracodawców o prowadzeniu ewidencji czasu pracy. Dodał, 
iż w przypadkach, gdy ewidencja czasu pracy jest prowadzona w formie papierowej i karty 
pracy znajdują się w aktach osobowych, kontrolujący przeglądają je i porównują 
z wymiarem zatrudnienia określonym w umowie o pracę. Jeżeli nie ma wzmianki o tym 
w protokole kontroli, oznacza to, że nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli, tom V str. 206-220) 

Brak pełnego wykorzystywania instrumentów przysługujących kontrolerom PFRON 
i dokumentowania powyższego w aktach kontroli (w odniesieniu do wszystkich 
zatrudnionych lub choćby na wybranej próbie) nie daje wystarczającego zapewnienia 
o realności zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych przez kontrolowanych 
pracodawców. Powyższa praktyka jest ponadto działaniem nierzetelnym, szczególnie 
w przypadku stwierdzenia (w oparciu o sygnały zewnętrzne lub własne analizy) ryzyka 
fikcyjnego zatrudnienia.  

6. W latach 2014-2016 nie zagwarantowano przejrzystości i jednolitości procesu sporządzania, 
weryfikacji, oceny i terminów przekazywania projektów zawiadomień o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa na szkodę PFRON. O powyższym świadczyło: 

– nieprzekazanie jednostkom sporządzającym projekt zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa opisanego w art. 286 § 1 K.k. lub art. 297 K.k. lub wnioskującym 
o sporządzenie takiego zawiadomienia informacji o braku podstaw do skierowania takiego 
zawiadomienia do organów ścigania. Dotyczyło to projektu zawiadomienia sporządzonego 
przez Oddział Zachodniopomorski PFRON110, przekazanego Zespołowi Radców 
Prawnych PFRON wraz pismem Oddziału PFRON z 4 listopada 2016 r.111 oraz wniosku 
WK.411.14.2015.MM.1253w z 21 kwietnia 2015 r. o przygotowanie zawiadomienia 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez M. 

 Zgodnie z § 5 ust. 3 i § 6 ust. 4 zarządzenia nr 42/2013 Prezesa Zarządu PFRON z dnia 
22 marca 2013 r.112, które obowiązywało do 21 grudnia 2016 r., w przypadku stwierdzenia, 
że brak jest podstaw do nadania biegu projektowi zawiadomienia, WOP miał informować 
o tym właściwą jednostkę organizacyjną Biura Funduszu (lub oddział), zwracając jej 
materiały źródłowe, 

– nieprzygotowanie przez koordynatora współpracy w WK, a w konsekwencji 
nieprzekazanie do WOP zawiadomienia o podejrzeniu wyłudzenia środków publicznych 
przez J. i jednoczesny brak w PFRON dokumentów świadczących o podjęciu decyzji 
o bezzasadności sporządzania takiego zawiadomienia. We wniosku z 6 listopada 2015 r. 
skierowanym do ww. koordynatora o przygotowanie zawiadomienia do prokuratury 
o podejrzeniu wyłudzenia środków publicznych wskazano w szczególności na podejrzenie 

                                                      
109 Podmioty, do których skierowano wystąpienia pokontrolne o numerach: WK/7658/2014/MP z 12 września 2014 r., 
O-09.OKW.411.2.1.2015 z 9 marca 2015 r., O-05/OKW/AS/934/2015 z 26 marca 2015 r., WK.411.2015.MD.1413w z 6 maja 
2015 r., DKW.WKD.411.35.2016/2017.BG.1511w z 31 maja 2017 r., WK/4017/2014/BG z 18 czerwca 2014 r. 
110 W zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wskazano na bezskuteczne próby zawiadomienia podmiotu 
o planowanej kontroli, braku siedziby pod wskazanymi w KRS adresami w ciągu ostatnich kilku lat, pobranie w latach 
2004-2015 dofinansowania z PFRON w kwocie 6.187,9 tys. zł. Stwierdzono także, iż wskazane w zawiadomieniu okoliczności 
wzbudzają podejrzenie celowego działania podmiotu na szkodę PFRON. 
111 L.dz.O-16/OKW/KR/2191/2016. 
112 Zarządzenie w sprawie sporządzania przez PFRON zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego oraz współpracy z organami postępowania przygotowawczego. 
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celowego działania podmiotu na szkodę PFRON polegającego na udaremnianiu 
przeprowadzenia kontroli, imienną skargę z 2012 r. wskazującą na nieprawidłowości 
polegające na wyłudzaniu przez pracodawcę środków PFRON poprzez fikcyjne 
zatrudnianie części pracowników. Ponadto w analizie przedkontrolnej sporządzonej w WK 
w marcu 2014 r., poza ryzykiem fikcyjnego zatrudnia pracowników, wskazano na ryzyko 
nieprawidłowości w regulowaniu składek ZUS (niepełne wpłaty za poszczególne okresy), 

– nieprzygotowanie projektów zawiadomień w przypadku podmiotów G., N. i F. pomimo 
stwierdzenia przez WK w pismach kierowanych do WDR podejrzenia celowego działania 
na szkodę PFRON i jednoczesny brak w PFRON dokumentów świadczących o podjęciu 
decyzji o bezzasadności sporządzania takiego zawiadomienia, 

– skierowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez A.T. 
do Prokuratury 23 października 2015 r., tj. niecałe dwa miesiące od poinformowania WDR 
o bezskutecznych próbach podjęcia kontroli, gdy projekt zawiadomienia w sprawie 
K. skierowano do Departamentu Prawnego w trakcie kontroli NIK 20 lipca 2017 r., 
a bezskuteczne próby podjęcia kontroli miały miejsce od kwietnia do grudnia 2016 r.  

 Radca prawny, działająca w zastępstwie Dyrektora Departamentu Prawnego wyjaśniła, 
że Departament prowadzi korespondencję z oddziałami/departamentami dotyczącą 
przekazanych projektów zawiadomień o podejrzeniu wykroczenia/przestępstwa, celem ich 
dalszego uzupełnienia, wyjaśnienia sprzeczności czy dostarczenia brakującego materiału 
dowodowego. Nie prowadzi dodatkowej korespondencji, w sytuacji kiedy przedłożone 
projekty nie spełniają żadnych przesłanek uprawdopodobniających popełnienie czynu lub 
gdy czyn uległ przedawnieniu. 

(dowód: akta kontroli, tom V str. 193-197, 600) 

W trakcie kontroli NIK, 22 sierpnia 2017 r. p.o. Prezesa Zarządu PFRON wydała 
zarządzenie nr 67/2017 w sprawie sporządzania przez PFRON zawiadomień o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego oraz współpracy z organami 
prowadzącymi postępowania przygotowawcze. Doprecyzowano w nim w szczególności 
proces badania przesłanek kierowania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa, terminy podejmowania kluczowych działań oraz przewidziano nadzór 
Prezesa Zarządu PFRON nad przypadkami odstępowania od kierowania zawiadomień 
do organów ścigania. P.o. Prezesa Zarządu PFRON poinformowała jednocześnie, iż zasady 
działania pracowników DKW w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia 
popełnienia przestępstwa zostaną uregulowane także w opracowywanym podręczniku 
kontrolera. 

(dowód: akta kontroli, tom VI str. 563-576) 

7. Niejednolite postępowanie w przypadkach stwierdzenia bezskuteczności prób podjęcia 
postępowania sprawdzającego. Analiza 30 tego rodzaju przypadków wykazała, że: 

a. w siedmiu przypadkach, pomimo powzięcia przez WDR informacji o bezskutecznych 
próbach przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, wypłacono dofinansowanie 
w łącznej kwocie 171,2 tys. zł. Powodem nieprzeprowadzenia tych czynności był brak 
możliwości kontaktu z pracodawcą lub odmowa poddania się czynnościom. Próby 
podjęcia postępowań sprawdzających nie były w tych przypadkach ponawiane. W trzech 
przypadkach113 powodem braku wstrzymania wypłaty dofinansowania był – zgodnie 
z wyjaśnieniem Dyrektor DRP – sezon urlopowy i brak możliwości płynnego 
zastępowania pracowników lub brak możliwości szybszej reakcji na informację, 
w jednym114 – niestwierdzenie formalnych i rachunkowych nieprawidłowości 
we wnioskach o wypłatę dofinansowania złożonych drogą elektroniczną i brak informacji 

                                                      
113 Podmiotu K. wskazanego w notatce pracowników PFRON przekazanej do WDR 10 lipca 2014 r. (brak siedziby podmiotu 
pod dostępnym adresem, budynek opuszczony, brak informacji o firmie); podmiotu D. wskazanego w notatce Oddziału 
Łódzkiego PFRON przekazanej do WDR 21 lipca 2016 r. (pracodawca udostępnił dokumenty nie pozwalające 
na potwierdzenie poniesienia kosztów płacy oraz spełniania przez pracownika warunków do dofinansowania - brak umowy 
o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności); podmiotu J. wskazanego w notatce pracowników Oddziału Warmińsko-
Mazurskiego PFRON przekazanej do WDR 4 marca 2016 r. (brak dostępu do posesji pod adresem wskazanym w SODiR oraz 
brak informacji o podmiocie pod adresem wskazanym w CEiDG - osoby tam przebywające nie słyszały o pracodawcy). 
114 Podmiotu D. wskazanego w notatce Oddziału Dolnośląskiego przekazanej do WDR 11 grudnia 2014 r., w której 
stwierdzono brak siedziby firmy pod dostępnymi adresami. 
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o nieterminowym regulowaniu składek ZUS, w jednym115 – stwierdzenie, że podmiot 
„spełnił wymogi do otrzymania pomocy”, w dwóch116 – wynik weryfikacji dokumentów 
nadesłanych przez podmiot na wezwanie PFRON, 

b. w 10 przypadkach jedną z głównych lub samoistną przesłanką dla dokonania blokady 
wypłaty dofinansowania był brak możliwości sprawdzenia przesłanek ustawowych 
do otrzymania dofinansowania.  

Wyjaśniając powyższe Dyrektor DRP wyjaśniła, iż tryb postępowania w przypadku braku 
możliwości przeprowadzenia postępowania sprawdzającego nie jest sformalizowany i nie 
wynika z przepisów prawa. Różne przypadki w toku wykonywanych czynności, 
spowodowały wypracowanie praktyk w tym zakresie. Wyjaśniła również, iż do czasu 
przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, w przypadku gdy z przedstawionej 
podczas rejestracji dokumentacji nie wynikają nieprawidłowości, DRP nie może zakładać, 
że każdy nowo rejestrowany podmiot nie spełnia przesłanek do otrzymania pomocy. 

Zgodnie z procedurą postępowania sprawdzającego ustaloną przez Prezesa Zarządu 
PFRON, powinno być ono prowadzone w celu: sprawdzenia spełniania przez pracodawcę 
warunków do otrzymania dofinansowania, tj. zgodności danych rejestrowych 
przedstawionych w procesie rejestracji w SODiR z dokumentami źródłowymi, zgodności 
danych osobowych pracowników zgłoszonych do SODiR z dokumentami w aktach 
osobowych, potwierdzenia faktycznego zatrudniania zgłoszonych osób, w tym miejsc 
wykonywania przez te osoby pracy, uniemożliwienia wypłaty nienależnego dofinansowania, 
jak również identyfikowania nowych czynników ryzyka. Weryfikację przeprowadza się 
w siedzibie wnioskodawcy, miejscu lub miejscach prowadzenia działalności, miejscu 
przechowywania dokumentów oraz miejscach wykonywania pracy przez osoby 
niepełnosprawne. NIK zwraca uwagę, iż do pełnej realizacji tych celów nie wystarczy 
weryfikacja dokumentacji nadesłanej przez podmiot wytypowany do postępowania 
sprawdzającego w oparciu o przyjęte czynniki ryzyka. 

(dowód: akta kontroli, tom IV str. 199-225, tom VI str. 415-448, 462-481, 517-531) 

8. W przypadku podmiotów M. i K. po otrzymaniu z WK informacji o bezskutecznych próbach 
podjęcia kontroli spełniania warunków dla uzyskania dofinansowania WDR do czasu kontroli 
NIK nie podjął działań zmierzających do weryfikacji terminowości ponoszenia regulowania 
składek ZUS. W przypadku M., w analizie przedkontrolnej z 11 marca 2015 r. sporządzonej 
w WK stwierdzono czynniki ryzyka w postaci: nieprawidłowości w opłacaniu składek ZUS 
(brak wpłat za niektóre okresy i niskie wpłaty za inne) oraz migracje pracowników 
(pracownicy zatrudnieni również w innych podmiotach objętych analizą na podstawie 
powiązań osobowych), nadając kontroli priorytet „pilna”. W przypadku K., w analizie 
przedkontrolnej z 2 marca 2016 r. sporządzonej w WK stwierdzono czynniki ryzyka głównie 
w postaci: nieprawidłowości w odprowadzaniu składek ZUS (nieterminowe wpłaty), ryzyko 
podwójnego finansowania wynagrodzeń ze środków publicznych w przypadku pracowników 
zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej oraz ryzyko fikcyjnego zatrudnienia 
92 pracowników, nadając planowanej kontroli priorytet „natychmiast”. W przypadku K., 
w trakcie kontroli NIK (20 lipca 2017 r.) DKW przekazał DP projekt zawiadomienia 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

W odniesieniu do M., Dyrektor DRP wyjaśniła, iż zgodnie z dyspozycją WK założono 
blokadę uniemożliwiającą wypłatę środków. W związku z faktem, że w piśmie WK nie 
zostało wskazane, że występują jakiekolwiek stwierdzone nieprawidłowości w tym 
podmiocie, jak również podmiot zaprzestał w 2012 r. ubiegania się o dofinansowanie 
do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, nie było powodu by podejmować działania 
zmierzające do weryfikacji terminowości ponoszenia składek ZUS. Do WDR nie wpłynęła 
analiza przedkontrolna dotycząca podmiotu. W odniesieniu do K., Dyrektor DRP wyjaśniła, 
iż nie posiada analizy przedkontrolnej sporządzonej w WK. Poinformowała, iż w związku 

                                                      
115 Podmiotu M. wskazanego w notatce pracowników Oddziału Małopolskiego PFRON z 15 września 2015 r., przekazanej 
do WDR 16 września 2015 r. (brak możliwości kontaktu z pracodawcą). 
116 Podmiotu B. wskazanego w notatce pracowników Oddziału Małopolskiego PFRON przekazanej do WDR 14 września 
2015 r. (odmowa poddania się weryfikacji przez podmiot); podmiotu K. wskazanego w notatkach pracownika PFRON 
przekazanych do WDR 15 grudnia 2015 r. (brak kontaktu z pracodawcą, błędny numer telefonu, siedziba w mieszkaniu 
w bloku).  
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z notatką z 19 kwietnia 2016 r. o odmowie poddania się kontroli, pismem z 2 maja 2016 r. 
strona została wezwana do przesłania dokumentów dotyczących ostatniego 
wnioskowanego okresu, tj. marca 2016 r., w tym dokumentów niezbędnych 
do zweryfikowania składek ZUS. W wyniku przeprowadzenia postępowania wypłacone 
zostało dofinansowanie w kwocie 119,9 tys. zł. Dyrektor DRP poinformowała jednocześnie, 
iż DRP zwróci się do DKW z prośbą o przekazanie wyników analiz przedkontrolnych 
dotyczących ww. podmiotów celem ewentualnego podjęcia postępowań wyjaśniających. 

(dowód: akta kontroli, tom V str. 406, 408-410, 603-607) 

1. W § 1 pkt 3 umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2015 r. przez PFRON z wykonawcą 
systemu SODiR, dotyczącej przeniesienia na PFRON autorskich praw majątkowych 
do ww. systemu, określono, że świadczenie usługi modyfikacji systemu i usługi jego 
utrzymania w okresie od 21 grudnia 2015 r. do 20 grudnia 2018 r. dotyczy realizacji przez 
PFRON ustawowych zadań wykonywanych przez system. 

Dyrektor Generalny PFRON Sebastian Szymonik, z upoważnienia p.o. Prezesa Zarządu, 
wyjaśnił m.in., że ówczesne kierownictwo Wydziału Informatyki zarekomendowało 
Zarządowi umowę z wolnej ręki. Zastosowany tryb wyboru wykonawcy wynikał z potrzeby 
dokonania transferu wiedzy i know-how, posiadanej tylko przez jednego wykonawcę. Dzięki 
temu umowa doprowadziła do przejęcia praw własności do systemu i dała czas 
na pozyskanie odpowiedniej wiedzy i dokumentacji, aby po jej zakończeniu udzielić 
zamówienia publicznego w trybie konkurencyjnym i móc swobodnie rozwijać system. 

Rozwiązanie to uniemożliwiało jednak wprowadzanie na podstawie powyższej umowy, 
do 20 grudnia 2018 r., modyfikacji związanych z rozwojem systemu SODiR, 
z przystosowaniem SODiR do automatycznej wymiany danych z systemami KRS, CEiDG 
i ZUS oraz wyeliminowaniem niedoskonałości funkcjonalnych tego systemu. 

NIK przyjmuje wyjaśnienia p.o. Prezesa Zarządu PFRON Doroty Habich, że brak kompletnej 
dokumentacji systemu utrudnia kompleksową ocenę jakości wykonania systemu oraz 
oszacowania kosztów jego utrzymania i rozwoju systemu po całkowitym przejęciu przez 
PFRON praw własności do wszystkich jego składników, a także, że nie można wykluczyć, 
że docelowo bardziej opłacalną metodą będzie wytworzenie całkowicie nowego systemu 
i stopniowe wygaszanie SODiR. Zdaniem NIK, niezależnie od przyjętego w przyszłości 
rozwiązania, wskazane jest przystosowanie systemu obsługi dofinansowań 
do automatycznej wymiany danych z systemami KRS, CEiDG i ZUS, a także z systemami, 
w których gromadzone są dane z kontroli i postępowań sprawdzających. 

(dowód: akta kontroli, tom III str. 54-57, 63, 128-133, 561-562; tom IV str. 7, 273-296) 

2. W trakcie przekazywania pracodawcom informacji o zamiarze przeprowadzenia czynności 
sprawdzających kontrolerzy PFRON byli w niektórych przypadkach (dziesięciu, spośród 
85 anulowanych postępowań)117 informowani przez beneficjentów, że czynności takie 
są bezzasadne. Wynikało to z: otrzymania przez pracodawcę informacji z WDR 
o niespełnieniu warunków do uzyskania dofinansowania za okres, który miał zostać objęty 
czynnościami sprawdzającymi; toczącego się postępowania związanego z niespełnianiem 
wymogów do otrzymania dofinansowania; wezwania do korekty wniosku, pod rygorem jego 
nierozpatrzenia. 

Dyrektor Generalny PFRON Sebastian Szymonik wyjaśnił m.in., że wykaz podmiotów 
wskazanych do przeprowadzenia postępowań sprawdzających, przekazywany przez DRP 
do DKW, zawiera podmioty nowo zarejestrowane. Co do zasady postępowania powinny 
odbywać się przed wypłatą środków, ponieważ mają na celu weryfikację prawidłowości 
ubiegania się przez podmioty o dofinansowanie. Po zakończeniu prac nad elektronicznymi 
programami użytkowanymi przez DRP i DKW w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń 
zostaną one połączone, co umożliwi zautomatyzowanie procesu przekazywania informacji 
i dostęp pracowników DKW do bieżących informacji o prowadzonych postępowaniach 
administracyjnych. 

                                                      
117 Dotyczących pracodawców którym przypisano następujące numery w przekazanym przez PFRON kontrolerom NIK wykazie 
85 pracodawców, w przypadku których w latach 2014-2016 wystąpił brak możliwości przeprowadzenia przez PFRON 
postępowań sprawdzających:  31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 58, 84.  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Zdaniem NIK, kontrolerzy PFRON, bezpośrednio przed rozpoczęciem czynności 
sprawdzających, powinni dysponować pełną informacją na temat toczących się w stosunku 
do pracodawcy postępowań wyjaśniających i administracyjnych w PFRON. NIK uwzględnia, 
że w nowej procedurze postępowania sprawdzającego, stanowiącej załącznik 
do zarządzenia nr 88/2017 Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z dnia 23 sierpnia 2017 r.118, wprowadzono regulacje umożliwiające, 
przed rozpoczęciem czynności sprawdzających u danego pracodawcy, wymianę informacji 
między DRP i DKW na temat działań podjętych w stosunku do niego przez Fundusz. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 127-132, 448-457; tom IV str. 3-4, 349-396) 

3. Niezależnie od wskazywanych przez PFRON obiektywnych przyczyn przewlekłości 
postępowań kontrolnych oraz dostrzegając wprowadzane usprawnienia w zakresie 
wyliczania nienależnie pobranych kwot dofinansowania, NIK zwraca uwagę na potrzebę 
podejmowania działań zmierzających do skrócenia okresu czasu upływającego 
od zidentyfikowania ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości do czasu podjęcia 
kontroli u pracodawcy oraz skrócenia czasu trwania kontroli spełniania warunków uzyskania 
dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Wydłużający się proces 
podejmowania i przeprowadzania kontroli, w przypadku posiadania przez PFRON informacji 
o ryzyku istotnych nieprawidłowości, może wpływać na wydłużenie okresu nieuprawnionego 
pobierania przez dany podmiot dofinansowania ze środków Funduszu. Ustalenia kontroli 
NIK wskazują zaś na bardzo niską skuteczność dochodzenia nienależnie pobranych kwot. 

4. W kontrolowanym okresie PFRON przeprowadził znaczną liczbę postępowań 
sprawdzających, których jednym z głównych celów było sprawdzenie faktycznego 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych (niemal wszystkie postępowania dotyczyły 
pracodawców nowo zarejestrowanych w SODiR). Liczba przeprowadzonych kontroli, które 
koncentrowały się na weryfikacji dokumentów wnioskodawcy (głównie podmiotów z wyższą 
skalą zatrudnienia osób niepełnosprawnych) była niewielka w relacji do całej populacji 
pracodawców otrzymujących wsparcie. Powodowało to, że na późniejszym etapie 
korzystania z dofinansowania prawdopodobieństwo objęcia beneficjenta tymi działaniami 
było bardzo niskie – pracodawca mógł oczekiwać kontroli lub czynności sprawdzających 
ze strony PFRON średnio raz na 259 lat119. 

NIK zwraca uwagę na celowość prowadzenia w większym zakresie postępowań 
sprawdzających (lub kontroli) również na późniejszych etapach korzystania przez podmiot 
z dofinansowania, co może w większym stopniu ograniczać ryzyko fikcyjnego zatrudniania 
pracowników niepełnosprawnych, a w konsekwencji wyłudzeń środków Funduszu. 
NIK uwzględnia, że w nowej procedurze postępowania sprawdzającego, stanowiącej 
załącznik do zarządzenia nr 68/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r., wprowadzono rozwiązania, 
mogące przyczynić się do zwiększenia udziału pracodawców, innych niż nowo 
zarejestrowani, w postępowaniach sprawdzających. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 36, 446-457, tom II str. 236, tom V, str. 381-386) 

5. Opracowane i wdrożone w Funduszu procedury, związane z prowadzeniem postępowań 
wyjaśniających, postępowań sprawdzających lub kontroli, nie zawierały osobnych regulacji, 
odnoszących się do jednostek sektora finansów publicznych – w szczególności zapisów 
wskazujących na sposób weryfikacji spełniania przez te podmioty warunków do otrzymania 
dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.  

W myśl przepisów art. 26b ust. 7 ustawy o rehabilitacji miesięczne dofinansowanie nie 
przysługiwało do wynagrodzenia pracownika w części sfinansowanej ze środków 
publicznych. W ust. 8 tego artykułu wprowadzono wyjątek od powyższej zasady, 

                                                      
118 Dalej: Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. 
119 W latach 2014, 2015, 2016 dofinansowanie otrzymało odpowiednio 28.357, 31.522 i 34.299 pracodawców, tj. średnio 
31.393 rocznie. W okresie tych lat PFRON zrealizował ogółem 334 kontroli w obszarze dofinansowania do wynagrodzeń; 
30 spośród 5.399 przeprowadzonych postępowań sprawdzających dotyczyło innego, niż nowo zarejestrowany, wnioskodawcy. 
Łącznie, działania te objęły maksymalnie 334 + 30 = 364 podmiotów (przyjmując, na potrzeby analizy, że nie doszło 
do przeprowadzenia w tym samym podmiocie zarówno czynności sprawdzających, jak i kontroli), tj. średnio 121 rocznie.  
Oznacza to, że działania takie obejmowały rocznie około 0,39% populacji podmiotów korzystających z dofinansowania 
(121/31.393 ≈ 0,39%), a tym samym każdy z podmiotów mógł zostać poddany kontroli lub czynnościom sprawdzającym 
średnio raz na 259 lat (31.393/121 ≈ 259). 
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przewidujący możliwość otrzymania pomocy, jeżeli wynagrodzenie zostało sfinansowane 
ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, 
bądź też z dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach 
publicznych. O ile zatem wnioskodawcy spoza sektora finansów publicznych z założenia 
spełniali powyższy warunek (chyba, że do sfinansowania kosztów płacy wykorzystali środki 
publiczne pochodzące z innych źródeł), to pracodawcom będącym jednostkami sektora 
finansów publicznych generalnie pomoc nie przysługiwała – chyba, że byli w stanie 
wykazać, że wynagrodzenia zostały sfinansowane ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 
pkt 5 lub ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 

Procedury wewnętrzne Funduszu, precyzujące zasady weryfikacji spełniania przez 
pracodawców warunków do otrzymania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych, nie odnosiły się do konkretnych kryteriów oceny, na podstawie których 
PFRON uznawał, że pracodawca z sektora finansów publicznych wymogi te spełnił 
(bądź nie). Mogło to w konsekwencji rodzić wątpliwości, czy wnioskodawcy pomoc 
przysługiwała. Przykładowo, w odniesieniu do pomocy udzielonej jednemu z pracodawców 
(SPZOZ w L.) dyrektor DRP wyjaśniła, że podstawą do uznania, że wnioskodawca spełniał 
warunki do uzyskania pomocy były przedstawione przez niego dokumenty. 
Ze zgromadzonego materiału wynikało, że wnioskodawca realizował przychody 
z prowadzonej działalności oraz wpływy ze sprzedaży usług, które pozwoliły uznać, 
że posiadał w dniu wypłaty wynagrodzeń środki na ich realizację120. Dyrektor zwróciła przy 
tym uwagę, że wpływy z prowadzonej działalności, które strona osiągała nie były środkami 
znaczonymi; z przepisów ustawy o rehabilitacji nie wynikał obowiązek – ciążący 
na pracodawcach zatrudniających osoby niepełnosprawne – prowadzenia odrębnego 
rachunku bankowego, z którego należało wypłacać wynagrodzenia na rzecz tych osób. 

P.o. Prezesa Zarządu Funduszu wyjaśniła m.in., że u pracodawców ubiegających się 
o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych problem 
„przenikania się” środków pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej 
ze środkami publicznymi (środki niewymienione w art. 26b ust. 8 ustawy o rehabilitacji), 
bardzo często utrudniał weryfikację prawidłowości poniesionych przez pracodawcę kosztów 
płacy – wynikało to z braku ustawowych regulacji dotyczących odrębnego 
ewidencjonowania tych środków. Zespoły prowadzące kontrole weryfikowały pochodzenie 
środków przeznaczonych na wynagrodzenia, natomiast w ramach czynności 
sprawdzających (mających bardziej ograniczony zakres) koncentrowano się głównie 
na potwierdzeniu zgodności danych rejestrowych, danych osobowych pracowników, 
faktycznego zatrudnienia zgłaszanych osób. 

Zdaniem NIK, PFRON powinien wypracować procedury wewnętrzne zapewniające, 
że jednostki sektora finansów publicznych, które mają otrzymać dofinansowanie 
do wynagrodzeń pracowników, spełniają warunek określony art. 26b ust. 8 ustawy 
o rehabilitacji. NIK uwzględnia, że Fundusz podjął działania dotyczące uzupełnienia 
procedur w zakresie postępowania sprawdzającego o zapisy dotyczące podmiotów 
z sektora finansów publicznych. W zarządzeniu nr 68/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. 
w zasadach wyodrębniania wnioskodawców podlegających procedurze postępowania 
sprawdzającego121, jako czynnik ryzyka stanowiący jeden z wyznaczników doboru 
wprowadzono posiadanie statusu jednostki sektora finansów publicznych. W zmienionym 
wzorze raportu z postępowania sprawdzającego przeprowadzonego u pracodawcy122 
wprowadzono także rubryki wymagające, aby zespół prowadzący czynności w jednostce 
sektora finansów publicznych zweryfikował, czy koszty płacy pracowników 

                                                      
120 NIK zauważa przy tym, że sam fakt poniesienia wydatków związanych z kosztami płacy wskazuje, że pracodawca musiał 
posiadać własne środki finansowe, bądź mieć je dostępne w inny sposób, np. w ramach linii kredytowej w rachunku bieżącym. 
Zgromadzony przez Fundusz materiał dowodowy nie dawał natomiast odpowiedzi, z jakich źródeł wynagrodzenia i pochodne 
zostały sfinansowane i czy na dzień poniesienia kosztów płacy pracodawca nadal dysponował środkami, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 5 lub ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych – czy wypracowane wcześniej wpływy nie zostały 
spożytkowane na inne cele (przed dniem wypłaty wynagrodzeń bądź odprowadzeniem składek ZUS, zaliczek na podatek 
dochodowy).  
121 Załącznik nr 2 do procedury postępowania sprawdzającego. 
122 Załącznik nr 4 do procedury postępowania sprawdzającego. 
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niepełnosprawnych nie zostały opłacone ze środków publicznych innych, niż wymienione 
w art. 26b ust. 8 ustawy o rehabilitacji. 

(akta kontroli, tom I str. 464-465, tom III str. 493, tom IV str. 269-270, tom VIII str. 119-183, 
287-288, 291-299)  

Fundusz123 weryfikował spełnianie przez pracodawców warunków do uzyskania 
dofinansowania na etapie składania przez nich wniosków w SODiR, w oparciu o zewnętrzne 
bazy danych oraz w trakcie postępowań sprawdzających i kontroli. Skuteczność 
podejmowanych przez PFRON działań była jednak ograniczona. Jedną z przyczyn był brak 
odpowiednich funkcjonalności systemu SODiR. Ponadto, nie zapewniono przejrzystości 
i jednolitości procesu sporządzania, weryfikacji, oceny i terminów przekazywania projektów 
zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę PFRON oraz nie 
korzystano z możliwości uzyskiwania wyjaśnień i oświadczeń od pracowników 
niepełnosprawnych w trakcie kontroli, w szczególności w przypadkach podejrzenia 
fikcyjnego zatrudnienia pracowników.  

W związku z przypadkami wyłudzenia środków dofinansowania, nie wdrożono, w ramach 
posiadanych ograniczonych możliwości prawnych, systemowych rozwiązań dotyczących 
wypłaty środków beneficjentom, wobec których były prowadzone czynności 
dochodzeniowo-śledcze przez organy ścigania.  

Niezgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji PFRON, udzielił dofinansowania jednostkom 
budżetowym, a także w niewłaściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmował środki 
na dofinansowanie jednostek sektora finansów publicznych. Przekazanie danych osób 
niepełnosprawnych innym niż ZUS organom emerytalno-rentowym stanowiło naruszenie 
ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Egzekwowanie nienależnie pobranych przez pracodawców środków 
publicznych w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych 

2.1. W latach 2014-2016 w PFRON obowiązywały instrukcje prowadzenia postępowań 
związanych z realizacją zadania dofinansowania do wynagrodzeń i wypłaty refundacji 
składek na ubezpieczenie społeczne124. Regulacje dotyczyły m.in. postępowań 
prowadzonych w sprawie zwrotu dofinansowania, określając przesłanki wszczynania 
postępowań oraz zasady prowadzenia dalszych czynności, w nawiązaniu do ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego125. 

2.2. W latach 2014-2016 Prezes Zarządu PFRON wydał ogółem 10.501 decyzji 
administracyjnych dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych, w tym: 

— 3.229 decyzji wydano w wyniku postępowania o przywrócenie terminu do złożenia 
dokumentacji (wszczętego na wniosek pracodawcy)126, w przypadku których złożono 
140 odwołań, po rozpatrzeniu których Minister Pracy i Polityki Społecznej w latach 
2014-2016 utrzymał w mocy 78 decyzji, a pięć uchylił w całości i przekazał Funduszowi 
sprawę do ponownego rozpatrzenia; 

— 2.038 decyzji w sprawie zwrotu środków dofinansowania127: złożono 294 odwołania, 
Minister utrzymał w mocy 96 decyzji, a 108 uchylił w całości i przekazał sprawę 
do ponownego rozpatrzenia; 

                                                      
123 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 
124 Obowiązywały trzy kolejne wersje instrukcji, tj. od 25 listopada 2013 r. do 16 lutego 2016 r., od 17 lutego 2016 r. 
do 30 stycznia 2017 r. i od 1 lutego 2017 r. 
125 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257. Dalej: Kpa. 
126 Na podstawie § 4 ust. 4 obowiązującego w trakcie kontroli rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz 
odpowiednich przepisów poprzednio obowiązujących rozporządzeń w tym zakresie. 
127 Na podstawie art. 49e oraz art. 26a ust. 11 pkt 1 ustawy o rehabilitacji. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

36 

— 1.780 decyzji w sprawie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania: 116 odwołań, 
Minister utrzymał w mocy 45, a 10 uchylił w całości i przekazał sprawę do ponownego 
rozpatrzenia; 

— 1.677 decyzji o odmowie wypłaty środków z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną 
wnioskodawcy128: 346 odwołań, 152 decyzje utrzymane w mocy, 62 uchylone w całości 
i przekazano sprawy do ponownego rozpatrzenia; 

— 985 decyzji w sprawie pracodawców, którzy wystąpili o wydanie decyzji o wysokości 
przysługującego dofinansowania129: 179 odwołań, 35 decyzji utrzymanych w mocy, 
28 uchylonych w całości i przekazujących sprawę do ponownego rozpatrzenia; 

— 669 decyzji o wstrzymaniu lub odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania 
(w przypadku zaległości wobec PFRON przekraczających 100 zł oraz nieuregulowania 
zaległości wobec PFRON przekraczających 100 zł130): 68 odwołań, 47 decyzji 
utrzymujących w mocy oraz sześć uchylających w całości i przekazujących sprawę 
do ponownego rozpatrzenia; 

— 123 decyzje w sprawie pracodawców, którzy wystąpili z wnioskiem o umorzenie w części 
lub całości należności pieniężnych PFRON uzyskanych w związku z dofinansowaniem131: 
10 odwołań, trzy decyzje utrzymujące w mocy. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 288-289) 

W 2017 r. w DRP (według stanu na 30 czerwca) prowadzono 7.967 postępowań 
administracyjnych oraz 2.632 postępowania wyjaśniające, w 2016 r. w WDR prowadzono 
9.870 postępowań administracyjnych, a w 2015 r. 9.162 postępowania administracyjne. 
Dodatkowo w latach 2014-2016 w WDR prowadzono szacunkowo około 2.500 postępowań 
wyjaśniających rocznie.  

W przedmiocie zwrotu środków, na dzień 30 czerwca 2017 r. prowadzono 476 postępowań 
administracyjnych, w tym 229 w Wydziale ds. Zwrotu Środków, w którym zatrudnionych było 
ośmiu pracowników oraz 247 w Wydziale ds. Zwrotu Środków ZUS — zatrudnionych 
siedmiu pracowników (około 31 postępowań na pracownika)132. Dodatkowo 
w ww. Wydziałach prowadzono 1.894 postępowania wyjaśniające. Liczba pracowników 
DRP, zajmujących się prowadzeniem postępowań w sprawie zwrotu środków (w etatach 
i osobach, łącznie z dwiema zatrudnionymi na stanowiskach kierowniczych) wynosiła: 
16 (na dzień 31 grudnia 2014 r.), 14 (31 grudnia 2015 r.), 18 (31 grudnia 2016 r.)133. 

 (dowód: akta kontroli, tom III str. 485-486; tom IV str. 267-272, 310-311, 512) 

Zgodnie z informacją Dyrektor DRP, na dzień kontroli NIK (10 sierpnia 2017 r.) na podjęcie 
postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania 
oczekiwało 205 spraw, a na podjęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie zwrotu 
pobranego dofinansowania 1.365 spraw. 

Z zestawienia spraw, przedstawionego przez DRP w trakcie kontroli NIK, wybrano 
17 postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych wszczętych w latach 2014-2015 (na łączną kwotę 
10.805,6 tys. zł), w przypadku których do czasu rozpoczęcia kontroli NIK nie została 
wydana decyzja administracyjna134. Dyrektor DRP wyjaśniła, że 14 postępowań, 
dotyczących nienależnie pobranych środków w kwocie 9.030,6 tys. zł, nie zostało 
zakończonych wydaniem decyzji głównie ze względu na znaczne obciążenie obowiązkami 
pracowników, którzy poza prowadzeniem postępowań administracyjnych prowadzą jeszcze 
postępowania wyjaśniające, a liczba tych znacznie przekracza liczbę postępowań 

                                                      
128 W związku z art. 48a ust. 3 ustawy o rehabilitacji. 
129 Na podstawie art. 26c ust. 4 ustawy o rehabilitacji. 
130 Na podstawie art. 26a ust. 8 i 9 ustawy o rehabilitacji. 
131 Na podstawie art. 49f ust. 1, w związku z ust. 3a-3c ustawy o rehabilitacji. 
132 Pracownicy prowadzili także postępowania wyjaśniające. 
133 Ze względu brak wyraźnego wyodrębnienia, do końca października 2016 r.,  pracowników prowadzących sprawy zwrotu 
środków w strukturze organizacyjnej WDR, tylko dane na dzień 31.12.2016 r. wskazują jednoznacznie stan faktyczny, 
pozostałe dotyczą liczby pracowników, którzy wykonywali dodatkowo zadania związane z postępowaniami w zakresie wypłaty 
środków. 
134 Spośród 17 postępowań administracyjnych, dwa zostały wszczęte w 2014 r., a 15 w 2015 r. 
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administracyjnych135. W toku trzech, spośród ww. 14 postępowań, PFRON wystąpił 
do właściwych miejscowo sądów rejonowych o ustanowienie kuratora w trybie art. 34 Kpa. 
Dyrektor DRP wyjaśniła, że po wpływie postanowień w przedmiocie ustanowienia 
kuratorów, zostaną podjęte czynności celem zakończenia postępowań. 

 (dowód: akta kontroli, tom III str. 485-493, tom V str. 603-607, tom VI str. 596) 

Z zestawienia spraw przedstawionego przez DRP w trakcie kontroli NIK wybrano także 
36 spraw, w przypadku których w latach 2015-2016 skierowano do pracodawców wezwania 
do zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych w łącznej kwocie 10.404,4 tys. zł i do czasu rozpoczęcia kontroli NIK nie 
zostały w tych sprawach wszczęte postępowania administracyjne w sprawie zwrotu 
środków136. W 29 przypadkach przyczyną braku wszczęcia, do czasu kontroli NIK, 
postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków finansowych w łącznej kwocie 
6.236,4 tys. zł było znaczne obciążenie pracowników DRP. Kwota nienależnie pobranego 
dofinansowania w tych przypadkach wynosiła jednostkowo od 10,7 tys. zł 
do 2.960,1 tys. zł137. 

(dowód: akta kontroli, tom III str. 485-493, tom VI str. 595) 

2.3. Na dzień 27 kwietnia 2016 r.138 spośród prowadzonych w Funduszu 6.228 postępowań 
administracyjnych trwających dłużej niż dwa miesiące w przypadku 5.816 nie zostało 
do strony postępowania skierowane zawiadomienie o przedłużeniu postępowania. W WDR 
prowadzonych było odpowiednio 5.972 (95,9%) i 5.794 (99,6%).  

W wyniku badania audytowego (2014 r.) i kontroli wewnętrznej (2016 r.)139, stwierdzone 
zostały w działalności WDR nieprawidłowości, polegające na nieprzestrzeganiu przepisów 
określonych w Kpa, m.in. w zakresie: doręczania decyzji, przestrzegania wymaganych 
terminów (2014 r.) oraz: wydawania decyzji i postanowień z naruszeniem wymaganych 
terminów, niewydawania decyzji i postanowień kończących sprawy, niezawiadamiania 
o przyczynach zwłoki i o wyznaczeniu nowego terminu na załatwienie sprawy, przekazania 
odwołania do organu II instancji z naruszeniem wymaganego terminu (2016 r.). Strona 
kontrolowana, jako przyczynę stwierdzonych w 2016 r. naruszeń terminów i bezczynności 
organu, wskazała przede wszystkim na dużą liczbę prowadzonych postępowań w stosunku 
do posiadanych zasobów kadrowych; zasoby te były niewystarczające do bieżącej realizacji 
zadania związanego z prowadzeniem postępowań administracyjnych. W raporcie z audytu 
z 2014 r. w ramach zaleceń wskazano potrzebę wzmocnienia monitoringu spraw 
niezałatwionych w ciągu dwóch miesięcy. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 50-63, 319-351; tom IV str. 90) 

2.4. Analiza 24 decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu nienależenie pobranego 
dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych140 w łącznej kwocie 
33.428 tys. zł wykazała, że:  

– 11 postępowań poprzedzających wydanie decyzji, zostało wszczętych w związku 
z powzięciem przez PFRON informacji o nieterminowym wywiązywaniu się z zobowiązań 

                                                      
135 Spośród pozostałych trzech postępowań (poz. 746, 1154, 1286 zestawienia PFRON): pierwsze zostało umorzone jako 
bezprzedmiotowe (kwota 3 tys. zł), z uwagi na ustalenie, że kwota dofinansowania nie została wypłacona; drugie nie zostało 
wszczęte (wykaz zawierał omyłkową informację w tym zakresie), a wierzytelność została zgłoszona do masy upadłości; trzecie 
zostało umorzone jako bezprzedmiotowe, ze względu na zgłoszenie wierzytelności do syndyka masy upadłości, który uznał 
wierzytelność. 
136 W 27 przypadkach wezwania do zwrotu skierowano do pracodawców w 2016 r. (9.718,3 tys. zł), a w dziewięciu – w 2015 r. 
(686,1 tys. zł). 
137 W odniesieniu do pozostałych siedmiu przypadków: w czterech – wykaz spraw PFRON zawierał błędne dane, gdyż 
postępowania administracyjne zostały faktycznie wszczęte (1.174,4 tys. zł); w jednym – po weryfikacji danych, stwierdzono 
brak podstaw do wszczęcia postępowania (200,3 tys. zł); w jednym – wszczęto postępowanie i wydano decyzję 
administracyjną (20,6 tys. zł); w jednym – w związku z ogłoszeniem upadłości podmiotu, zgłoszono do masy upadłości 
wierzytelność w kwocie 2.772,7 tys. zł, która została uznana przez syndyka. 
138 Raport z analizy stanu PFRON na dzień 27 kwietnia 2016 r.; Warszawa, dnia 25 maja 2016 r. 
139 Badanie audytowe postępowań administracyjnych w obszarze SODiR, w których doszło do uchylenia lub unieważnienia 
wydanych decyzji administracyjnych, przeprowadzone w WDR w 2014 r. (dotyczyło postępowań z lat 2013-2014) oraz kontrola 
wewnętrzna przeprowadzona w WDR w 2016 r. w zakresie weryfikacji prawidłowości prowadzenia postępowań 
administracyjnych (dotyczyła decyzji i postanowień wydanych w 2015 r.). 
140 W tym 20 decyzji ostatecznych, w których nakazano zwrot 22.329,7 tys. zł, dobranych losowo z wykazu przedstawionego 
przez DRP spośród decyzji o najwyższych kwotach zwrotu oraz cztery decyzje nakazujące zwrot środków w kwocie 
11.098,3 tys. zł, które zostały wydane w wyniku postępowań kontrolnych objętych analizą NIK. 
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wobec ZUS, zaś 13 w wyniku ustaleń dokonanych podczas kontroli spełniania warunków 
uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, 

– wydanie decyzji administracyjnej następowało w terminie od 58 do 583 dni od dnia 
doręczenia stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania, zaś odliczając czas 
na doręczenie poszczególnych dokumentów w postępowaniu i wyznaczone stronom terminy 
na dokonanie określonych czynności141 od 10 do 564 dni142. Od upływu terminu 
na zapoznanie i wypowiedzenie się strony w sprawie zebranego materiału dowodowego 
do wydania decyzji administracyjnej upływało od pięciu do 491 dni143, przy czym tylko 
w jednym z 24 postępowań strona skorzystała z prawa zapoznania się z materiałem 
dowodowym, 

– w toku 15 postępowań administracyjnych, trwających powyżej 60 dni144, nie kierowano 
do stron zawiadomień w trybie art. 36 § 1 Kpa o przyczynach zwłoki w załatwieniu sprawy 
oraz o nowym terminie jej załatwienia, 

– wszystkie decyzje zostały poprzedzone skierowaniem do strony zawiadomienia 
o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości zapoznania się 
i wypowiedzenia w przedmiocie zebranego materiału dowodowego. Informowano także 
o przysługującym stronie uprawnieniu do przeglądania akt sprawy w każdym stadium 
postępowania, w tym sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. 

Badanie próby postępowań administracyjnych, wszczętych w wyniku 10 postępowań 
kontrolnych PFRON (badanych przez NIK), wykazało, że dwa z nich pozostawały 
niezakończone w trakcie kontroli NIK, tj.: 

– postępowanie wszczęte w dniu 12 stycznia 2017 r. w sprawie zwrotu środków w kwocie 
1.390,2 tys. zł145. W dniu 12 czerwca 2017 r. skierowano do strony zawiadomienie 
o zakończeniu postępowania dowodowego i wyznaczono siedmiodniowy termin 
na zapoznanie się oraz wypowiedzenie w przedmiocie zgromadzonego materiału 
dowodowego. Strona była informowana o przyczynach zwłoki w załatwieniu sprawy, 

– postępowanie wszczęte w dniu 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zwrotu środków w kwocie 
3.232,5 tys. zł146. W dniu 25 września 2015 r. do strony skierowano zawiadomienie 
o zakończeniu postępowania dowodowego i wyznaczono stronie siedmiodniowy termin 
na zapoznanie się oraz wypowiedzenie w przedmiocie zebranego materiału dowodowego, 
a następnie 27 kwietnia 2017 r. poinformowano stronę, że z uwagi na analizę materiału 
dowodowego przed wydaniem decyzji, postępowanie nie zostanie zakończone w terminie 
przewidzianym w art. 35 § 3 Kpa. Wyznaczono datę 10 lipca 2017 r., jako nowy termin 
zakończenia sprawy. Kolejne zawiadomienie o przedłużeniu postępowania skierowano 
do strony w trakcie kontroli NIK, wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy 
na 11 września 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli, tom V str. 52-78, 138-149, 625-626, tom VI str. 46-306) 

2.5. Analiza 10 decyzji wydanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
na mocy których uchylone zostały decyzje Prezesa PFRON w sprawie zwrotu nienależnie 
pobranego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wykazała, 
że w każdym przypadku Minister uchylając decyzję, przekazywał sprawę do ponownego 
rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Najczęstszą przesłanką uchylenia ww. decyzji 
było naruszenie art. 7 i 77 Kpa, tj. braki w materiale dowodowym niepozwalające 
na prawidłowe ustalenie stanu faktycznego sprawy. Minister stwierdzał m.in. brak 
wskazania z jakich dowodów wynika nieterminowe opłacanie składek na ubezpieczenia 
społeczne, nieustalenie terminów wypłaty wynagrodzeń, brak odniesienia się do niektórych 

                                                      
141 W szczególności terminy wyznaczone na przedłożenie dokumentów będących w posiadaniu strony lub na zapoznanie 
i wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego. 
142 Z tego: poniżej 60 dni – pięć postępowań, od 61 do 120 dni – dziesięć postępowań, od 120 do 180 dni – trzy postępowania, 
od 181 do 240 dni – cztery postępowania oraz jedno postępowanie 325 dni i jedno – 564 dni. 
143 Z tego: poniżej 100 dni w 17 przypadkach, od 101 do 200 dni w pięciu przypadkach oraz w jednym przypadku 301 dni 
i w jednym 491 dni. 
144 Liczba dni od daty doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania do dnia wydania decyzji z odliczeniem czasu 
niezbędnego na doręczenie korespondencji i terminów dla strony na dokonanie określonych czynności. 
145 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 12 stycznia 2017 r. nr DRP.WZ.411.1563.2017.LC. 
146 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 26 sierpnia 2015 r. nr WDR.411.6528.2015. 
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argumentów wskazywanych przez stronę w toku postępowania. W czterech147 z dziesięciu 
analizowanych decyzji Minister wskazał, iż Prezes PFRON rozpatrując ponownie sprawę 
powinien zbadać terminy poniesionych przez pracodawcę kosztów płacy, które związane 
są tylko z wynagrodzeniem osób niepełnosprawnych. W uzasadnieniach trzech z tych 
decyzji podkreślił, iż ustawa o rehabilitacji posługując się pojęciem koszty płacy odnosiła 
je do kosztów płacy poniesionych w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. 
Zatem badając, czy wystąpiła przesłanka z art. 26a ust. 1a1 pkt 3, czy też z art. 26a ust. 4 
ustawy o rehabilitacji, w ocenie Ministra należało ustalić, czy strona faktycznie i terminowo 
poniosła koszty płacy tych pracowników. Wskazywał brak ustawowego warunku 
odnoszącego się do opłacania kosztów płacy za pracowników niebędących osobami 
niepełnosprawnymi, czy pracowników niepełnosprawnych, na których pracodawca nie 
wnioskował o dofinansowanie. Zaznaczał, iż przyjęcie takiej koncepcji skutkowałoby 
nałożeniem pozaustawowego warunku na adresata prawa, a w konsekwencji wyłączenie 
dofinansowania na wszystkich pracowników. Do czasu zmiany ustawy w tym zakresie nie 
było więc możliwe przyjęcie takiej koncepcji.  

(dowód: akta kontroli, tom VI str. 1-45) 

P.o. Prezesa Zarządu PFRON wyjaśniła, iż w postępowaniach związanych 
z nieprawidłowościami w opłacaniu składek dodatkowym utrudnieniem było otoczenie 
prawne, w zakresie rozbieżnego stanowiska pomiędzy stanowiskiem PFRON i MRPiPS, 
co do terminowości opłacenia składek, z czego zdawali sobie sprawę beneficjenci środków 
finansowych. 

(dowód: akta kontroli, tom VI str. 534-553) 

2.6. PFRON nie dysponował danymi dotyczącymi stanu zaległości z tytułu nienależnie 
pobranego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na koniec lat 
2013, 2014, 2015 i 2016, a także wysokością kwot przypisanych w latach 2014-2016 
w ewidencji księgowej w związku z wydaniem decyzji w sprawie zwrotu nienależnie 
pobranego dofinansowania oraz wysokością kwot wyegzekwowanych. Wynikało to z braku 
wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń w całym 
tym okresie. Należności ewidencjonowane na koncie 249 w okresie 2013 r. – I połowa 
2015 r. obejmowały m.in. należności z tytułu środków przekazanych w ramach realizacji 
zadań ustawowych, udzielonych pożyczek, dofinansowań do wynagrodzeń oraz 
realizowanych programów. W II półroczu 2015 r. wyodrębniono konto księgowe 
do ewidencjonowania należności dotyczących dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji 
składek ubezpieczeniowych. Zaewidencjonowana w ten sposób kwota należności wynosiła: 
na koniec 2013 r. 160.654,7 tys. zł, na koniec 2014 r. 228.888,7 tys. zł, na koniec 2015 r. 
288.250,3 tys. zł (w tym na wyodrębnionym koncie 46.624,6 tys. zł), zaś na koniec 2016 r. 
na koncie wyodrębnionym 98.243,5 tys. zł. Łączna kwota przypisów w 2014 r. wynosiła 
87.945,2 tys. zł, w 2015 r. 87.884,3 tys. zł (w tym na koncie wyodrębnionym 
48.344,2 tys. zł), zaś na koniec 2016 r. kwota przypisów na koncie wyodrębnionym 
55.974,5 tys. zł. W toku prowadzonych postępowań windykacyjnych wyegzekwowano 
następujące kwoty z tytułu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz 
refundacji składek na ubezpieczenie społeczne: w 2014 r. 876,5 tys. zł, w 2015 r. 
1.944,1 tys. zł i w 2016 r. 1.722,3 tys. zł. 

P.o. Prezesa Zarządu PFRON wyjaśniła, że w SODiR ewidencjonowane są jedynie 
zaległości, wynikające z wniosków składanych przez beneficjentów. Brak jest możliwości 
ewidencjonowania zaległości z tytułu wydanych decyzji nakazujących zwrot 
dofinansowania, co zostało zidentyfikowane jako potrzeba do uwzględnienia w zakresie 
przyszłych modyfikacji SODiR. Dane z decyzji są ewidencjonowane poza SODiR, w księdze 
głównej PFRON, począwszy od II półrocza 2015 r. W obszarze windykacji, obecnie 
Fundusz nie dysponuje profesjonalnym, zintegrowanym z pozostałymi systemami 
dziedzinowymi narzędziem informatycznym, które wspomagałoby działania windykacyjne 
prowadzone w trybie administracyjnym oraz które pozwoliłoby na dokonywanie 
szczegółowych analiz, zwłaszcza w ujęciu historycznym, a także szczegółowych analiz 
wskaźnikowych, np. w zakresie skuteczności działań windykacyjnych. Wykorzystywana jest 

                                                      
147 BON.III.5222.288.6.2016.IN, BON.III.5222.239.4.2016.IN, BON.III.5222.301.3.2016.AC, BON-III.5222.226.13.2015.MK.  
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aplikacja własna do inwentaryzacji i prowadzenia spraw windykacyjnych, rozliczania 
należności oraz generowania raportów w zakresie podstawowych danych. P.o. Prezesa 
wskazała też, iż w toku pozostają prace nad opracowaniem systemu do obsługi windykacji 
należności w trybie administracyjnym. Termin na wdrożenie systemu określono na styczeń 
2018 r. 

P.o. Prezesa Zarządu PFRON wyjaśniła dodatkowo, iż w sposób ręczny prowadzona jest 
ewidencja księgowa należności z wydanych decyzji w księdze głównej PFRON. Docelowo, 
cały proces obsługi należności wynikających z decyzji administracyjnych nakazujących 
zwrot dofinansowań, mógłby odbywać się w SODiR, w powiązaniu z danymi o stanie 
prowadzonej windykacji z Departamentu ds. Kontroli i Windykacji. PFRON planuje podjęcie 
czynności mających na celu automatyzację księgowania należności. 

(dowód: akta kontroli, tom VI str. 534-573, 597-601) 

2.7. Z zestawienia, dotyczącego próby 31 podmiotów, w przypadku których Fundusz wydał 
w latach 2015-2016 decyzje w sprawie zwrotu dofinansowania na łączną kwotę 
24.205,5 tys. zł (w poszczególnych przypadkach: od 0,5 tys. zł do 3.419,8 tys. zł) wynikało, 
że pomimo podejmowania przez PFRON czynności zmierzających do wyegzekwowania 
zwrotu środków, do dnia 30 czerwca 2017 r. nie odzyskano żadnych kwot. Szczegółowa 
analiza 10 postępowań, zmierzających do wyegzekwowania zwrotu należności w łącznej 
wysokości 13.043,0 tys. zł (prowadzonych wobec pracodawców posiadających z tego tytułu 
zobowiązania wobec PFRON w wysokościach od 451,0 tys. zł do 2.014,7 tys. zł) wykazała, 
że w trzech przypadkach przed wystawieniem tytułów wykonawczych nie wysyłano 
do dłużników upomnień, wskazując w treści tytułów, że brak obowiązku uprzedniego 
doręczenia upomnienia wynika z §2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja 
może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia148, w związku z art. 49e 
ust. 2 ustawy o rehabilitacji, natomiast do pozostałych dłużników takie upomnienia były 
kierowane (w sześciu z siedmiu przypadków udokumentowana została również data 
skutecznego doręczenia upomnienia). Dyrektor DKW wyjaśnił, że w sprawach, w których 
uzasadnienia decyzji zwrotowej zawierały informację o skutecznym doręczeniu wezwania 
do zapłaty, tytuły wykonawcze zostały wystawione bez uprzedniego wysłania upomnienia. 
W pozostałych pięciu przypadkach, upomnienia zostały skierowane do dłużnika zgodnie 
z zasadą ostrożności149. Dodatkowo, w pozostałych dwóch podmiotach, mimo iż wezwanie 
do zapłaty uznano za doręczone, wystawiono upomnienie z uwagi na fakt, iż sprawa 
wpłynęła do DKW przed wydaniem opinii prawnej o braku konieczności wystawiania 
upomnienia, gdy beneficjent uprzednio odebrał wezwanie do zapłaty. Rozporządzenie 
dawało wierzycielowi możliwość odstąpienia od wysłania upomnienia. W celu 
wyeliminowania ryzyka złożenia zarzutów wierzyciel miał możliwość wyboru działania 
w sytuacjach wątpliwych. 

Spośród ośmiu badanych spraw150, w pięciu przypadkach dłużnikom doręczono 
upomnienia, a następnie wystawiono tytuły wykonawcze, obejmujące roszczenia o zwrot 
dofinansowania do wynagrodzeń, które skierowano do urzędów skarbowych. Okres 
pomiędzy datą doręczenia upomnienia, a dniem wysłania tytułu wykonawczego do organu 
egzekucyjnego wynosił od 23 do 83 dni (średnio 52). W pozostałych trzech postępowaniach 
(gdzie do dłużników nie kierowano upomnień) okres pomiędzy dniem sporządzenia przez 
WDR/DRP pisma w sprawie przekazania sprawy do Wydziału Windykacji i Egzekucji 
Należności (WNN)/Departamentu ds. Kontroli i Windykacji (DKW), celem podjęcia działań 
windykacyjnych, a dniem skierowania tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego 
wynosił od 20 do 106 dni (średnio 63). 

                                                      
148 Dz. U. z 2017 r. poz. 131. 
149 W przypadku, gdy wezwania do zapłaty były odbierane z notatką listonosza „awizowano dwukrotnie", bądź gdy wezwanie 
odebrała żona beneficjenta (brak informacji o ewentualnej rozdzielności majątkowej) - istniała wątpliwość co do prawidłowości 
doręczenia wezwania do zapłaty, zatem bezpieczniejszym postępowaniem było wysłanie zobowiązanemu upomnienia. 
Fundusz nie ryzykował wówczas wystąpienia z zarzutem nieprzesłania upomnienia w prowadzonym postępowaniu 
egzekucyjnym. 
150 Z wyłączeniem (z próby 10) postępowania, gdzie nie udokumentowano daty doręczenia upomnienia, a także postępowania, 
w którym zasadnie nie wystawiono tytułu wykonawczego. 
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W dziewięciu, spośród 10 badanych spraw, Fundusz wystawił i skierował do organu 
egzekucyjnego tytuł wykonawczy obejmujący dochodzone należności, natomiast 
w ostatnim przypadku tytuł nie został wystawiony, zważywszy na przepisy art. 6 §1c ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji151 oraz otrzymane 
postanowienie naczelnika urzędu skarbowego w sprawie umorzenia innego postępowania 
egzekucyjnego. 

W kolejnych latach 2014, 2015, 2016, 2017 (do 25 sierpnia) PFRON wystawił odpowiednio: 
285, 59, 826 i 254 tytułów wykonawczych, obejmujących należności z tytułu dofinansowań 
do wynagrodzeń lub refundacji składek na ubezpieczenia społeczne152.  

W kontrolowanym okresie Fundusz był, w przypadku niektórych postępowań 
egzekucyjnych, obciążany kosztami egzekucyjnymi, w związku z brakiem możliwości 
ściągnięcia tych kosztów od zobowiązanego (obciążenie wierzyciela stanowiło, wynikający 
z art. 64c §4 u.p.e.a., wyjątek od generalnej zasady, że koszty obciążają dłużnika). 
P.o. Prezesa Zarządu PFRON wyjaśniła, że ewidencja księgowa w zakresie kosztów 
egzekucyjnych prowadzona była zbiorczo, bez podziału na tytuły. Na koncie księgowym 
ujmowane były m.in. wydatki tytułem opłacenia kosztów egzekucyjnych dotyczących 
postępowań w zakresie obowiązkowych wpłat na Fundusz, kosztów związanych 
z dochodzeniem zwrotu dofinansowań do wynagrodzeń, jak i refundacji składek 
na ubezpieczenie społeczne. Kwota wydatków wyniosła łącznie: w 2014 r. – 2.279,2 tys. zł, 
w 2015 r. – 2.135,9 tys. zł, w 2016 r. – 2.115,8 tys. zł, w 2017 r. (do 31.07.) – 1.340,8 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli, tom VIII str. 343-356, 385-395, tom IX str. 1-282) 

Z badania audytowego w zakresie realizacji procesu egzekucji administracyjnej 
(przeprowadzonego w 2015 r.) wynikało, że w 2014 r. do egzekucji w trybie 
administracyjnym trafiło 298 spraw, z czego 112 zostało zakończonych. Łączna wysokość 
roszczeń PFRON (w kwotach głównych) wyniosła 9.055 tys. zł, z czego w 2014 r. 
odzyskano 876,6 tys. zł. Audytor stwierdził m.in., że w 15 przypadkach spraw (spośród 
badanych 100) nie podjęto dalszych czynności od momentu wysłania upomnień w 2014 r. 
do dnia zakończenia czynności audytowych, tj. do września 2015 r., jednakże okres nie 
przekroczył 12 miesięcy. Nie uznano tego za nieprawidłowe ze względu na założenia 
programu zadania audytowego, zgodnie z którym niepodjęcie w ciągu 12 miesięcy żadnych 
działań wobec dłużnika w celu odzyskania należności PFRON nie było uznane za błąd. 
Audytor wewnętrzny wyjaśnił m.in., że wymieniony okres został przyjęty w programie audytu 
jako wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2010 r. 
w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego153 kryterium oceny 
wyników ustaleń stanu faktycznego, przy uwzględnieniu organizacji badanego procesu oraz 
zasobów dostępnych w Funduszu. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 315-318; tom IV str. 297) 

2.8. W latach 2014-2016 do PFRON wpłynęło 34 wyroków sądów karnych w sprawach 
dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w tym dwa 
uniewinniające, a 32 skazujące. Spośród wyroków skazujących, w 30 przypadkach sąd 
orzekł obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz PFRON łącznej kwoty 
22.488,1 tys. zł. Na dzień kontroli NIK stan zaległości z tego tytułu wynosił 21.638,6 tys. zł, 
przy czym kwota 126,6 tys. zł wynikająca z wyroku o sygnaturze IV K 427/10 nie była ujęta 
w ewidencji księgowej PFRON. 

(dowód: akta kontroli, tom VII str. 358-736) 

Analizie poddano działania windykacyjne PFRON wobec skazanych trzema wyrokami154, 
w których sąd orzekł obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz PFRON 
łącznej kwoty 3.780 tys. zł. W przypadku: 

– wyroku o sygn. II K 72/13 z 31 stycznia 2014 r. (377,9 tys. zł), prawomocnego 
od 29 sierpnia 2014 r., sprawa została przekazana do Wydziału Windykacji i Egzekucji 

                                                      
151 Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, ze zm. Dalej: u.p.e.a. 
152 Z uwagi na stopień szczegółowości prowadzonych ewidencji w aplikacjach informatycznych brak było możliwości 
wygenerowania raportów w tym zakresie wyłącznie dla dofinansowań.  
153 Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 108. 
154 II K 72/13, XIV K 108/13 i II K 4/15. 
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Należności (WWN) 6 listopada 2014 r. Wyrok przewidywał obowiązek naprawienia szkody 
w terminie 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku, jednak nie mniej niż 5 tys. zł 
miesięcznie. Do czasu kontroli NIK dłużnik wpłacił 4,8 tys. zł (24 wpłaty po 0,2 tys. zł). 
Wyjaśniając przyczyny nieskierowania sprawy do egzekucji komorniczej Dyrektor DKW 
podał, że gdyby dłużnik dokonywał wpłat zgodnie z wyrokiem, to w ciągu 35 miesięcy 
uregulowałby zadłużenie w kwocie 175 tys. zł, co nie dawałoby Funduszowi podstaw 
do wszczęcia egzekucji przed 29 sierpnia 2017 r., bowiem na całkowitą spłatę zadłużenia, 
czyli wpłatę 202,9 tys. zł sąd dał dłużnikowi ostatni miesiąc. Informacje o wpłatach niższych 
niż określone w wyroku przekazywano do sądu. W przypadku gdy dłużnik do 29 sierpnia 
2017 r. w pełni nie naprawi szkody, DKW skieruje wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, 
a następnie wniosek o wszczęcie egzekucji, 

– wyroku XIV K 108/13 z 14 kwietnia 2015 r. (3.028,3 tys. zł), opatrzonego klauzulą 
wykonalności 28 grudnia 2015 r. sprawa została przekazana do WWN 29 sierpnia 2016 r. 
W okresie od 31 grudnia 2014 r. do 2 sierpnia 2017 r. dłużnik dokonał wpłat na łączną 
kwotę 145 tys. zł. DKW wystąpił do DP o podpisanie wniosku egzekucyjnego 26 czerwca 
2017 r., zaś wniosek ten został skierowany do komornika 2 sierpnia 2017 r., 

– wyroku II K 4/15 z 21 kwietnia 2015 r. (373,8 tys. zł), opatrzonego klauzulą wykonalności 
2 września 2015 r., sprawa została przekazana do WWN 10 września 2015 r. Dłużnicy 
w okresie od 17 listopada 2015 r. do 8 sierpnia 2017 r. dokonali wpłat w łącznej kwocie 
17,9 tys. zł. Wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji został skierowany 9 sierpnia 
2017 r.  

(dowód: akta kontroli, tom VII str. 237-242, 326-351, 354-356) 

Wyjaśniając przyczyny niskiej skuteczności egzekucji kwot ustalonych przez PFRON 
w decyzjach o zwrocie nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń oraz kwot 
orzeczonych przez sądy karne, jako obowiązek naprawienia przez sprawców przestępstw 
szkody na rzecz PFRON, p.o. Prezesa Zarządu PFRON stwierdziła m.in., że w przypadku 
egzekucji w trybie cywilnym (wyroki karne) skazani, którzy z premedytacją dokonali 
oszustw, zazwyczaj nie dysponują jakimkolwiek majątkiem, z którego można prowadzić 
skuteczną egzekucję. Niejednokrotnie wyroki karne opiewają na kwoty kilkusettysięczne lub 
milionowe, a skazanymi są osoby fizyczne (tzw. „słupy”). Z praktyki windykacyjnej wynika, 
że zasądzone wyrokiem naprawienie szkody jest realne do odzyskania tylko w części, 
zwykle wówczas, gdy organy ścigania zabezpieczą środki finansowe lub majątek osoby, 
wobec której prowadzą działania już na etapie dochodzenia, albo gdy na mocy wyroku 
skazany powinien naprawić szkodę rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nie bez znaczenia 
jest także, że sądy określają datę do kiedy skazany ma naprawić szkodę. Bywa, 
że wyznaczony okres to kilka lat i do tego czasu Fundusz nie może wszcząć egzekucji. 
W przypadku egzekucji administracyjnej, skuteczność działań uzależniona jest 
od skuteczności organów egzekucyjnych (naczelników urzędów skarbowych). Działania 
egzekucyjne urzędów i komorników nie przynoszą finansowo efektów proporcjonalnych 
do skali zwiększającego się zadłużenia.  

(dowód: akta kontroli, tom VI str. 532-553) 

2.9. Od 1 czerwca 2015 r. w PFRON wydano siedem decyzji, dotyczących umorzenia 
odsetek od nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych155. Wszystkie zostały wydane w 2016 r. Łączna kwota umorzonych 
należności wynosiła 370,9 tys. zł156. Analiza trzech postępowań administracyjnych, 
w wyniku których umorzono odsetki w łącznej kwocie 343 tys. zł wykazała, iż w każdym 
przypadku pracodawca przed uzyskaniem ulgi w spłacie zobowiązania uregulował na rzecz 
PFRON należność główną (łącznie 560,9 tys. zł). Decyzje zostały oparte na właściwej 
podstawie prawnej. Oceniono okoliczności uzasadniające przyznanie ulgi, przeanalizowano 

                                                      
155 Przepisy umożliwiające zastosowanie ulg w spłacie należności dotyczących zwrotu dofinansowania zostały wprowadzone 
ustawą z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 493) i weszły w życie z dniem 1 czerwca 
2015 r. 
156 W obowiązującym stanie prawnym (art. 49f ust. 3b, w związku z art. 49f ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji) na wniosek 
dłużnika, Prezes Zarządu PFRON może umorzyć w części lub w całości odsetki naliczone od nienależnie pobranego 
dofinansowania pod warunkiem spłaty kwoty głównej należności nie później niż w terminie określonym w art. 49e ust. 2 ustawy 
o rehabilitacji. Ustawa umożliwia także rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności kwoty głównej należności. 
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sytuację ekonomiczno-finansową dłużników. Rozstrzygnięcia oparto na analizie 
zgromadzonego materiału dowodowego, uzasadniając zasadność udzielenia ulgi.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 243, tom VII str. 264-294) 

2.10. W latach 2014-2016 oraz w 2013 r. dyrektorzy WDR (następnie DRP) zwracali się 
do Prezesa Zarządu PFRON o zwiększenie zatrudnienia w tej komórce, wskazując 
na problemy kadrowe, w tym znaczne obciążenie pracowników. Podkreślali zwiększoną 
liczbę działań kontrolnych, sprawdzających i administracyjnych w związku z nowelizacją 
ustawy o rehabilitacji oraz niewystarczające zasoby kadrowe do prawidłowej realizacji 
zadań związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych zarówno bieżących, jak 
i planowanych157. W piśmie z 30 marca 2017 r.158 Dyrektor DRP zwróciła się do Prezesa 
Zarządu PFRON o wzmocnienie kadrowe. Podała, iż realizacja zadań, przy obecnych 
zasobach kadrowych, jest obarczona ryzykiem nieterminowego przekazywania 
dokumentacji do Departamentu ds. Kontroli i Windykacji, który na podstawie przekazanych 
informacji dokonuje doboru podmiotów do postępowań sprawdzających w nowo 
zarejestrowanych podmiotach, jak również wykorzystuje wyniki analiz przy typowaniu 
podmiotów do kontroli. Z uwagi na znaczne natężenie prac wnioskowano też o zgodę 
na pracę w godzinach nadliczbowych, uzasadniając prośby koniecznością dotrzymania 
obowiązujących terminów159. Wyjaśniając, na polecenie Prezes Zarządu, przyczyny 
i powtarzalność tych wniosków Dyrektor WDR w piśmie z 30 maja 2014 r. wskazała, 
iż w godzinach nadliczbowych wykonywane są m.in. czynności z zakresu rejestracji 
podmiotów, wniosków, korespondencji, weryfikacji dokumentacji, prowadzenia postępowań 
administracyjnych oraz korespondencji z beneficjentami, a główną przyczyną występowania 
nadgodzin jest duża ilość realizowanych spraw i niewystarczająca liczba pracowników 
do wykonania zadań. Wskazała jednocześnie na potrzebę zwiększenia zatrudnienia.  

W piśmie z 10 września 2014 r.160 Dyrektor WDR poinformowała Zastępcę Prezesa Zarządu 
PFRON ds. Finansowych o trudnościach związanych z realizacją zadań nałożonych 
na Wydział, wynikających z niedostatecznego oprzyrządowania informatycznego. Wskazała 
m.in. na brak całościowej informacji na temat danego podmiotu, brak możliwości 
sporządzania w krótkim czasie rzetelnych informacji i sprawozdań z realizowanych zadań 
oraz duże ryzyko utraty lub zmiany danych. Podkreśliła, iż brak właściwego narzędzia 
informatycznego jest szczególnie widoczny w obszarze postępowań administracyjnych, 
ze względu na bardzo dużą liczbę prowadzonych spraw (najwięcej w obszarze zwrotu 
nienależnie pobranego dofinansowania). Podsumowując stwierdziła, iż tak ogromna ilość 
prowadzonych spraw oraz brak właściwego oprzyrządowania informatycznego powoduje 
duże trudności i ograniczenie możliwości bieżącego nadzorowania pracowników, 
ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania obowiązujących terminów. Z kolei w piśmie 
26 czerwca 2017 r.161 Dyrektor DRP wskazała na utrzymujące się ryzyko dużej rotacji 
pracowników. 

(dowód: akta kontroli, tom VII str. 1-128) 

W kontrolowanym okresie Zarząd PFRON podejmował działania zmierzające 
do zwiększenia funduszu wynagrodzeń. W 2015 r. bezskutecznie wnioskowano 
o rozważenie możliwości wyłączenia PFRON z obowiązku stosowania średniorocznego 
wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Wskazano m.in. na brak 
możliwości kształtowania wynagrodzeń w zależności od wkładu pracy pracowników oraz 
wzmocnienie od 2012 r. uprawnień kontrolnych Funduszu wymagające weryfikacji 
zatrudnienia pracowników, zwiększenia zakresu zadań do wykonania, m.in. o prowadzenie 
postępowań sprawdzających, których wyniki generują pracę również w obszarze 
postępowań administracyjnych. Przedstawiając analogiczne argumenty wnioskowano także 
o zwiększenie funduszu wynagrodzeń na 2016 r. o kwotę 10.000 tys. zł (uzyskano 

                                                      
157 Pismo WDR/5031635w/JS/2013 z 8 stycznia 2013 r., WDR/503/51131w/MTU/2013 z 27 listopada 2013 r.  
158 DRP.1150.2017. 
159 Np. pismo WDR z 1 kwietnia 2014 r., z 30 grudnia 2013 r., 20 marca 2014 r., 9 lipca 2014 r., 6 października 2014 r., 
21 października 2014 r., 5 lutego 2015 r., 10 kwietnia 2015 r., 31 marca 2015 r., 8 maja 2015 r., 1 września 2015 r., 
16 września 2015 r., 14 stycznia 2016 r., 1 kwietnia 2016 r.,  
160 WDR/503/42199w/PP/2014. 
161 DRP.0342.2017.JMJ. 
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5.228 tys. zł), zaś na rok 2017 r., wskazując na skutki reorganizacji Funduszu, o kwotę 
5.895 tys. zł (uzyskano 748 tys. zł). 

P.o. Prezesa Zarządu PFRON wyjaśniła, iż zasoby kadrowe i informatyczne 
wykorzystywane w celu prawidłowej, terminowej i skutecznej realizacji zadań dotyczących 
prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu nienależnego 
dofinansowania, jakimi dysponował PFRON od 2014 r. nie były wystarczające, jednak 
od 2016 r. zostały podjęte kroki, mające na celu dodatkowe wzmocnienie kadrowe, 
kompetencyjne (szkolenia), organizacyjne (podział zadań zwiększający efektywność 
prowadzonych spraw) oraz informatyczne (nowe systemy). P.o. Prezesa wskazała, 
że liczba spraw prowadzonych przez poszczególnych pracowników w dalszym ciągu jest 
bardzo duża i konieczne będzie zagwarantowanie narzędzi i podjęcie działań służących 
dalszemu wzmacnianiu efektywności pracowników wydziałów prowadzących postępowania. 

Od 2016 r. przyspieszono wdrażanie zmian, mających na celu prawidłowe i terminowe 
prowadzenie postępowań administracyjnych, zarówno pod kątem kadrowym, jak 
i informatycznym. Było to związane z działaniami naprawczymi określonymi przez Zarząd 
PFRON w wyniku oceny funkcjonowania kontroli zarządczej PFRON w 2016 r. P.o. Prezesa 
wskazała też na działania w ramach reorganizacji w listopadzie 2016 r., tj. wzmocnienie 
kadrowe w obszarze postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu środków. Wskazała 
na znaczną liczbę postępowań administracyjnych prowadzonych w DRP (na 30 czerwca 
2017 r. w toku pozostawało 8 tys. postępowań) i na wzrastającą liczbę spraw dotyczących 
zwrotu środków. W latach 2014-2016 do WDR wpływało ok. 1,6 tys. raportów z czynności 
sprawdzających rocznie oraz ok. 100 protokołów kontroli rocznie. W 2017 r. (do sierpnia), 
wpłynęło 1,6 tys. raportów. P.o. Prezesa stwierdziła również, iż proces prowadzenia 
postępowań administracyjnych nie był i nadal nie jest wspierany kompleksowym narzędziem 
informatycznym. Wszystkie czynności wykonywane są ręcznie, a dokumenty w formie 
elektronicznej są zapisane na komputerze danego pracownika, a nie figurują w systemie, 
stąd utrudniona jest kwestia zastępstwa pracowników w przypadku nieplanowanych 
nieobecności. 

W kontrolowanym okresie wprowadzono narzędzia informatyczne mające na celu 
usprawnienie pracy, zwiększenie jej efektywności przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka 
błędów oraz umożliwienie skutecznego zarządzania. Dotyczyło to w szczególności 
wprowadzonej od II połowy 2016 r. aplikacji, która wspomaga wyliczanie kwoty podlegającej 
zwrotowi, od 2017 r. aplikacji ułatwiającej zarządzanie postępowaniami administracyjnymi 
pod kątem przestrzegania terminów wynikających z Kpa. 

(dowód: akta kontroli, tom VI str. 532-553, tom VII str. 129-194) 

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

1. Nieterminowe prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu środków 
nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 
oraz nieinformowanie stron o niedotrzymaniu terminu załatwienia sprawy w trybie art. 36 
§ 1 Kpa, tj.: 

– 19 spośród poddanych analizie 24 postępowań trwało powyżej dwóch miesięcy, 
tj. od 61 do 564 dni, zaś w przypadku 15 nie kierowano do stron zawiadomień 
o przyczynach zwłoki w załatwieniu sprawy i o nowym terminie zakończenia postępowania. 
Długi okres czasu upływał przy tym od wyznaczonego terminu na zapoznanie 
i wypowiedzenie się przez stronę w sprawie zebranego materiału dowodowego do wydania 
decyzji zwrotowej (w 20 przypadkach od 34 do 491 dni). W zawiadomieniach kierowanych 
do strony na tę okoliczność informowano zaś o zakończeniu postępowania dowodowego 
w sprawie, 

– 14 innych postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu dofinansowania w kwocie 
9.030,6 tys. zł nie zostało zakończonych do czasu kontroli NIK, pomimo że zostały wszczęte 
w latach 2014-2015. 

Wyjaśniając przyczyny długotrwałości postępowań administracyjnych Dyrektor DRP 
wskazała w szczególności na nawarstwianie się ilości spraw prowadzonych przez 
pracownika, co wynikało z bardziej aktywnej weryfikacji podmiotów przez jednostki 
Funduszu, rozszerzenie obszaru weryfikacji w związku ze zmianami przepisów ustawy 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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o rehabilitacji i aktów wykonawczych oraz niewystarczającą liczbą pracowników w stosunku 
do wzrastającej liczby spraw. Dodatkowym czynnikiem był też sposób orzekania organu 
drugiej instancji, który rzadko uchylał decyzję Prezesa Zarządu PFRON i jednocześnie 
orzekał, co do istoty sprawy (sześć decyzji tego rodzaju w latach 2014-2016) (sprawy były 
zwracane z uwagi na różnice w interpretacji przepisów przez organ pierwszej i drugiej 
instancji – np. w kwestii ponoszenia i rozliczania wpłat z tytułu składek ZUS). Ponadto 
w DRP (dawniej WDR) obserwowana była duża rotacja pracowników, co mogło wynikać 
z braku możliwości przyznania podwyżek, ze względu na zamrożenia płac pracowników, 
oraz z nieobecności długoterminowych. Z pracy odchodzili pracownicy już przeszkoleni, 
wdrożeni w prowadzenie postępowań, a na ich miejsce zatrudniano nowe osoby. Proces 
zatrudnienia i przyuczenia do pracy nowych pracowników był czasochłonny i wymagający 
zaangażowania od kadry, posiadającej tego rodzaju kompetencje. Proces naboru 
i wdrożenia pracownika do pracy mógł trwać do kilku miesięcy. Powodem wydłużenia czasu 
prowadzenia postępowań były braki w oprzyrządowaniu informatycznym, np. do II półrocza 
2016 r. brak było systemu umożliwiającego wyliczanie kwot do zwrotu. W przypadkach 
kontroli, gdzie stwierdzono dużą liczbę nieprawidłowości wyliczenie, a następnie weryfikacja 
kwot nienależnego dofinansowania było bardzo pracochłonne i długotrwałe. Skomplikowany 
system wymuszał konieczność dokonywania wyliczeń przez pracowników WDR także 
na potrzeby kontroli. Dyrektor DRP wskazała, iż do wydłużenia postępowań przyczyniał się 
też np. długi czas oczekiwania oraz nieprecyzyjne odpowiedzi z ZUS, brak współpracy 
beneficjenta w toku postępowania, sporządzanie korekt wniosków, dokonywanie wpłat 
częściowych, dodatkowe czynności związane z prowadzonymi postępowaniami, cykliczne 
weryfikacje dokumentów (sprawozdań finansowych), prace związane z tworzeniem 
wymagań i testowaniem kolejnych etapów systemów informatycznych, a także dysproporcja 
między liczbą pracowników przeprowadzających kontrole i czynności sprawdzające, 
w stosunku do liczby pracowników DRP/WDR, analizujących raporty i prowadzących 
postępowania administracyjne. 

Wyjaśniając przyczyny niekierowania do stron części postępowań zawiadomień w trybie 
art. 36 Kpa Dyrektor DRP wyjaśniła, że wpływał na to brak systemu informatycznego, 
ewidencjonującego postępowania i wskazującego postępowania zagrożone 
przeterminowaniem, brak narzędzia, które posiadałoby funkcję automatycznego 
generowania projektów takich pism, ograniczenia kadrowe oraz duża liczba spraw 
przypadających na jednego pracownika. 

(dowód: akta kontroli, tom V str. 462-481) 

P.o. Prezesa Zarządu PFRON wyjaśniła, iż sprawy pokontrolne obejmowały kilkadziesiąt 
okresów sprawozdawczych (3-5 lat), a pracodawca podlegający kontroli zatrudniał 
od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy osób niepełnosprawnych w danym miesiącu, 
co miało znaczący wpływ na czas prowadzenia danej sprawy oraz sporządzanie 
rozstrzygnięcia. W przypadku spraw pokontrolnych, zazwyczaj stwierdzano około kilkuset 
nieprawidłowości (liczonych w tzw. osobookresach), jednak należy mieć na uwadze 
okoliczność, że w kilku przypadkach liczba ta wynosiła nawet kilka tysięcy. W związku z tym 
rozstrzygnięcia w sprawach pokontrolnych zazwyczaj liczyły kilkadziesiąt stron i samo 
sporządzenie projektu decyzji zajmowało pracownikowi czasami nawet kilka dni, 
a następnie nieco krótszy okres czasu był niezbędny celem weryfikacji i akceptacji projektu. 

(dowód: akta kontroli, tom VI str. 532-553) 

2. Opóźnienia w podejmowaniu działań zmierzających do wszczęcia postępowań 
administracyjnych w sprawie zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania w przypadkach, 
w których pracodawcy nie dokonali zwrotu środków w terminach wyznaczonym 
w wezwaniach. Powyższe stwierdzono w 29 sprawach, w których wezwania do zwrotu 
dofinansowania w łącznej kwocie 6.236,4 tys. zł zostały skierowane do pracodawców 
w latach 2015-2016, a do czasu kontroli NIK nie zostały wszczęte postępowania 
administracyjne. 

Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektor DRP przyczyną powyższego było znaczne obciążenie 
obowiązkami pracowników oraz pozostałe okoliczności wskazywane, jako przyczyna 
przewlekłości postępowań administracyjnych. 

(dowód: akta kontroli, tom III str. 485-493, tom VI str. 595) 
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3. Do czasu kontroli NIK, DRP (wcześniej WDR) nie przekazał do DKW i Departamentu 
ds. Finansowych (celem odpowiednio: podjęcia postępowania windykacyjnego oraz ujęcia 
w ewidencji księgowej PFRON) następujących decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu 
nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych: 
WDR.411.460.2016 z 8 stycznia 2016 r. (ostateczna 10 lutego 2016 r.), 
WDR.411.1639.2015 z 9 października 2015 r. (ostateczna 31 października 2015 r.), 
WDR.411.3999.2015 z 16 grudnia 2015 r. (ostateczna 22 stycznia 2016 r.). 

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektor DRP ww. decyzje nie zostały przekazane do właściwych 
departamentów (poprzednio wydziałów) z uwagi na ustalony z WWN sposób postępowania 
w przypadku zwrócenia się strony o przyznanie ulgi w spłacie kwoty nienależnie pobranego 
dofinansowania. Wskazała, iż w związku ze zmianami organizacyjnymi i analizą obszarów 
działania dokonaną przez naczelników wydziałów w IV kwartale 2016 r. zmieniony został 
sposób postępowania w tym zakresie i sprawy na bieżąco są przekazywane do DKW celem 
podjęcia działań windykacyjnych. 

Strona pierwszej z ww. decyzji zwróciła się o rozłożenie na raty kwoty nienależnie 
pobranego dofinansowania, a Prezes PFRON decyzją z 24 maja 2016 r. umorzył 
postępowanie jako bezprzedmiotowe w związku z brakiem podstaw prawnych w ustawie 
o rehabilitacji. Strona wniosła odwołanie od tego rozstrzygnięcia, które nie zostało 
rozpatrzone, do czasu kontroli NIK, przez organ odwoławczy. 

Strony decyzji nr WDR.411.1639.2015 i WDR.411.3999.2015 zwróciły się o umorzenie 
nienależnie pobranej kwoty, zaś PFRON w pierwszym przypadku pismem z 15 grudnia 
2015 r. poinformował, iż w obowiązującym stanie prawnym brak jest możliwości umorzenia 
przedmiotowej należności, zaś w drugim – 19 września 2016 r. wydał decyzję odmowną, 
od której strona wniosła odwołanie (do czasu kontroli NIK, BON nie wydał decyzji w drugiej 
instancji). 

Powyższe decyzje zostały przekazane w trakcie kontroli NIK do właściwych departamentów 
PFRON celem podjęcia działań windykacyjnych oraz ujęcia wynikających z nich kwot 
w ewidencji księgowej PFRON. Łączna kwota należności dotycząca przedmiotowych 
decyzji wynosi 4.632,3 tys. zł (kwota uwzględnia odsetki za zwłokę na dzień przekazania). 

Z wyjaśnień Dyrektor DRP wynika, że dotychczas brak było w PFRON pisemnych procedur 
ustanawiających zasady przekazywania decyzji do jednostek właściwych w sprawach 
windykacji oraz księgowości. 

(dowód: akta kontroli, tom V str. 105-130, 603-609, tom VI str. 214-222, 577-583, tom VII 
str. 307-311) 

4. Przypadki nieuzasadnionych opóźnień w przekazywaniu przez WDR/DRP ostatecznych 
decyzji w sprawie zwrotu dofinansowania do Wydziału Windykacji i Egzekucji 
Należności/Departamentu ds. Kontroli i Windykacji, celem podjęcia działań windykacyjnych 
– w trzech na 10 badanych przypadków okres od dnia, w którym decyzja stała się 
ostateczna do dnia jej przekazania przekraczał dwa miesiące, sięgając nawet pół roku. 

Dyrektor DRP wyjaśniła, że przyczynami opóźnień w przekazaniu kilku decyzji były zmiany 
organizacyjne (w tym: stanowiskowe), jakie miały miejsce w PFRON w II półroczu 2016 r., 
jak również duże obciążenie pracowników ilością prowadzonych spraw; w jednym 
z przypadków pracownik przyjął błędny i zbyt długi termin na ewentualne dokonanie przez 
dłużnika zwrotu środków w terminie wyznaczonym w decyzji, gdyż dopiero 
po bezskutecznym upływie tego terminu sprawy były kierowane do windykacji. Dyrektor 
DRP zauważyła również, że w pozostałych badanych przez NIK przypadkach okres, 
o którym mowa powyżej, wynosił od dwóch tygodni do 50 dni, wynosząc średnio 33,6 dnia. 
Zgodnie z przyjętym w Funduszu sposobem postępowania pracownik, po otrzymaniu 
potwierdzenia odbioru decyzji przez stronę określał termin na wniesienie ewentualnego 
odwołania i oczekiwał do 14 dni, ze względu na czas dostarczania przesyłek przez pocztę. 
W przypadku braku wniesienia odwołania pracownik na podstawie tzw. „zwrotki” określał 
datę, kiedy decyzja stała się ostateczna, weryfikował czy nie nastąpił zwrot środków 
zgodnie z decyzją (kwota zwrotu i termin zwrotu określony w decyzji – 14 dni lub trzy 
miesiące) i w przypadku braku zwrotu środków rozpoczynane były czynności związane 
z przekazaniem dokumentacji do windykacji. Kolejnym etapem było sporządzenie 
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dokumentacji niezbędnej do przekazania do windykacji wraz z wyliczeniem kwoty 
należności wynikającej z decyzji (kwoty głównej wraz z należnymi odsetkami). 

(dowód: akta kontroli, tom VIII str. 320-324, 385-395, tom IX str. 1-282) 

5. Do czasu kontroli NIK, w DRP (wcześniej w WDR) nie podjęto działań zmierzających 
do ponownego przekazania do DKW (wcześniej WWN) decyzji administracyjnej 
WDR.411.3670.2015 z 6 lipca 2016 r. w sprawie zwrotu nienależnie pobranego 
dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w kwocie 550,1 tys. zł 
(decyzja stała się ostateczna 10 sierpnia 2016 r.). Przedmiotowe rozstrzygnięcie zostało 
przekazane do Wydziału Windykacji i Egzekucji Należności oraz do Wydziału Księgowości 
wraz z pismem WDR.411.3670.2016 z 30 sierpnia 2016 r.162. Kwota podlegająca zwrotowi 
została ujęta w ewidencji księgowej PFRON 31 sierpnia 2016 r., natomiast WWN wraz 
z pismem z 5 października 2016 r. zwrócił decyzję WDR, stwierdzając, iż podmiot jest 
w upadłości od 9 grudnia 2015 r., stąd decyzja wydana po ogłoszeniu upadłości powinna 
dotyczyć podmiotu w upadłości, a zadłużenie spółki winno być określone na przeddzień 
upadłości. 

Dyrektor DRP wyjaśniła, że brak działań w ww. sprawie wynikał ze zmian organizacyjnych 
przeprowadzonych w IV kwartale 2016 r. oraz zmian zakresów obowiązków części 
pracowników DRP. W dniu 22 sierpnia 2017 r. wydane zostało postanowienie 
o sprostowaniu oznaczenia strony decyzji. Po skutecznym doręczeniu postanowienia 
sprawa zostanie przekazana do postępowania windykacyjnego. 

(dowód: akta kontroli, tom V str. 178-180, tom VI str. 577-583) 

6. Do czasu kontroli NIK w ewidencji księgowej PFRON nie ujęto kwoty 126,6 tys. zł 
wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego Szczecin Centrum IV Wydział Karny z 13 kwietnia 
2010 r. sygn. akt IV K 427/10, a orzeczonej do zapłaty na rzecz PFRON jako obowiązek 
naprawienia szkody. 

P.o. Prezesa Zarządu PFRON wyjaśniła, że sprawa toczyła się na podstawie aktu 
oskarżenia skierowanego przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Szczecinie, stąd nie 
mogła być zaewidencjonowana w module windykacyjnym systemu SODiR, z czym wiązało 
się odpowiednie księgowanie należności w księdze pomocniczej zaimplementowanej w tym 
systemie. Sprawę prowadził, według właściwości miejscowej, Radca Prawny 
Zachodniopomorskiego Oddziału PFRON. Dokumentacja nie była przedstawiona służbom 
księgowym w Oddziale, co skutkowało brakiem jej zaewidencjonowania. Zważywszy 
na fakt, że nie nastąpił upływ terminu przedawnienia należności zostanie dokonany przypis 
w ewidencji księgowej. 

(dowód: akta kontroli, tom VI str. 588-593, 597-603) 

7. W badanym okresie nie wszystkie przypisy w ewidencji księgowej PFRON kwot z tytułu 
decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania 
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych były dokonywane w kwartale, w którym 
upłynął termin zapłaty należności. Dotyczyło to dziewięciu decyzji na łączną kwotę 
10.303,4 tys. zł. Osiem z nich163 przypisano w kwartale następującym po kwartale, w którym 
decyzja administracyjna uzyskała status ostatecznej i upłynął czternastodniowy termin 
na spłatę należności, a w jednym przypadku164 w kolejnym kwartale sprawozdawczym. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości165 do ksiąg 
rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde 
zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym166. 

                                                      
162 Pismem z 12 września 2016 r. WDR.411.3670.2016 sprostowano dane podając stan zadłużenia wynikający z decyzji 
na 23 sierpnia 2016 r. w wysokości 689,2 tys. zł, w tym kwota główna 550,1 tys. zł i odsetki 139,1 tys. zł. 
163 Decyzje o numerach: WDR.411.3713.2016 z 12 września 2016 r., WDR.411.8965.2016 z 26 kwietnia 2016 r., 
WDR.411.3655.2016 z 30 maja 2016 r., DRP.WZZ.411.6436.2016.MKR z 18 listopada 2016 r., WDR.411.1054.2015 
z 6 sierpnia 2015 r., WDR.411.730.2016 z 7 czerwca 2016 r., WDR.411.2779.2015 z 17 lutego 2016 r. oraz 
WDR.411.1596.2015 z 19 listopada 2015 r. 
164 Decyzja nr WDR.411.476.2016 z 5 lipca 2016 r. 
165 Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm. 
166 Stosownie do § 18 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015, ze zm.) sprawozdanie Rb-33 sporządza się narastająco za kolejne kwartały roku 
budżetowego. 
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P.o. Prezesa Zarządu PFRON wyjaśniła, iż należności ujmowano w księgach 
po skierowaniu sprawy do windykacji. Przypis następował na podstawie decyzji 
administracyjnych, które stały się ostateczne i upłynął termin na zwrot środków finansowych 
określonych w tych decyzjach. Wskazała, iż przypisywanie należności wynikających 
z decyzji administracyjnych dotyczących obszaru dofinansowań do wynagrodzeń 
i refundacji składek nie jest obecnie możliwe w optymalny sposób, ponieważ system 
informatyczny SODiR obsługujący te zadania nie posiada odpowiedniej funkcjonalności. 
W latach 2015—2016 w dodatkowej informacji i objaśnieniach do sprawozdania 
finansowego została zawarta informacja o kwotach należności wynikających z wydanych 
decyzji nakazujących zwrot środków nie przekazanych do windykacji. 

W trakcie kontroli NIK, 22 sierpnia 2017 r. Dyrektor DRP poleciła podległym pracownikom 
aby do czasu wprowadzenia nowych procedur, które będą przewidywały szczegółowe 
wytyczne w zakresie przekazywania rozstrzygnięć administracyjnych do DKW i DF, 
wszystkie decyzje nakazujące zwrot środków, które stały się ostateczne i upłynął termin 
na spłatę należności były przekazywane niezwłocznie, nie później niż do końca miesiąca, 
w którym upłynął termin na spłatę należności lub od dnia uznania decyzji za ostateczną. 
Poleciła także podejmowanie niezwłocznie czynności w przypadku zwrotu decyzji 
z ww. komórek, celem ponownej weryfikacji. Dyrektor DRP poleciła także, aby wszyscy 
pracownicy DRP, w związku z reorganizacją przeprowadzoną w listopadzie 2016 r., 
ponownie zweryfikowali posiadaną w swoich zasobach dokumentację, pod kątem 
zobowiązania do protokolarnego przekazania dokumentacji prowadzonych spraw 
przełożonemu lub osobie przez niego wskazanej. 

P.o. Prezesa Zarządu PFRON poinformowała także, iż rozpoczęto działania mające na celu 
przegląd spraw oraz zasobów dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych. 
Proces ten będzie zakończony do 15 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 425-427, tom VI str. 597-603) 

NIK uwzględniła, iż w oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej Prezesa Zarządu PFRON 
za rok 2016 r. z dnia 15 marca 2017 r. wskazane zostały zastrzeżenia dotyczące 
funkcjonowania kontroli zarządczej, dotyczące m.in. wydawania części decyzji bądź 
postanowień z naruszeniem terminów, braków w procesie księgowania należności 
i tworzenia odpisów aktualizujących spoza obszaru wpłat obowiązkowych, 
niewykorzystywania lub braku funkcjonalności w SODiR w module finansowo-księgowym, 
stanu opisów kluczowych procesów i procedur organizacyjnych niezapewniającego 
sprawnego zarządzania. Zaplanowano jednocześnie działania w celu poprawy 
funkcjonowania kontroli zarządczej, tj. w szczególności opracowanie systemu, który pozwoli 
na zminimalizowanie ryzyka występowania naruszeń terminów wynikających z Kpa, zmiany 
organizacyjne mające na celu usprawnienie pracy i lepsze wykorzystanie posiadanych 
zasobów, przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji należności spoza obszaru poboru wpłat 
celem zaksięgowania tych, które nie figurują w księgach rachunkowych i utworzenia na nie 
odpisów aktualizujących. Według oświadczeń za lata 2014-2015 w PFRON 
w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola 
zarządcza. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 97-106) 

8. Nie we wszystkich przypadkach podejmowane były niezwłoczne działania, zmierzające 
do wyegzekwowania od pracodawców zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń. 

W czterech167 z ośmiu (50%) badanych spraw okres pomiędzy: dniem otrzymania 
upomnienia przez dłużnika, a dniem wysłania tytułu wykonawczego do organu 
egzekucyjnego, czy też – w przypadkach, gdy do pracodawcy nie wysyłano upomnienia –
pomiędzy przekazaniem sprawy do WWN/DKW celem podjęcia działań windykacyjnych, 
a dniem skierowania tytułu wykonawczego do urzędu skarbowego przekraczał dwa 
miesiące (wynosząc: 62, 82, 83 i 106 dni). 

                                                      
167 Sprawy dotyczące windykacji należności, wynikających z decyzji w sprawie zwrotu dofinansowania: nr WDR.411.8965.2016 
z 26 kwietnia 2016 r., nr WDR.411.1054.2015 z 6 sierpnia 2015 r., nr WDR.411.3655.2016 z 30 maja 2016 r., 
nr WDR.411.730.2016 z 7 czerwca 2016 r. 
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami168 wierzyciel był zobowiązany do systematycznej 
kontroli terminowości zapłaty należności pieniężnych. Jeżeli należność nie została 
zapłacona w terminie określonym w decyzji lub wynikającym z przepisu prawa, wierzyciel 
winien był wysłać do zobowiązanego upomnienie, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji 
po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia upomnienia (poza przypadkami, gdy 
postępowanie egzekucyjne mogło zostać wszczęte bez uprzedniego doręczenia 
upomnienia)169, a następnie niezwłocznie skierować tytuł wykonawczy do właściwego 
miejscowo naczelnika urzędu skarbowego170. 

Z przytoczonych przepisów wynikał obowiązek dokonywania przez PFRON systematycznej 
kontroli terminowości zapłaty należności pieniężnych przez pracodawców zobowiązanych 
do zwrotu nienależnie otrzymanego dofinansowania, a w dalszej kolejności – niezwłocznego 
podejmowania odpowiednich działań, zmierzających do wyegzekwowania zwrotu środków. 
Wyodrębniona w strukturze organizacyjnej Funduszu jednostka (wydział, a później 
departament), odpowiedzialna za prowadzenie działań windykacyjnych, powinna zatem 
prowadzić te czynności niezwłocznie po otrzymaniu informacji o uprawomocnieniu się 
decyzji Prezesa Zarządu PFRON w sprawie zwrotu dofinansowania. 

Dyrektor DKW wyjaśnił, że potwierdzenia odbioru bądź zwroty awizowanych 
i nieodebranych przez dłużników upomnień wpływały do Funduszu z pewnym opóźnieniem 
(średnio po około 2-3 tygodniach, a nawet po ponad miesiącu). W niektórych przypadkach 
konieczne było wystąpienie z reklamacją do operatora pocztowego (w tym: jednej 
z ww. czterech spraw). Wystawienie tytułu wykonawczego poprzedzano szczegółową 
analizą sprawy i podjęciem szeregu czynności171. Z uwagi na brak narzędzi informatycznych 
do wspomagania windykacji należności w trybie administracyjnym, w tym do generowania 
tytułów wykonawczych z wykorzystaniem możliwości automatycznego pobrania danych, 
sama czynność techniczna wystawienia tytułu była wykonywana ręcznie. W sytuacji, gdy 
należności obejmowały wiele okresów, wystawienie tytułu wykonawczego wiązało się 
z ręcznym wypełnieniem nawet kilkuset pól. W sytuacji, gdy egzekucja mogła być wszczęta 
bez uprzedniego doręczenia upomnienia, pracownik przed wystawieniem tytułu 
wykonawczego przepisywał dane z decyzji wydanej przez DRP dotyczącej należności 
do aplikacji Videotel, a następnie przepisywał te dane do tytułu wykonawczego. 

(dowód: akta kontroli, tom VIII str. 325-332, 385-395, tom IX str. 1-282) 

9. Analiza działań windykacyjnych podejmowanych przez PFRON wobec osób skazanych 
trzema prawomocnymi wyrokami karnymi za popełnienie przestępstwa opisanego w art. 286 
§ 1 Kodeksu karnego wykazała, że w dwóch przypadkach172 wnioski o wszczęcie egzekucji 

                                                      
168 §2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. nr 137, poz. 1541, ze zm. Dalej: rozporządzenie z 22 listopada 2001 r.), 
obowiązującego do 21 maja 2014 r., §1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu 
postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków 
egzekucyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 656. Dalej: rozporządzenie z 20 maja 2014 r.), obowiązującego od 21 maja 2014 r. 
do 31 grudnia 2015 r., §2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli 
należności pieniężnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1483. Dalej: rozporządzenie z 30 grudnia 2015 r.), obowiązującego od 1 stycznia 
2016 r. 
169 O czym stanowił §3 ust. 1 rozporządzenia z 22 listopada 2001 r., a następnie §4 rozporządzenia z dnia 20 maja 2014 r. 
(zgodnie z jego §5, jeżeli łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie 
należności pieniężnej przekroczyła dziesięciokrotność kosztów upomnienia upomnienie powinno być doręczone niezwłocznie) 
oraz §7 rozporządzenia z 30 grudnia 2015 r. (oprócz obowiązku niezwłocznego doręczenia upomnienia w zakresie należności 
pieniężnych przekraczających dziesięciokrotność kosztów upomnienia, wskazano w nim, że nawet jeżeli wierzyciel prowadził 
działania informacyjne przewidziane §4 rozporządzenia i z działań tych wynikało, że obowiązek zostanie przez zobowiązanego 
dobrowolnie wykonany – upomnienie powinno zostać przesłane nie później niż po upływie 21 dni od dnia, w którym po raz 
pierwszy podjęto działania informacyjne). 
170 Zgodnie z §6 ust. 1 rozporządzenia z 22 listopada 2001 r., a następnie §6 rozporządzenia z 20 maja 2014 r. i §9 
rozporządzenia z 30 grudnia 2015 r. (przy czym w brzmieniu obowiązującym od 8 września 2016 r. obowiązek niezwłocznego 
wystawiania tytułów wykonawczych odnosił się do przypadków, w których egzekucja mogła być wszczęta bez uprzedniego 
doręczenia upomnienia). 
171 Obejmujących: weryfikację, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wobec zobowiązanego nie zostało umorzone postępowanie 
egzekucyjne ze względu na brak majątku, dokonanie szczegółowej analizy wszystkich danych dotyczących pracodawcy 
(danych identyfikacyjnych, stanu zobowiązań, spłat i zaległości, wydanych upomnień, postanowień i decyzji), identyfikację 
ewentualnych okoliczności, uniemożliwiających skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego (np.: niepełnych 
danych identyfikacyjnych podmiotu, nierozliczonych wpłat, złożonych odwołań od decyzji, wznowienia postępowania, 
ogłoszenia upadłości dłużnika), wskazania rachunków bankowych dłużnika, które podlegają ręcznemu przepisani z systemu 
SODIR do wniosku egzekucyjnego. 
172 Wyroki: XIV K 108/13 z 14 kwietnia 2015 r. i II K 4/15 z 21 kwietnia 2015 r. 
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kwot, orzeczonych jako obowiązek naprawienia szkody na rzecz PFRON (łącznie 
3.402,1 tys. zł), zostały skierowane do właściwych komorników dopiero w trakcie kontroli 
NIK, tj. odpowiednio po upływie 333 i 689 dni od wpływu do WWN wyroków opatrzonych 
klauzulą wykonalności.  

W przypadku pierwszego z wyroków, Dyrektor DKW wyjaśnił, że w postępowaniu 
komorniczym wpłaty są pomniejszane o koszty egzekucyjne. W trakcie postępowania 
prokuratorskiego ustanowiono zabezpieczenie na majątku dłużnika w kwocie 328,3 tys. zł, 
które zostało przekazane PFRON 9 sierpnia 2017 r. Wniosek przygotowano po analizie 
dotychczasowego postępowania, w odpowiednim – w ocenie DKW – czasie, z uwagi 
na zaprzestanie przez skazaną regularnych wpłat. W przypadku drugiego z wyroków, 
Dyrektor DKW wyjaśnił, że dłużnicy dokonują wpłat po około 0,4 tys. zł miesięcznie każdy. 
W trakcie postępowania przygotowawczego nie został zabezpieczony żaden majątek. Jego 
brak potwierdza też pismo przekazane przez adwokata skazanych. Przy miesięcznych 
wpłatach każdego ze skazanych w wysokości 0,4 tys. zł, pełne naprawienie pozostałej 
części szkody przez skazanych (355,9 tys. zł) jest oddalone w czasie, ale jest realna szansa 
na odzyskanie przynajmniej części środków. Działania DKW, w tym wybór czasu 
na skierowanie wniosku egzekucyjnego był przemyślanym elementem postępowania. 

(dowód: akta kontroli, tom VII str. 355-357) 

W ocenie NIK, dokonywanie przez dłużnika niewspółmiernie niskich wpłat w stosunku 
do orzeczonej przez sąd kwoty, nie stanowi przesłanki zwalniającej PFRON z obowiązku 
podejmowania konsekwentnych działań windykacyjnych, a w tym kierowania wniosków 
o wszczęcie egzekucji do właściwych komorników.  

1. Obsada kadrowa WDR i DRP w badanym okresie nie była wystarczająca i adekwatna 
do skali prowadzonych postępowań wyjaśniających i administracyjnych.  

Była dyrektor WDR Ewa Słowik informowała Prezesa Zarządu PFRON o potrzebach 
w zakresie zatrudnienia dodatkowych pracowników oraz wnioskowała o zwiększenie 
zatrudnienia: w 2014 r. (w kwietniu i maju; w związku z wnioskami pracowników o godziny 
nadliczbowe, w celu ich wyeliminowania), w 2015 r. (w sierpniu i październiku, z prośbą 
o wsparcie WDR dodatkowymi pracownikami z innych jednostek organizacyjnych; w maju, 
lipcu, wrześniu, październiku, z prośbą o zgodę na wykonywanie przez pracowników pracy 
w godzinach nadliczbowych), w 2016 r. (w styczniu, kwietniu, z prośbą o zgodę 
na wykonywanie przez pracowników pracy w godzinach nadliczbowych).  

Była dyrektor WDR Ewa Słowik wyjaśniła m.in., że wnioski o zwiększenie limitów etatów nie 
przynosiły skutków, zwiększenie obsady dotyczyło tylko kilku osób (mimo, że obiecano jej 
około 30 nowych etatów, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem). Była Prezes Zarządu 
Teresa Hernik wyjaśniła, że nie było woli ze strony Ministra Finansów do zwiększania stanu 
zatrudnienia, wzrostu wynagrodzeń i funduszu płac, a liczba osób zajmujących się 
zadaniami związanymi z dofinansowaniem była niewystarczająca. 

P.o. Prezesa Zarządu Dorota Habich wskazała m. in., że mimo ograniczeń, wynikających 
z rocznych limitów zatrudnienia w Funduszu, liczba pracowników zatrudnionych 
do prowadzenia postępowań administracyjnych stopniowo wzrastała, częściowo w związku 
ze zmianą zakresów obowiązków. Nastąpił wzrost liczby pracowników z 51 osób w lipcu 
2016 r. do 64 w 2017 r. Zwiększenie liczby osób prowadzących postępowania 
administracyjne nastąpiło także w wyniku przekazania do kompetencji oddziałów PFRON 
zadań obsługi wniosków o refundację składek i dofinansowanie do wynagrodzeń oraz 
analizy sprawozdań finansowych. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 322-327; tom III str. 564-578, tom VII str. 1-128, tom VIII 
str. 396-403) 

2. W latach 2014-2016 pracownicy WDR, prowadząc postępowania wyjaśniające 
i administracyjne związane z SODiR, nie korzystali z narzędzi informatycznych, 
umożliwiających sprawną kontrolę przebiegu i terminów załatwiania spraw. 

W 2014 r. w WDR prowadzono postępowania administracyjne i wyjaśniające (około 
11,5 tys.) przy wykorzystaniu programu Excel, co powodowało istotne trudności, polegające 
m.in. na braku całościowej dokumentacji na temat danego podmiotu, braku możliwości 
sporządzania w krótkim czasie rzetelnych sprawozdań, braku systemu bieżącej weryfikacji 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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terminowości realizowanych zadań. Na podstawie rejestrów prowadzonych przez 
pracowników WDR w arkuszach Excel, w styczniu 2016 r. w PFRON opracowano i oddano 
do użytku pierwszą wersję aplikacji informatycznej PAWOR, umożliwiającej zarządzanie 
prowadzeniem postępowań administracyjnych w DRP w sposób ułatwiający kontrolę 
przebiegu i terminów załatwiania spraw. Po wprowadzaniu kolejnych modyfikacji 
przekazano ją do użytku przez WDR w kwietniu 2016 r. a następnie — w wyniku prac nad 
rozwojem aplikacji i uwzględnienia w systemie zmian organizacyjnych w PFRON — 
uruchomiono ostatecznie aplikację w lutym 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 56, 331, 334; tom II str. 275-287; tom IV str. 8-10) 

3. Do czasu zakończenia kontroli NIK PFRON nie dysponował podstawowymi danymi 
w zakresie: stanu zaległości z tytułu nienależnie pobranego dofinansowania 
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, dokonanych w poszczególnych latach 
przypisów należności z tego tytułu oraz kwot środków finansowych wyegzekwowanych 
z tego tytułu. Wynikało to z przyjętego sposobu prowadzenia ewidencji księgowej oraz 
utrudnień wynikających z braku odpowiednich funkcjonalności w wykorzystywanych 
systemach informatycznych. NIK zwraca uwagę, iż brak kluczowych danych w ww. zakresie 
uniemożliwia dokonywanie systematycznych analiz, a w konsekwencji utrudnia 
sprawowanie nadzoru nad skutecznością działań PFRON w obszarze dochodzenia 
nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. 

W kontrolowanym okresie nie wyeliminowano, zidentyfikowanych przez PFRON już 
w 2014 r., nieprawidłowości polegających na nieprzestrzeganiu terminów prowadzenia 
postępowań, określonych w Kpa. Wynikało to z obsady kadrowej niedostosowanej do skali 
realizowanych zadań oraz braku oprzyrządowania informatycznego, umożliwiającego 
zarządzanie prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi. 

Występowały również opóźnienia we wszczynaniu postępowań administracyjnych 
w sprawie zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania w przypadkach, w których 
pracodawcy nie dokonali wpłat w terminach wyznaczonych w wezwaniach. Kontrola NIK 
wykazała przypadki nieuzasadnionych opóźnień w przekazywaniu ostatecznych decyzji 
w sprawie zwrotu dofinansowania do komórek odpowiedzialnych za podjęcie działań 
windykacyjnych oraz ujęcie należności w księgach rachunkowych Funduszu. Cztery decyzje 
nie zostały przekazane komórce windykacyjnej, a trzy z nich – również komórce księgowej. 
Trzy decyzje w sprawie zwrotu dofinansowania w łącznej wysokości 4.632,3 tys. zł 
(z odsetkami), w trakcie kontroli NIK zostały przekazane odpowiednim departamentom 
Funduszu, celem ujęcia zaległości w prowadzonej ewidencji oraz wszczęcia postępowania 
windykacyjnego. 

W ocenie NIK, niedysponowanie podstawowymi danymi w zakresie zaległości, przypisów 
i wyegzekwowanych zwrotów dofinansowania ograniczało Funduszowi możliwość 
monitorowania skuteczności i rzetelności działań podejmowanych w obszarze dochodzenia 
należności. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli173, wnosi o: 

1) wykorzystywanie w trakcie kontroli uprawnień PFRON do pozyskiwania zeznań 
świadków, wyjaśnień, przeprowadzania oględzin, w celu zmniejszenia ryzyka wyłudzeń 
środków Funduszu poprzez fikcyjne zatrudnianie pracowników, połączone 
z dokumentowaniem tych czynności w aktach kontroli, 

2) ujmowanie w protokołach kontroli zapisów o wyniku badania ewidencji czasu pracy i list 
obecności pracowników niepełnosprawnych, 

                                                      
173 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. Zwana dalej ustawą o NIK. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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3) podjęcie działań organizacyjnych zmierzających do zakończenia długotrwałych 
postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania oraz 
do zapewnienia sprawnego prowadzenia bieżących postępowań, a w razie 
niedotrzymania ustawowego terminu, dopełnianie obowiązków informowania strony 
o niezałatwieniu sprawy oraz wyznaczenia nowego terminu, 

4) podjęcie działań organizacyjnych, mających na celu zapewnienie wszczynania 
postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania bezpośrednio 
po upływie terminu płatności określonego w wezwaniu do zwrotu środków, 

5) kontynuowanie przeglądu postępowań administracyjnych prowadzonych w DRP pod 
kątem weryfikacji, czy wszystkie ostateczne decyzje w sprawie nienależnie pobranych 
środków zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych celem podjęcia 
działań windykacyjnych i ujęcia w księgach rachunkowych PFRON oraz poinformowanie 
NIK o wynikach tego przeglądu, 

6) zapewnienie jednolitych i terminowych działań wobec pracodawców, w przypadku 
których wystąpił brak możliwości przeprowadzenia postępowania sprawdzającego lub 
kontroli, 

7) zweryfikowanie prawidłowości odprowadzania składek ZUS przez podmioty M. i K., 
a w przypadku K. także pozostałych zidentyfikowanych ryzyk wykazanych w analizie 
przedkontrolnej, jak również wszczęcie postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu 
nienależnego dofinansowania, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, 

8) bezzwłoczne kierowanie, w uzasadnionych przypadkach, wniosków o wszczęcie 
egzekucji komorniczej wobec osób skazanych prawomocnymi wyrokami 
za przestępstwa na szkodę PFRON, 

9) przygotowanie i wdrożenie procedury działań związanych z udzielaniem dofinansowania 
podmiotom, wobec których prowadzone są czynności dochodzeniowo-śledcze przez 
organy ścigania, 

10) udostępnianie danych osobowych, w szczególności o stanie zdrowia osób 
niepełnosprawnych, zgromadzonych w bazach i systemach informatycznych Funduszu, 
wyłącznie podmiotom uprawnionym do dostępu do takich danych i na zasadach 
zgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

W związku z podjęciem w trakcie kontroli NIK działań zmierzających do: 

− ponownego przekazania do DKW, celem wszczęcia postępowania windykacyjnego, 
ostatecznej decyzji administracyjnej WDR.411.3670.2015 z 6 lipca 2016 r. w sprawie 
zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych w kwocie 550,1 tys. zł, 

− ujęcia w ewidencji księgowej kwoty 126,6 tys. zł wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego 
Szczecin Centrum IV Wydział Karny z 13 kwietnia 2010 r. sygn. akt IV K 427/10, 
a orzeczonej do zapłaty na rzecz PFRON jako obowiązek naprawienia szkody, 

− zapewnienia terminowego ujmowania kwot wynikających z ostatecznych decyzji 
w sprawie zwrotu nienależnego dofinansowania w ewidencji księgowej PFRON oraz 
przekazywania tych rozstrzygnięć do komórki właściwej w sprawach windykacji, 

− uregulowania i wzmocnienia nadzoru Prezesa Zarządu PFRON nad procesem 
kierowania do organów ścigania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
na szkodę Funduszu, 

− wydania decyzji w sprawie zwrotu przez jednostki budżetowe nienależnie pobranych 
środków dofinansowania oraz zablokowania wypłaty kolejnych dofinansowań tego 
rodzaju podmiotom, 

− zapewnienia prawidłowej ewidencji księgowej wypłat dla jednostek sektora finansów 
publicznych, 
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− ponownej analizy zasadności skierowania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez podmioty, w odniesieniu do których wystąpił brak możliwości 
przeprowadzenia kontroli PFRON, 

NIK nie formułuje wniosków w ww. zakresie. 

 

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 Lublinie. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i 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. 

 

Lublin, dnia 19 grudnia 2017 r. 

 

 Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 
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