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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Okres objęty kontrolą  Lata 2014-2016 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy Iwona Pacwa, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LLU/85/2017 z dnia 18 maja 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Spółdzielnia Socjalna Józefowskie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej  
w Józefowie2 ul. Kościuszki 54 A, 23-460 Józefów  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Sławomir Kawa, Prezes Zarządu Spółdzielni od dnia 2 stycznia 2012 r.  
(dowód: akta kontroli, tom I str. 4-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia3, że wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 26a ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych4, uprawniał Spółdzielnię do otrzymywania dofinansowania 
do wynagrodzeń pracowników z PFRON. Pracownicy niepełnosprawni 
z orzeczonym lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, których 
wynagrodzenia zostały dofinansowane ze środków PFRON, nie mieli ustalonego 
prawa do emerytury. Podstawę wnioskowania o dofinansowanie stanowiły 
przedstawione pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności. 

Analiza poprawności 45 naliczeń płac dla pracowników niepełnosprawnych 
w miesiącach: maj 2014 r., lipiec 2015 r. i wrzesień 2016 r.5 nie wykazała 
nieprawidłowości. Kwoty wynagrodzenia netto były przekazywane na rachunki 
bankowe wskazane przez pracowników. We wnioskach Wn-D6 i informacjach 
INF-D-P7 Spółdzielnia wykazywała rzeczywisty stopień niepełnosprawności 
pracowników, czas wykonywania przez nich pracy oraz poniesione koszty płacy. 
Wnioski Wn-D i informacje INF-D-P w miesiącach podlegających kontroli były 
terminowo przekazywane do PFRON. 

Dokumenty rozliczeniowe i wyliczone na ich podstawie kwoty zobowiązań wobec 
ZUS za miesiące maj 2014 r. i lipiec 2015 r. zostały przekazane w terminie 
wynikającym z art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
                                                           
1 Dalej: PFRON. 
2 Dalej: Spółdzielnia lub Pracodawca. 
3 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. 
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm. Dalej: ustawa o rehabilitacji. 
5 Dalej: miesiące podlegające kontroli. 
6 Wn-D - wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (dalej: Wniosek 
Wn-D lub formularz Wn-D). 
7 INF-D-P - miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników 
niepełnosprawnych (dalej: Informacja INF-D-P lub formularz INF-D-P). 

Ocena ogólna 
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ubezpieczeń społecznych8, natomiast nieterminowo przesłano dokumenty 
rozliczeniowe oraz uregulowano część zobowiązań wobec ZUS za miesiąc wrzesień 
2016 r. 

W trakcie trwania kontroli NIK Spółdzielnia podpisała z pracownikami aneksy 
do umów potwierdzających stosunek pracy, mające na celu wyeliminowanie 
stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie czasu ich obowiązywania.  

I. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Spełnianie warunków do otrzymania dofinansowania oraz przestrzeganie 
przepisów w zakresie uprawnień pracowników niepełnosprawnych 

1. Spółdzielnia została powołana uchwałą nr 1/2009 Członków Zebrania 
Założycielskiego z dnia 4 lipca 2009 r. oraz zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 
Sądowym w dniu 14 października 2009 r.  

Zgodnie ze Statutem Spółdzielnia prowadziła działalność m.in. w celu reintegracji 
zawodowej członków poprzez realizację zadań zleconych przez samorządy 
terytorialne i podległe im jednostki oraz organizowane aktywne formy zatrudnienia 
oferowane przez urzędy pracy, a także samodzielne prowadzenie działalności 
gospodarczej w oparciu o pracę członków9. 

Źródłem finansowania Spółdzielni były środki finansowe uzyskiwane ze statutowej 
działalności odpłatnej, także wykonywania zadań pożytku publicznego w ramach 
konkursów ofert ogłaszanych przez Urząd Miejski w Józefowie10 oraz środki 
finansowe uzyskiwane z działalności gospodarczej prowadzonej jako 
przedsiębiorca.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 8-21, 23-29, tom II str. 3-4) 

2. Podstawowy profil działalności Spółdzielni stanowiła realizacja zadań publicznych 
np. w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych, usług konserwatorskich, usług 
sprzątania, obsługi infrastruktury Projektu „Józefów Park”, usuwania śmieci z koszy 
na terenie Gminy oraz prowadzenie działalności jako przedsiębiorca np. w zakresie: 
obsługi szaletu miejskiego i dworca autobusowego, poboru opłaty targowej, 
koszenia traw w okresie letnim i odśnieżania w okresie zimowym, usług remontowo-
gospodarczych, nadzoru budowy budynków, wypożyczania rowerów, 
administrowania i konserwacji budynków oraz nieruchomości gruntowej spółdzielni 
mieszkaniowej.  

Przeważającą działalnością Spółdzielni było „zbieranie odpadów innych niż 
niebezpieczne” (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności 3811Z).  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 23-29,77-83, tom II str. 102-106) 

3. Średni stan zatrudnienia w Spółdzielni w poszczególnych latach kontrolowanego 
okresu wynosił: 

– w 2014 r. – w etatach 35,5 z tego 33 (ok. 93%) obsadzono osobami 
niepełnosprawnymi, 

– w 2015 r. – w etatach 34,6 z tego 30,3 (ok. 88%) obsadzono osobami 
niepełnosprawnymi, 

– w 2016 r. – w etatach 41,7 z tego 37,3 (ok. 89%) obsadzono osobami 
niepełnosprawnymi. 

                                                           
8 Dz. U. z 2016 r. poz. 963, ze zm. Dalej: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.  
9 W kontrolowanym okresie liczyła pięciu, a od 10 września 2014 r. – siedmiu członków. 
10 W latach 2014-2016 Spółdzielnia zawarła z Gminą Józefów łącznie 23 umowy na realizację zadań publicznych 
w ogłoszonych otwartych konkursach na łączną kwotę 709.785,16 zł, w tym: w roku 2014 osiem umów na kwotę 193.790 zł, 
w roku 2015 sześć umów na kwotę 192.115,16 zł, w roku 2016 dziewięć umów na kwotę 323.880 zł.  
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Stan i struktura zatrudnienia w latach 2014-2016 pozwalały Pracodawcy ubiegać się 
o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, z uwagi 
na fakt, iż nie miały zastosowania wyłączenia, wynikające z art. 26a ust. 1a ustawy  
o rehabilitacji zgodnie, z którymi dofinansowanie nie mogło zostać przyznane 
pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w wysokości co najmniej 6%. 

Zatrudnienie pracowników Spółdzielni w podziale na posiadane przez nich 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wynosiło: 

– w 2014 r.: średnioroczne zatrudnienie osób: ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności dwie osoby (w przeliczeniu na etaty 1,3), z umiarkowanym 
stopniem 35 (w etatach: 27,1), natomiast z lekkim siedem (w etatach: 4,6), 

– w 2015 r.: średnioroczne zatrudnienie osób: ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności dwie osoby (w przeliczeniu na etaty 1,5), z umiarkowanym 
stopniem 31 osób (w etatach 25,3), natomiast z lekkim 7 osób (w etatach 3,5), 

– w 2016 r.: średnioroczne zatrudnienie osób: ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności dwie osoby (w przeliczeniu na etaty 1,5), z umiarkowanym 
stopniem 41 osób (w etatach 31,2), natomiast z lekkim 7 osób (w etatach 4,6). 

Pracodawca w latach 2014-2016 wykazywał do dofinansowania wynagrodzenia 
pracowników ze schorzeniami szczególnymi (w odniesieniu, do których orzeczono: 
chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, 
epilepsję oraz niewidomych), na które przysługiwało podwyższone dofinansowanie 
ze środków PFRON. Udział procentowy pracowników posiadających co najmniej 
jedno z wyżej wymienionych schorzeń wynosił: w 2014 r. – 77%, w 2015 r. – 70%, 
w 2016 r. – 78%. 

W pomieszczeniach biurowych użytkowanych przez Spółdzielnię obowiązki 
wykonywało trzech pracowników niepełnosprawnych (1,67 etatu) w 2014 roku oraz 
jeden pracownik w latach 2015-2016 (0,25 etatu). 

Pozostali pracownicy wykonywali powierzone im zadania poza tymi obiektami 
w pomieszczeniach i na terenach określonych w zawartych umowach lub przyjętych 
zleceniach realizacji usług.  

Podstawę nawiązania stosunku pracy z osobami niepełnosprawnymi w latach 
2014-2016 stanowiły: 64 umowy o pracę, cztery spółdzielcze umowy o pracę i jedna 
umowa o telepracę. Z wszystkich wymienionych umów tylko jedna umowa 
(spółdzielcza umowa o pracę) była zawarta na czas nieokreślony. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 30-33, 37-51) 

W trakcie kontroli NIK Spółdzielnia dokonała przekształcenia 24 umów zawartych 
z pracownikami na czas określony na umowy z nieokreślonym terminem ich 
obowiązywania. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 349) 

Badanie próby 45 naliczeń płac sporządzonych dla 35 pracowników wykazało, 
że w przypadku siedmiu z 15 (tj. 46,7%) kontrolowanych naliczeń płac za maj 
2014 r. oraz w czterech z 15 (26,7%) naliczeń za wrzesień 2016 r. przyjęto wyższe 
wynagrodzenie brutto, od ustalonego w umowie o pracę. 

Różnica, pomiędzy kwotami wynagrodzeń wykazanymi w listach płac, a wysokością 
wynagrodzeń wynikającą z akt osobowych pracowników, związana była z brakiem 
aktualizacji wysokości uposażenia w umowach stanowiących podstawę stosunku 
pracy, co – jak wyjaśnił Wiceprezes Spółdzielni Jarosław Dziura11 – było 

                                                           
11 Dalej: Wiceprezes Spółdzielni. 



 

5 

konsekwencją zawartego ustnego porozumienia z pracownikami, że wynagrodzenie 
zasadnicze nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

W trakcie kontroli NIK Spółdzielnia podpisała z pracownikami aneksy do umów 
określające wynagrodzenie zasadnicze, jako minimalne obowiązujące w danym roku 
kalendarzowym. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 27-29, 60-63, 90-104, 169-180, 244-258, 350-352) 

Umowa o telepracę zawarta przez Spółdzielnię dotyczyła realizacji zadań doradcy 
ds. prawno-ekonomicznych.  

Z wyjaśnień Wiceprezesa Spółdzielni wynikało, że przesłanką zawarcia umowy  
o telepracę był brak możliwości zapewnienia warunków lokalowych, zarówno  
w odniesieniu do powierzchni, jak i komfortu pracy oraz fakt, że większość 
zleconych czynności mogła być wykonywana poza siedzibą Spółdzielni  
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Wyjaśnił, że do zakresu 
obowiązków pracownika wykonującego pracę na podstawie ww. umowy należało 
monitorowanie, analiza i informowanie Pracodawcy o zmianach w przepisach 
istotnych z punktu widzenia Spółdzielni oraz wykonywanie prac księgowych m.in.: 
naliczanie płac dla pracowników Spółdzielni, sprawdzanie wniosków o refundację 
wynagrodzeń ze środków PFRON, dokonywanie comiesięcznego rozliczenia 
stołówek szkolnych, sporządzanie tygodniowych jadłospisów w stołówkach 
szkolnych. 

W kontrolowanym okresie Spółdzielnia nie żądała sporządzania przez pracownika 
sprawozdań z wykonanej pracy, ponieważ – zdaniem Wiceprezesa Spółdzielni – 

pracownik w każdym miesiącu wywiązywał się z wykonywania pełnego zakresu 
zleconych obowiązków12. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 52-63) 

4. Spółdzielnia otrzymała z PFRON łącznie 1.755.910,71 zł dofinansowania 
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wypłaconych w latach 
2014-2016, z czego 574.908,90 zł stanowiło dofinansowanie do wynagrodzeń 
wypłaconych w 2014 r., 591.965,12 zł – do wynagrodzeń wypłaconych w 2015 r. 
i 589.036,69 zł – do wynagrodzeń wypłaconych w 2016 r.13.  

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników Spółdzielni za miesiące podlegające 
kontroli wpłynęło na rachunek bankowy Pracodawcy w terminach od 21 do 22 dni 
od daty weryfikacji merytorycznej i rachunkowej wniosków Wn-D przez PFRON. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 64-71) 

Kwoty miesięcznego dofinansowania nie przekraczały 75% lub 90% kosztów płacy 
poszczególnych pracowników. Wysokość wnioskowanej do refundacji kwoty 
kosztów pracy była uzależniona od zadań wykonywanych przez pracowników. 
Pracownicy realizujący zadania publiczne w ramach umów podpisanych z Gminą 
Józefów byli wykazywani jako pracownicy niezatrudnieni u pracodawcy 
wykonującego działalność gospodarczą14, a przyznana pomoc – jako niestanowiąca 
pomocy publicznej15. Na 45 skontrolowanych informacji INF-D-P w 40 przyjęto 90% 
refundację kosztów. 

                                                           
12 Na prośbę kontrolującego o udostępnienie przez Pracodawcę korespondencji, potwierdzającej realizację czynności 
pracownika, przedstawiono dziewięć wiadomości elektronicznych z 2014 r. 
13 Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń złożony za miesiąc kwiecień 2016 r. został odrzucony przez PFRON w związku 
z przekroczeniem terminu jego złożenia. 
14 Nazwa pozycji w informacji INF-D-P: Pracownik zatrudniony u pracodawcy wykonywującego działalność gospodarczą. Dalej: 
poz. 47 informacji INF-D-P. 
15 Nazwa pozycji w informacji INF-D-P: Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną. Dalej: poz. 46 informacji INF-D-P. 
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Wiceprezes Spółdzielni wyjaśnił, że pracownicy realizowali zadania publiczne 
w pełnym wymiarze czasu pracy i nie byli angażowani do innych prac stanowiących 
przedmiot działalności Spółdzielni. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 90-104, 169-180, 244-258, 350-352, tom II str. 5-99) 

5. Spółdzielnia nie posiadała statusu zakładu pracy chronionej. W różnych 
okresach lat 2014-2016 zatrudniała ogółem 69 osób z orzeczonymi stopniami 
niepełnosprawności, z tego 36 osób pozostawało nadal pracownikami Spółdzielni 
na dzień zakończenia kontroli NIK. Osoby te (69) w trakcie obowiązywania umów 
o pracę i pobierania przez Pracodawcę z PFRON dofinansowania do wypłacanych 
im wynagrodzeń posiadały ważne orzeczenia ustalające stopień ich 
niepełnosprawności. Analiza dokumentacji pracowniczej 35 osób 
niepełnosprawnych potwierdziła, że orzeczenia te znajdowały się w ich aktach 
osobowych gromadzonych przez Spółdzielnię. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 37-40, 76, 90-104, 169-180, 244-258) 

Wnioski o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń 
niepełnosprawnych pracowników (Wn-D) wraz z miesięcznymi informacjami 
o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniu i rodzaju niepełnosprawności (INF-D-P) 
za miesiące podlegające kontroli zostały złożone w terminach wskazanych 
w rozporządzeniach w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych16. Wykazane w nich dane ewidencyjne Spółdzielni 
(NIP, REGON, nazwa, forma prawna, identyfikator adresu oraz forma własności) 
oraz zmiany w stanie zatrudnienia były zgodne z dokumentacją źródłową. 

W kontrolowanych informacjach INF-D-P za miesiące maj 2014 r., lipiec 2015 r. 
i wrzesień 2016 r. (dla próby 35 pracowników), wykazano prawidłowe dane 
osobowe, a także zgodne ze stanem faktycznym informacje w zakresie stopnia ich 
niepełnosprawności oraz posiadanych schorzeń szczególnych. Prawidłowo ustalono 
wymiar czasu pracy i kwotę dofinansowania.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 90-104, 107, 197, 169-180, 244-258, 272) 

Na podstawie analizy dokumentacji płac oraz wyciągów bankowych za okres maj 
2014 r., lipiec 2015 r., wrzesień 2016 r. ustalono, że Spółdzielnia dokonywała wypłat 
wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników w terminie określonym 
w umowach. Zaliczki na podatek dochodowy zostały potrącone z wynagrodzeń 
za te miesiące we właściwych kwotach i następnie odprowadzone na rachunek 
urzędu skarbowego w terminie zgodnym z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych17. Dokumenty rozliczeniowe 
oraz składki ZUS od wynagrodzeń za miesiące maj 2014 i lipiec 2015 r. zostały 
sporządzone i odprowadzone terminowo oraz w prawidłowej kwocie.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 84, 90-104, 169-180, 244-258) 

Oświadczenia złożone na potrzeby kontroli NIK przez 26 pracowników 
niepełnosprawnych potwierdziły fakt świadczenia pracy na rzecz Spółdzielni 
w podlegających kontroli miesiącach oraz prawidłowość przekazanego 
im wynagrodzenia za pracę (większość pracowników oświadczyła, że nie pamięta 
dokładnej wysokości otrzymanego wynagrodzenia, przy czym środki, jakie wpływały 

                                                           
16 Tj. w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego 
dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 241, ze zm.), w § 4 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania 
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1988) oraz w  § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 951). Dalej odpowiednio: rozporządzenie MPiPS z 9 stycznia 2009 r., rozporządzenie 
MPiPS z 23 grudnia 2014 r., rozporządzenie MPiPS z 22 czerwca 2016 r. 
17 Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm. 
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na ich rachunki bankowe, nie budziły ich wątpliwości pod kątem zgodności 
z zapisami umowy o pracę).  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 323-348) 

6. Z informacji uzyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK18 
z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW w Warszawie, Oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju oraz Oddziału Regionalnego Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie wynikało, że żaden 
z pracowników niepełnosprawnych z orzeczonym lekkim lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, wykazanych przez Spółdzielnię do dofinansowania 
w latach 2014-2016, nie posiadał ustalonego prawa do emerytury (nie zachodziła 
zatem przesłanka do wyłączenia prawa do dofinansowania ze środków PFRON, 
wskazana w art. 26a ust. 1a1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji).  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 204-256) 

7. Wszystkie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności stanowiące podstawę 
ubiegania się przez Spółdzielnię o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 
zostały wydane po 2007 r. przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Biłgoraju. Organ orzekający, na wniosek NIK w trybie 
art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, potwierdził prawidłowość dokumentów 
w zakresie orzeczonych niepełnosprawności i czasu ich obowiązywania. 

(dowód: akta kontroli, tom II str.257-261) 

8. Wiceprezes Spółdzielni wyjaśnił, że w kontrolowanym okresie Spółdzielnia nie 
wydatkowała żadnych środków finansowych na przystosowanie stanowisk pracy 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wynikało to z faktu braku zatrudnienia 
w Spółdzielni osób ze schorzeniami ruchowymi, które najbardziej wymagają takich 
przystosowań. 

Pracownicy Spółdzielni byli zatrudnieni m.in. na stanowiskach: robotnik 
gospodarczy, sprzątaczka, pomoc kuchenna, szef kuchni, animator projektu 
„Józefów Park”, opiekun osoby starszej, kierownik schroniska, księgowa.  

Badana dokumentacja 35 pracowników niepełnosprawnych zawierała aktualne 
zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy 
na zajmowanych stanowiskach. Lekarze medycyny pracy nie wskazywali wymagań 
w zakresie dostosowania stanowisk do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia 
niepełnosprawności. 

Starosta Biłgorajski na podstawie trzech umów zawartych ze Spółdzielnią 
na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy skierowanych bezrobotnych 
(w tym: jednej w 2015 r. i dwóch w 2016 r.) przekazał środki finansowe w łącznej 
kwocie 60 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 23-26, 90-104, 169-180, 244-258, tom II str.180-203) 

9.  W latach 2014-2017 Spółdzielnia nie była kontrolowana przez instytucje 
zewnętrzne w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 
oraz przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Nie przeprowadzano w niej również postępowań sprawdzających na podstawie 
art. 26a ust. 9b ustawy o rehabilitacji.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 263) 

10. Zdaniem Wiceprezesa Spółdzielni zmiany wysokości stawek dofinansowania 
wpłynęły niekorzystnie na sytuację Spółdzielni, gdyż każde zmniejszenie kwoty 
pomocy dla osób niepełnosprawnych wymaga większych nakładów finansowych, 
aby utrzymać zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Przepisy dotyczące zasad 

                                                           
18 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524); dalej: ustawa o NIK. 
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dofinansowania osób niepełnosprawnych powinny zapewniać trwałość stawek 
dofinansowania wynagrodzeń wg poszczególnych schorzeń, która w konsekwencji 
zapewni trwałość miejsc pracy osób niepełnosprawnych. Wiceprezes Spółdzielni 
wyjaśnił, że system rozliczeń SODIR stwarzał głównie problemy techniczne 
np. w związku z brakiem kompatybilności z najnowszą wersją systemu Java często 
wymaganą w innych programach. Dodatkowo pracę w systemie SODIR mogłaby 
ułatwić funkcjonalność umożliwiająca usunięcie zbędnego, zawierającego omyłkowe 
dane dokumentu roboczego, z którego użytkownik nie będzie korzystał w celu 
wysyłki do PFRON. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 23-26)  

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

1. We wnioskach o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych Wn-D za miesiące lipiec 2015 r. i wrzesień 2016 r. 
podano: stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie sprawozdawczym 
(pozycja 38 formularza – wykazując w obu miesiącach po 38 osób), a także średni 
stan zatrudnienia za 12 miesięcy poprzedzających okres sprawozdawczy 
(pozycja 41 – w wysokościach odpowiednio 108,487 i 43,000), które były niezgodne 
ze stanem faktycznym. Nieprawidłowo podano także średni stan zatrudnienia 
za 12 miesięcy poprzedzających okres sprawozdawczy we wniosku Wn-D 
za miesiąc maj 2014 r. (poz. 41 i 42) jako wynoszący odpowiednio: zatrudnienie 
ogółem 70,58, zatrudnienie osób niepełnosprawnych 64,032.  

W zakresie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wnioskach za lipiec 
2015 r. i wrzesień 2016 r. Wiceprezes Spółdzielni wyjaśnił, że liczba osób 
niepełnosprawnych w danym miesiącu została wyliczona na podstawie faktycznego 
zatrudnienia. W miesiącu lipcu 2015 r. było zatrudnionych 35 osób 
niepełnosprawnych na pełnym etacie i pięć osób niepełnosprawnych na ½ etatu 
tj. łącznie 37,5 etatu, a liczbę tę zaokrąglono do 38 pracowników. W miesiącu 
wrześniu 2016 r. było zatrudnionych 34 pracowników niepełnosprawnych na pełnym 
etacie i sześciu pracowników niepełnosprawnych na ½ etatu, tj. łącznie 37 etatów. 
Omyłkowo wykazano 38 etatów. 

Podane w wyjaśnieniach wielkości nie uwzględniają faktu, iż niektórzy 
z pracowników nie pozostawali w stosunku pracy przez pełny miesiąc. Zgodnie 
z objaśnieniami do formularza Wn-D, zawartymi w załącznikach nr  
2 do rozporządzeń MPiPS: z 9 stycznia 2009 r., z 23 grudnia 2014 r. i z 22 czerwca 
2016 r. wielkości podawane w formularzu w pozycji 38 powinny odnosić się 
do przeciętnego miesięcznego stanu zatrudnienia19. Ponadto należy zauważyć, 
że w informacjach INF-D-P, załączonych do wniosków za lipiec 2015 r. i wrzesień 
2016 r. wykazano inne liczby zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych, 
wynoszące odpowiednio 37,35 i 36,50. 

Wiceprezes Spółdzielni wyjaśnił też, że w formularzu Wn-D za lipiec 2015 r. 
omyłkowo wykazano błędny średni stan zatrudnienia za 12 poprzednich miesięcy, 
podając 108,487 zamiast 38,145 etatów. W formularzu za wrzesień 2016 r. przyjęto 
do wyliczeń dane z niewłaściwego miesiąca, co spowodowało błąd w podanej 
wartości polegający na jej zawyżeniu o 1,167 etatu (wykazano 43,0, zamiast 
41,833), w formularzu za maj 2014 r. błędnie podano stan zatrudnia za 12 miesięcy 
poprzedzających okres sprawozdawczy ogółem jako 70,58 zamiast 32. Podobnie 
zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jako 64,032 zamiast 29,54. 

                                                           
19 Ustalonego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na podstawie odpowiednio art. 21 ust. 1 i 5, art. 28 ust. 3 i 4 oraz 
art. 2a ustawy o rehabilitacji. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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(dowód: akta kontroli, tom I str. 30-33, 77-83, 107, 167, 197-237, 243, 272-312, 
tom II str. 263) 

2. W czterech podlegających kontroli informacjach INF-D-P20 wystawionych dla 
pracownika, którego wynagrodzenie było dofinansowane ze środków Funduszu 
Pracy, zawyżono wykazaną w poz. 49 kwotę pomocy publicznej o 848,89 zł. Kwota 
określona w umowie o dofinansowanie wynosiła 925,00 zł, podczas gdy wykazana 
w informacji INF-D-P 1.773,89 zł. Dodatkowo w dwóch z 45 informacji INF-D-P 
(za miesiąc lipiec 2015 r. i wrzesień 2016 r.) w poz. 49 wykazano kwotę pomocy 
publicznej w wysokości odpowiednio 525,92 zł i 544,18 zł pomimo, że Spółdzielnia 
takiej pomocy nie otrzymała. 

Wiceprezes Spółdzielni wyjaśnił, że przyczyną nieprawidłowości we wskazanym 
zakresie było błędne zakwalifikowanie źródła finansowania wynagrodzenia 
pracownika, jako pochodzącego ze środków publicznych. 

Powyższe nie przyczyniło się do zawyżenia kwoty wnioskowanego dofinansowania 
z PFRON.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 284 tom II str. 93-99, 168-170, 178-179) 

3. Zobowiązanie wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 
za miesiąc wrzesień 2016 r. zostało uregulowane w dniu 17 października 2016 r. 
w kwocie 23.830,96 zł tj. o 31,11 zł niższej niż wynikała z deklaracji ZUS P DRA. 
Przelewu uzupełniającego dokonano w dniu 7 listopada 2016 r., tj. z 21-dniowym 
uchybieniem terminu płatności składek wskazanym w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych. W myśl przepisów art. 26a ust. 1a1 
pkt 3 ustawy o rehabilitacji miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń nie 
przysługuje, jeżeli koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem 
terminów, przekraczającym 14 dni. 

Z wyjaśnień Wiceprezesa Spółdzielni wynika, że przyczyną opóźnienia było 
wpisanie do systemu bankowego błędnej kwoty przelewu składek należnych 
do przekazania na rzecz ZUS za miesiąc wrzesień 2016 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 30-31, 34-36, 268-271)  

4. Dokumenty rozliczeniowe ZUS za miesiąc wrzesień 2016 r. (ZUS P DRA, ZUS P 
RCA) zostały przesłane po terminie określonym w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych (z uwzględnieniem art. 31 tej ustawy i art. 12 
§ 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa21), tj. po 17 października 
2016 r. – zostały one sporządzone w dniu 21 października 2016 r., a przyjęte przez 
ZUS 24 października 2016 r. 

Z wyjaśnień Wiceprezesa Spółdzielni wynika, że opóźnienie przekazania 
dokumentów wynikało z problemów technicznych systemu Płatnik. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 320-322) 

5. W 16 spośród 31 podlegających kontroli umów o pracę i jednej umowie 
o telepracę Spółdzielnia nie zastosowała przepisów art. 251 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy22, gdyż kolejne umowy z pracownikami były 
podpisywane na czas określony, pomimo spełnienia przesłanek do zwarcia umowy 
na czas nieokreślony. 

Wiceprezes Spółdzielni wyjaśnił, że praktyka ta wynikała z niepokoju związanego 
z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na kolejne lata, niezbędnych 
dla utrzymania istniejących stanowisk pracy. Jednocześnie Spółdzielnia nigdy nie 
skorzystała z instytucji wypowiedzenia umowy o pracę. 

                                                           
20 W tym trzech dobranych w ramach dodatkowej próby. 
21 Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zm. 
22 Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 (ze zm.), treść art. także w brzmieniu obowiązującym przed 22 lutego 2016 r. 
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W trakcie kontroli Spółdzielnia podpisała z pracownikami aneksy zmieniające 
wcześniej podpisane umowy na czas określony w umowy z nieokreślonym czasem 
ich obowiązywania. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 56-59, 349-352) 

V. 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 Kontroli, wnosi o: 

1. Zgodne ze stanem faktycznym wypełnianie wniosków Wn-D w zakresie stanu 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz średniego stanu zatrudnienia ogółem 
za 12 miesięcy poprzedzających okres sprawozdawczy. 

2. Rzetelne wypełnianie miesięcznych informacji INF-D-P w zakresie: kwoty 
pomocy publicznej i pomocy de minimis otrzymanej przez składającego 
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. 

3. Terminowe wypełnianie i przekazywanie do ZUS miesięcznych dokumentów 
rozliczeniowych. 

4. Terminowe regulowanie zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek 
na ubezpieczenia społeczne pracowników. 

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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykonania 
wniosków 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 28 sierpnia 2017 r. 

 
 

Iwona Pacwa 
specjalista kontroli państwowej  
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