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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

 

Okres objęty kontrolą 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 

 

 

2014-2016 

Kontrolerzy Ewa Kulik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/88/2017 z dnia 19.05.2017 r. 

Dariusz Barej, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/89/2017 z dnia 19.05.2017 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

„Spin” Spółdzielczy Zakład Pracy Chronionej w Chełmie, ul. Okszowska 52, 22-100 
Chełm (dalej: „Zakład”, „ZPCh” lub „Pracodawca”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Leszek Bajkowski – Prezes Zarządu 

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

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Pracodawca spełniał w latach 2014-2016 warunki 
do otrzymania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych2 do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. ZPCh 
należycie gromadził i gospodarował środkami zakładowego funduszu rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych3 – wyjątkiem od tej zasady było sfinansowanie zakupów 
w ramach realizowanego indywidualnego programu rehabilitacji na kwotę 
3.278,99 zł, które nie przyczyniły się do zmniejszenia ograniczeń zawodowych 
pracownika i nie mogły zostać zakwalifikowane do katalogu wydatków określonych 
w § 2 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych4.  

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozwalał zarówno na otrzymanie 
dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, biorąc pod uwagę przepisy art. 26a 
ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych5, jak i na utrzymanie posiadanego 
statusu zakładu pracy chronionej, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 3 tej 
ustawy. 

W dokumentacji złożonej do PFRON (wnioskach Wn-D6 oraz informacjach 

                                                      
1 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. 
2 Dalej: „PFRON”. 
3 Dalej: „ZFRON” lub „zakładowy fundusz rehabilitacji”. 
4 Dz. U. z 2015 r. poz. 1023. Dalej: „rozporządzenie w sprawie ZFRON”. 
5 Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm. (dalej: „ustawa o rehabilitacji”). 
6 Wn-D - wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (dalej: „Wnioski 
Wn-D”). 

Ocena ogólna 
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INF-D-P7) w celu otrzymania dofinansowania, prawidłowo zostały wykazane dane 
osobowe pracowników, a także warunki ich płacy i pracy oraz stopnie 
niepełnosprawności. Składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych (FGŚP) oraz zaliczki na podatek dochodowy były odprowadzane 
w prawidłowej wysokości i terminowo, a wynagrodzenia badanej próby 
27 pracowników niepełnosprawnych przekazywano na rachunki bankowe tych osób 
w terminach wynikających z obowiązującego w Zakładzie Regulaminu pracy. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Spełnianie warunków do otrzymania dofinansowania 
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 
z PFRON oraz przestrzeganie przepisów w zakresie 
uprawnień pracowników niepełnosprawnych 

1.1. Zakład jest spółdzielnią, której głównym przedmiotem działalności była 
w okresie objętym kontrolą produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych 
(PKD 1584Z). 

Źródłem finansowania wynagrodzeń były środki własne Zakładu. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 8, 14, 88) 

1.2. W latach 2014-2016 średnioroczne zatrudnienie w Zakładzie wyniosło ogółem 
odpowiednio 66 osób (65,59 etatu), 66 osób (65,15 etatu), 65 osób (64,22 etatu), 
w tym zatrudnienie osób niepełnosprawnych stanowiło: 84,8% w latach 2014-2015 
(56 osób na 56 etatów w 2014 r. i na 55,52 etatu w 2015 r.), 83,1% w 2016 r. 
(54 osoby na 54 etaty). 

Średnie zatrudnienie osób niepełnosprawnych w latach 2014-2016 według 
poszczególnych stopni niepełnosprawności przedstawiało się następująco: 

– osób z lekkim stopniem niepełnosprawności było odpowiednio: 34 (na 34 etaty), 
33 (na 32,83 etatu), 31 (na 30,35 etatu), 

– osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 19 (na 19 etatów), 
20 (19,68 etatu), 20 (20 etatu), 

– osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 3 (3 etaty) w latach 2014-2015 
i 4 (na 3,58 etatu) w 2016 r. 

Udział pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub znacznego stopnia 
niepełnosprawności w ogólnej liczbie zatrudnionych (w etatach) w Zakładzie 
stanowił średnio w 2014 r. 34%, w 2015 r. 35%, w 2016 r. 37%. Powyższe 
oznaczało, że Zakład osiągał wskaźnik określony w przepisach art. 28 ust. 1 pkt 1 
lit. a i ust. 3 ustawy o rehabilitacji, wymagany dla zakładów pracy chronionej. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 84-87, 121-122) 

Pracownicy niepełnosprawni byli zatrudnieni na podstawie umów o pracę na czas 
nieokreślony i nie wykonywali obowiązków w pomieszczeniach i obiektach 
nieużytkowanych przez Zakład. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 86-87) 

                                                      
7 INF-D-P - miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników 
niepełnosprawnych (dalej: „Informacje INF-D-P”). 

Opis stanu 
faktycznego 
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1.3. Wysokość przekazanego przez PFRON dofinansowania do wynagrodzeń osób 
niepełnosprawnych, łącznie za lata 2014-2016 wyniosła 1.752.604,22 zł, w tym 
za poszczególne lata: 604.854,90 zł, 570.623,71 zł, 577.125,61 zł. 

(dowód: akta kontroli, tom I str.26-33) 

1.4. Zakład posiadał status zakładu pracy chronionej, który uzyskał na podstawie 
decyzji wydanej 10 października 1997 r. przez Pełnomocnika do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 9-10) 

1.5. Weryfikacja danych zawartych w wybranych do kontroli wnioskach 
o dofinansowanie Wn-D wraz z miesięcznymi informacjami INF-D-P8 złożonymi 
za maj 2014 r., lipiec 2015 r. oraz wrzesień 2016 r. wykazała, że Zakład spełniał 
warunki do otrzymania za ten okres dofinansowania do wynagrodzeń dla łącznej 
liczby 27 pracowników niepełnosprawnych, a także do podwyższenia kwoty 
dofinansowania w przypadku siedmiu (z ośmiu objętych kontrolą) 
niepełnosprawnych, którzy przedstawili orzeczenia o schorzeniach, o których mowa 
w art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji. 

Analiza dokumentacji wykazała, że: 

− we wnioskach Wn-D wykazywane były dane identyfikujące Zakład (NIP, 
REGON, nazwa, status pracodawcy, identyfikator adresu oraz kod PKD) 
wynikające z dokumentów rejestrowych; wnioski złożono w terminach 
wskazanych w rozporządzeniach w sprawie miesięcznego dofinansowania 
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych9; 

− potwierdzono zgodność danych wykazanych we wnioskach Wn-D w zakresie 
liczby (w etatach) zatrudnionych osób niepełnosprawnych, a także danych 
wykazanych w informacjach INF-D-P z dokumentacją osób niepełnosprawnych, 
tj. danymi osobowymi zgromadzonymi w aktach kadrowych (w tym umowach 
o pracę) w zakresie okresu zatrudnienia, przeciętnego miesięcznego wymiaru 
czasu pracy i miejsca jej wykonywania10; 

− wynagrodzenia zostały wypłacone zgodnie z naliczeniem, w formie 
bezgotówkowej na zadeklarowane przez pracowników rachunki bankowe 
i w terminach zgodnych z Regulaminem Pracy obowiązującym w Zakładzie; 

− na podstawie deklaracji i raportów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
(ZUS P DRA, ZUS P RCA i ZUS P RSA) oraz wyciągów przelewów bankowych 
ustalono, że składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP 
zostały odprowadzone w wymaganych terminach oraz w prawidłowej wysokości; 

− zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych zostały potrącone w prawidłowych wysokościach i w całości 
przekazane z rachunku bieżącego Zakładu na rachunek bankowy ZFRON, 
a następnie zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych11 przekazane na rachunek bankowy PFRON; 
(szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawiera pkt 2.5. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego); 

                                                      
8 Kontrolą objęto INF-P-D dotyczące 27 losowo wybranych pracowników spośród zatrudnionych w Zakładzie w: maju 2014 r., 
lipcu 2015 r. i wrześniu 2016 r. 
9Tj. odpowiednio: w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.01.2009 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 23.12.2014 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 22.06.2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 951). 
10 Pracownicy objęci badaniem (27 osób) nie korzystali z urlopów bezpłatnych, macierzyńskich czy też rodzicielskich. 
11 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.) - dalej: 
„u.p.d.o.f.”. 
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− koszty płacy i ich limit zostały podane w informacji INF-D-P zgodnie 
z prawidłowym naliczeniem wynikającym z dokumentów źródłowych, 
z wyjątkiem składek odprowadzonych na FGŚP, które nie zostały uwzględnione 
w kosztach płacy; 

− prawidłowo wykazano w INF-D-P dane w zakresie stopnia niepełnosprawności 
(potwierdzone oryginałami bądź kopiami orzeczeń o niepełnosprawności 
wydanymi przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
(w 18 przypadkach), Obwodowe Komisje Lekarskie do Spraw Inwalidztwa 
i Zatrudnienia (w ośmiu przypadkach) oraz orzeczenie lekarza orzecznika ZUS 
(w jednym przypadku); 

− Pracodawca dysponował siedmioma orzeczeniami potwierdzającymi istnienie 
schorzeń specjalnych, które wystąpiły w przypadku ośmiu (z 27) badanych 
osób; 

− wykazana w INF-D-P kwota dofinansowania (kwota do wypłaty ze środków 
PFRON) dla poszczególnych osób była zgodna z wymiarem zatrudnienia, 
stawkami obowiązującymi dla danego stopnia niepełnosprawności (art. 26a 
ust. 1 ustawy o rehabilitacji) i nie przekraczała limitu kosztów płacy ustalonego 
w art. 26a ust. 4 ustawy o rehabilitacji. 

Faktyczne zatrudnienie oraz otrzymaną wysokość wynagrodzenia, w wybranych 
do kontroli miesiącach, potwierdzili (w formie pisemnych oświadczeń złożonych 
kontrolerowi NIK) wszyscy wybrani do kontroli pracownicy Zakładu. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 117-120, 153-205, tom II str. 106-112, 127-131, 
144-150, 340-341) 

1.6. Na podstawie informacji przekazanych NIK w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f 
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli12 przez: 

1) ZUS, Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Lublinie oraz przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji stwierdzono, że żaden z pracowników 
niepełnosprawnych z orzeczonym lekkim lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, którzy zostali wykazani przez Pracodawcę 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). Czterech pracowników 
niepełnosprawnych z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności nabyło 
w okresie objętym kontrolą prawo do emerytury; Zakład posiadał informacje w tym 
zakresie i po nabyciu przez ww. osoby prawa nie były one wykazywane 
do dofinansowania ze środków PFRON. 

Prezes Zarządu wyjaśnił: aby zapobiec nienależnemu pobieraniu dofinansowań 
do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, które mogły mieć ustalone prawo 
do emerytury, każdy pracownik składał oświadczenie (do akt osobowych) 
zobowiązujące go do powiadomienia Pracodawcy o wszelkich zmianach mogących 
wpłynąć na wysokość dofinansowania. Aby otrzymać decyzję o przyznaniu prawa 
do emerytury ZUS wymagał dostarczenia świadectwa pracy z informacją o dacie 
rozwiązania stosunku pracy. We wszystkich przypadkach wniosek o przyznaniu 
emerytury został sporządzony przy pomocy pracownika Zakładu – specjalisty 
ds. osobowych i płac, który prowadzi ewidencję osób, które planują przejście 
na emeryturę. Ponadto, warunkiem wypłacenia odprawy emerytalnej było 
przedłożenie decyzji wydanej przez ZUS. W ocenie Prezesa Zarządu pracownicy 

                                                      
12 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 (dalej: „ustawa o NIK”). 
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Zakładu znają się, są ze sobą zżyci, gdyż występuje niewielka rotacja zatrudnienia, 
co pozwala na bieżące pozyskiwanie takich informacji.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 35, 88, 105-112, 206-285) 

2) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie (w przypadku 
18 osób objętych weryfikacją, których orzeczenia zostały wydane przez ten organ 
w latach 2000-2016) oraz ZUS Oddział w Biłgoraju (siedem osób, których 
orzeczenia zostały wydane w latach 1980-1996 przez Obwodowe Komisje Lekarskie 
do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia i jeden pracownik, którego stopień 
niepełnosprawności został orzeczony w 2000 r. przez lekarza orzecznika ZUS) 
potwierdzono, że Zakład dysponował dokumentami potwierdzającymi orzeczoną 
niepełnosprawność 26 pracowników z próby objętej badaniem. 

W jednym przypadku ZUS Oddział w Biłgoraju nie dysponował orzeczeniem 
o niepełnosprawności wydanym przez Obwodową Komisję Lekarską do Spraw 
Inwalidztwa i Zatrudnienia w dniu 3.02.1975 r., którym legitymował się Pracodawca. 

Pracodawca wliczył w latach 2014-2016 badanych 27 pracowników do stanu 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie przedstawionych przez nich 
28 orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność, z których 12 (tj. 42,9%) stanowiły 
orzeczenia wydane po 2007 r. przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Chełmie. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 114-116, 153-158, 206-256, 262-285, 342-350, 353-
359, 361-363) 

1.7. Zakład zapewnił pracownikom niepełnosprawnym doraźną i specjalistyczną 
opiekę medyczną, stosownie do art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji, przez: 

– prowadzoną „Przychodnię Rehabilitacji Inwalidów”, w której zatrudnione były 
pielęgniarka (w wymiarze 1 etatu) zapewniająca doraźną pomoc medyczną 
w nagłych wypadkach i lekarka (½ etatu) pełniąca funkcję lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej; 

– zawarcie z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Chełmie 
umowy (od 3.02.1999 r. na czas nieokreślony) w zakresie udzielania świadczeń 
diagnostycznych laboratoryjnych i z Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej w Chełmie umowy (od 1.01.2005 r.) obejmującej: badania 
z zakresu diagnostyki obrazowej (rtg, usg) i laboratoryjne. 

Ponadto, w ramach umowy dzierżawy zawartej 2.05.2013 r. z NZOZ Pielęgniarską 
Opieką Domową „Piel.-Med.” spółka jawna, dzierżawca w ramach działalności 
prowadzonej w pomieszczeniach Zakładu zobowiązany był do nieodpłatnego 
wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych na rzecz jego pracowników. 

W ramach pomocy indywidualnej z ZFRON zwracane były pracownikom koszty 
(w odpowiedniej wysokości) zabiegów wykonywanych poza Zakładem i pobytów 
na turnusach rehabilitacyjnych. Dofinansowywano także zakupy niezbędnych 
środków pomocniczych, ortopedycznych, wyrobów medycznych, leków. W 2014 r. 
pomoc o wartości 25,2 tys. zł otrzymały 52 osoby niepełnosprawne, w 2015 r. 
24 osoby na kwotę 7,6 tys. zł, a w 2016 r. 18 osób w łącznej wysokości 7,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 35, 84, 89-104) 

1.8. W latach 2014-2016 dokonywano systematycznego przystosowania stanowisk 
pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2014 r. (w styczniu) wykonano 
modernizację posadzki w pomieszczeniu karmelarni (gdzie pracuje 11 osób 
niepełnosprawnych) zwiększając bezpieczeństwo oraz polepszając warunki pracy. 
Kilka miesięcy później (w czerwcu) w tym samym pomieszczeniu wykonano 
wentylację, mającą na celu dostosowanie do wymogów w zakresie wskaźnika 
obciążenia termicznego WBGT. Przed modernizacją wskaźnik ten był przekroczony 
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i niekorzystny dla tej grupy osób ze względu na duże ilości pary gromadzącej się 
na suficie i ścianach. Z kolei we wrześniu w pomieszczeniach portierni i warsztatu 
wymienione zostały drzwi i okna, co zapewniło wyższą temperaturę 
w pomieszczeniach i poprawiło warunki pracy dla łącznie siedmiu pracujących tam 
pracowników niepełnosprawnych13. W 2015 r. (w okresie od lipca do października) 
wykonano (z dofinansowaniem z ZFRON) prace dociepleniowe przy elewacji 
budynku, tj. pomieszczeń biurowych oraz części socjalnej cukierni. Zapewniło 
to w zimie wyższą, a w lecie niższą temperaturę dla pracowników Zakładu, w tym 
56 niepełnosprawnych. W 2016 r. (w kwietniu) zakupiony został wkład formujący 
Migap do maszyny obsługiwanej przez osobę niepełnosprawną, dofinansowano 
z ZFRON (w czerwcu) zakup linii produkcyjnej, na której będzie pracować 11 osób 
niepełnosprawnych oraz zakupiono (w sierpniu) mikser do aromatyzowania masy 
karmelowej, jako część składową linii produkcyjnej. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 81-84, tom II str. 177-181, 183-185, 209-244, 
249-252, 264-265, 310, 315-319) 

W ocenie Prezesa Zarządu wszystkim pracownikom niepełnosprawnym zapewniono 
stanowiska oprzyrządowane i dostosowane odpowiednio do potrzeb wynikających 
z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 84) 

W latach 2014-2016 pracownicy niepełnosprawni Zakładu nie świadczyli pracy 
w formie telepracy. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 35) 

Sposób dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych był 
kontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Ostatnia kontrola 
przeprowadzona w styczniu 2016 r. wykazała, że obiekty i pomieszczenia pracy 
spełniały wymagania pod względem wysokości, powierzchni i kubatury, w tym dla 
osób niepełnosprawnych. Nie stwierdzono występowania barier architektonicznych 
w obiektach i pomieszczeniach pracy dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia 
te posiadały właściwe oświetlenie, ogrzewanie oraz wentylację. PIP pozytywnie 
oceniła wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku produkcyjnego 
i administracyjno-biurowego oraz zamontowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w pomieszczeniu karmelarni (co skutkowało obniżeniem wskaźnika 
mikroklimatu gorącego WBGT14 z 23,4 do 21,5). Zakład posiadał aktualne pomiary 
czynników szkodliwych. Pracownicy Zakładu otrzymywali i stosowali przydzieloną 
odzież ochronną i obuwie robocze. Eksploatowane maszyny posiadały 
zamontowane osłony, włączniki główne i awaryjne, przyciski funkcjonalne 
na pulpitach i kasetach sterowniczych opisane w języku polskim. Stwierdzono, 
że schorzenia zatrudnionych w Zakładzie niepełnosprawnych nie uzasadniały 
potrzeby stosowania specjalistycznego oprzyrządowania stanowisk pracy. 
Pracodawca posiadał decyzje dozoru technicznego zezwalające na eksploatację 
urządzeń użytkowanych w Zakładzie, a także protokoły z pomiarów ochrony 
przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych. Kontrola PIP stwierdziła 
nieczynną oprawę oświetleniową (żarową) w korytarzu łącznika przy wejściu 
do pomieszczeń zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz przekroczenia norm hałasu 
na stanowiskach przy odbiorze gotowego karmelu i przy obsłudze dropsiarki. Przy 
pierwszym z wymienionych stanowisk nie wywieszono znaku nakazującego 

                                                      
13 Czterech pracowników warsztatu i trzech na portierni. 
14 Wskaźnik WGBT (wet bulb globe temperature) – wyrażony w stopniach Celsjusza (°C) wskaźnik określający obciążenie 
termiczne w klimacie gorącym. Wartości WBGT nie mogły przekraczać w ciągu 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy 
wartości dopuszczalnych, podanych w załącznikach nr 2 rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy: z dnia 29 listopada 
2002 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, ze zm.), obowiązującego do 23.09.2014 r., a także z dnia 6 czerwca 2014 r. (Dz. U. poz. 
817, ze zm.), obowiązującego od 24.09.2014 r. 



 

8 

stosowanie ochronników słuchu. Ponadto kontrola PIP wykazała nieprawidłowości 
dotyczące eksploatacji urządzeń energetycznych, nieprawidłowe składowanie palet 
w magazynie wyrobów gotowych i brak tabliczek z informacją o dopuszczalnym 
obciążeniu półek regału magazynowego. 

W nakazie wydanym 28.01.2016 r. PIP nakazała usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości, co zostało wykonane przez Zakład w terminie do 7.04.2016 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 46-48, 54, 61-65) 

1.9. W latach 2014-2016 zostały przeprowadzone dwie kontrole, które obejmowały 
kwestie związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych: 

1) W lipcu 2014 r. pracownicy Oddziału Kontroli Wydziału Prawnego, Nadzoru 
i kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonali sprawdzenia spełniania 
przez Zakład warunków określonych w art. 28 ustawy o rehabilitacji, 
w szczególności: stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, oceny aktualności 
orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, spełniania warunku zapewnienia doraźnej 
i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Kontrola 
nie wykazała nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 66-74) 

2) W styczniu 2016 r. PIP przeprowadziła kontrolę w zakresie przestrzegania 
przepisów prawa pracy, w tym bhp dotyczących zatrudniania pracowników 
niepełnosprawnych. W wystąpieniu pokontrolnym z 28.01.2016 r. PIP wniosła o:  

– dostosowanie treści zakładowego regulaminu pracy do aktualnie obowiązujących 
przepisów prawa pracy w części dotyczącej nakładania kar porządkowych oraz 
jednoznaczne ustalenie czasu wypłaty wynagrodzenia za pracę; 

– prawidłowe prowadzenie akt osobowych poprzez pełny opis dokumentów 
przechowywanych w części A akt; potwierdzanie na piśmie rodzaju i warunków 
umów o pracę, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika; podawanie 
w świadectwach pracy trybu rozwiązania umów o pracę; potwierdzanie odbycia 
szkolenia wstępnego bhp na kartach szkolenia zgodnych z przepisami dotyczącymi 
szkoleń bhp, udzielanie urlopów wypoczynkowych na części, aby co najmniej jedna 
z części obejmowała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych; 

– niezwłoczne zgłaszanie przez pracowników zaistniałych w zakładzie wypadków 
przy pracy; podjęcie skutecznych działań profilaktycznych w związku 
z powtarzającymi się w zakładzie wypadkami podczas tablerowania masy 
karmelowej; niezwłoczne przystępowanie przez zespół powypadkowy do ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz egzekwowanie od zespołów 
powypadkowych ustalania wszystkich przyczyn wypadków. 

W piśmie z 17.02.2016 r. Prezes Zarządu Zakładu poinformował PIP o przyjęciu 
do realizacji wniosków dotyczących spraw kadrowych i związanych z wypadkami 
przy pracy, a także o działaniach jakie podjął w celu ich realizacji. W przypadku 
wniosku pokontrolnego dotyczącego zmian treści regulaminu pracy nie podzielił 
poglądów PIP, stwierdzając, że „środki dyscyplinujące” wymienione w regulaminie 
pracy nie stanowią kar i celowe jest ich pozostawienie w regulaminie, gdyż ich 
stosowanie przynosi oczekiwane efekty. Natomiast w odniesieniu do regulacji 
związanych z wypłatą wynagrodzenia za pracę ocenił, że zapisy regulaminu 
jednoznacznie definiują czas wypłaty. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 55-60) 

1.10. W latach 2014-2016 nie były prowadzone w Zakładzie postępowania 
sprawdzające na podstawie art. 26a ust. 9b ustawy o rehabilitacji. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 81) 
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1.11. Zdaniem Prezesa Zarządu obniżenie dofinansowania do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej, które 
nastąpiło od 1 kwietnia 2014 r., nie sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy, bowiem 
tak ukształtowany system nie refunduje kosztów utrzymania pracowników 
w wystarczającym stopniu, co przekłada się na ujemny wynik finansowy Zakładu. 
W ocenie Prezesa Zarządu jedynie zakłady pracy chronionej są w stanie zapewnić 
optymalne warunki pracy, rozwoju zawodowego i integracji społecznej swoim 
pracownikom, mając zaplecze do kompleksowej opieki i rehabilitacji zawodowej 
zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Kierunek dokonywanych zmian opiera się 
na błędnym założeniu, iż jest jeden rynek pracy (bez potrzeby wyszczególnienia 
rynku otwartego i chronionego), który ma swoje uwarunkowania i wymagania, 
konkurencję i jest podatny na koniunkturę gospodarczą, która powinna kreować – 
niezależnie od dopłat – potrzebę zatrudniania osób z niepełnosprawnością. 
Wystarczającym byłoby przywrócenie stanu prawnego sprzed 2011 r. Istniejące 
wówczas zasady dofinansowania i ulgi podatkowe, z których mogli korzystać 
kontrahenci (na podstawie ustawy o rehabilitacji) czyniło Zakład konkurencyjnym 
na rynku i zapewniało w miarę stabilną politykę płacową. 

Odnośnie Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) Prezes Zarządu 
stwierdził, że Zakład korzysta z systemu SODiR OnLine, który pozwala 
na bezpośrednią pracę, tj. przygotowywanie i przesyłanie wypełnionych 
dokumentów do PFRON, a także otrzymywanie korespondencji elektronicznej (bez 
konieczności zakładania konta e-mail). W początkowym okresie funkcjonowania tej 
aplikacji zdarzały się problemy techniczne, głównie wynikające z jej 
niedostosowania do aktualizacji współpracującego z SODiR systemu JAVA. 
Z czasem dostosowano i udoskonalono system poprzez rozszerzenie współpracy 
z wszystkimi dostępnymi przeglądarkami, w związku z czym nie sprawia on żadnych 
problemów i działa bez zarzutu. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 75-78) 

Zakład15 spełniał w latach 2014 – 2016 warunki do otrzymania dofinansowania 
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. 

 

2. Gromadzenie i gospodarowanie środkami zakładowego 
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

2.1. i 2.2. Regulamin ZFRON16 został ustalony przez Prezesa Zarządu przy udziale 
przedstawicieli pracowników niepełnosprawnych oraz osoby zapewniającej opiekę 
medyczną w Zakładzie, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZFRON. 
Rodzaje wydatków wynikające z Regulaminu, w szczególności na pomoc 
indywidualną dla pracowników Zakładu i indywidualne programy rehabilitacji, były 
zgodne z przepisami rozporządzenia w sprawie ZFRON. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 1-23)  

2.3. W latach 2014-2016 Zakład prowadził księgi rachunkowe przewidziane ustawą 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości17 za pomocą programu „System 
CDN XL” wersja 8.0, firmy „Comarch Systemy Informatyczne”. Środki Funduszu 

                                                      
15 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. 
16 Regulamin ZFRON (dalej: „Regulamin”) został zatwierdzony uchwałą nr 5/2005 Rady Nadzorczej Zakładu z dnia 
5.08.2005 r., zmiany obowiązujące od 1.01.2008 r. zostały wprowadzone po  wejściu w życie rozporządzenia w sprawie 
ZFRON. 
17 Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm. Dalej: „ustawa o rachunkowości”. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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ewidencjonowano na kontach 859 „Zakładowy fundusz rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych”18. Do celów związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem 
środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (dalej: 
„ZFRON” lub „Fundusz”), Zakład prowadził rachunek bankowy (konto 148 – 
„Rachunek bankowy ZFRON”), zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy o rehabilitacji. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 24-83, 174) 

Oględziny wykazały, że ewidencja środków Funduszu prowadzona była w sposób 
trwały (nie było możliwości dokonania nieudokumentowanych zmian na zamkniętych 
księgach – przeniesionych z bufora), pozwalała na powiązanie jej zapisów 
z dowodami księgowymi. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 88, 24-83) 

Według wyjaśnienia Zastępcy Prezesa ds. Finansowo-Księgowych, Zakład nie 
prowadził kasy Funduszu od lipca 2013 r. Środki ZFRON przeznaczone na pomoc 
indywidualną oraz indywidualne programy rehabilitacji wypłacane były pracownikom 
niepełnosprawnym na ich rachunki bankowe.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 84) 

Stan środków finansowych na koniec kolejnych lat 2014, 2015 i 2016, wynikający 
z prowadzonej ewidencji, był zgodny z potwierdzonym przez bank (Pekao S.A.) 
saldem rachunku bankowego Funduszu. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 85-87) 

2.4. Wpłaty na ZFRON pochodziły z następujących tytułów: 
• z części pobranych zaliczek (60%) na podatek dochodowy od osób fizycznych – 

w kolejnych latach 2014-2016 odpowiednio: 93.066,16 zł, 91.647 zł i 100.196 zł 
(łącznie 284.909,16 zł), w tym 1.727,16 zł przekazane przez Zakład na rachunek 
ZFRON w wyniku realizacji wniosków pokontrolnych Urzędu Kontroli Skarbowej 
(szczegóły w punkcie 2.7 niniejszego wystąpienia), 

• z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 
Funduszu – w latach 2014-2016: 0,16 zł, 0,13 zł i 0,12 zł (łącznie 0,41 zł), 

• ze zbycia w 2015 r. środków trwałych zakupionych ze środków PFRON w części 
niezamortyzowanej – 76.186,20 zł, 

• w wyniku realizacji wniosków pokontrolnych Urzędu Kontroli Skarbowej – 
16.542,66 zł19. 

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 89-94, 320-326) 

W każdym roku badanego okresu z wpłat przekazanych na ZFRON, Zakład 
przeznaczał 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji i 10% środków 
na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników i byłych 

                                                      
18 W latach 2014 – 2016 analityka do konta „859” obejmowała: konto 859-01 – bilans otwarcia, 859-08 – ulga w podatku 
od osób fizycznych, 859-09 – ulga w podatku od innych wypłat, 859-10 – ulga w podatku od zasiłków chorobowych 
i macierzyńskich, 859-25 – duża pula 75% z roku poprzedniego, 859-26 – duża pula 75% rok bieżący, 859-27 – duża pula 
75% sprzedaż środków trwałych, 859-28 – indywidualne programy rehabilitacji (dalej: IPR lub indywidualne programy 
rehabilitacji) - 15% z roku poprzedniego, 859-29 – IPR 15% z roku bieżącego, 859-30 – IPR 15% ze sprzedaży środków 
trwałych, 859-31 – indywidualna pomoc 10% z roku poprzedniego,  859-32 – indywidualna pomoc 10% z roku bieżącego, 
859-23 – indywidualna pomoc 10% ze sprzedaży środków trwałych. 
19 Na podstawie analityki do konta 859 („Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”)  i konta 148 („Rachunek 
bankowy ZFRON”), ustalono, że kwota przekazana przez Zakład na rachunek ZFRON w wyniku realizacji wniosków 
pokontrolnych Urzędu Kontroli Skarbowej w 2014 r. wyniosła łącznie 18.275,10 zł (WB nr 145 z 18.06.2014 r.). Kwotę 
16.542,66 zł przekazano na konto 859-26 - „Duża pula 75% rok bieżący” (środki pochodziły ze zbycia w 2013 r. 
niezamortyzowanej części środków trwałych), kwotę 1.727,16 zł (środki pochodziły z części pobranych zaliczek na podatek 
dochodowy od osób fizycznych) rozdysponowano w następujący sposób: 40% tej kwoty – 691 zł przekazano na rachunek 
bankowy PFRON, pozostałe 60% (kwoty 1.727,16 zł) czyli 1.036,16 zł, przekazano na: a) pomoc indywidualną (103,62 zł, 
co stanowiło około 10% kwoty 1.036,16 zł – konto 859-32, niezgodność w groszach poszczególnych kwot wynika 
z konieczności zaokrągleń do pełnych złotych kwot przekazywanych na rachunek bankowy PFRON); b) 155,43 zł – około 15% 
- przekazano na indywidualne programy rehabilitacji - konto 859-29; c) kwotę 777,11 zł – na tzw. „ZFRON ogólny” – ewidencja 
na koncie 859-26. Kwota w wysokości 5,28 zł została przekazana przez Zakład na konto ZFRON niepotrzebnie, Zastępca 
Prezesa ds. Finansowo – Księgowych wyjaśniła, że przelew dotyczący zaleceń pokontrolnych UKS w kwocie 18.275,10 zł 
został zawyżony o kwotę 5,28 zł przez pomyłkę. 
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niepracujących niepełnosprawnych pracowników, zgodnie z art. 33 ust. 3 
pkt 4 i 5 ustawy o rehabilitacji. 
W 2014 r. z tytułu części pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób 
fizycznych wpłacono na ZFRON kwotę 93.066,16 zł, z tego na pomoc indywidualną 
przekazano kwotę 9.306,62 zł (10%), na indywidualne programy rehabilitacji – 
14.004,92 zł (15,05%).  
W roku 2015 r. z tytułu części pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób 
fizycznych przekazano 91.647,13 zł, z tego na pomoc indywidualną – 9.164,77 zł 
(10%), na indywidualne programy rehabilitacji – 13.747,11 zł (15%). Ze zbycia 
środków trwałych zakupionych ze środków PFRON, w części niezamortyzowanej, 
na rachunek ZFRON przekazano kwotę 76.186,20 zł, z czego na pomoc 
indywidualną – 7.618,62 zł (10%), na indywidualne programy rehabilitacji – 
11.427,93 zł (15%). 
W roku 2016 r. z tytułu części pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób 
fizycznych przekazano na rachunek ZFRON – 100.196,12 zł z tego na pomoc 
indywidualną – 10.019,61 zł (10%), na indywidualne programy rehabilitacji – 
15.029,42 zł (15%). 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 24-83, 89-96, 175-176, 330) 
Wysokość wydatków sfinansowanych z Funduszu w poszczególnych latach była 
następująca: 
− w 2014 r. – 181.653,09 zł, w tym: 
o kwota 108.998,08 zł sfinansowana z niewykorzystanych środków z roku 

poprzedniego, z której przeznaczono: na pomoc indywidualną – 20.231,09 zł 
(18,56%), na indywidualne programy rehabilitacji – 5.455,77 zł (5,01%), 
na tzw. „dużą pulę” – 83.311,22 zł (76,43%),  

o kwota 72.655,01 zł z wpłat w roku 2014, z której przeznaczono: na pomoc 
indywidualną – 4.937,43 zł (6,80%), na tzw. „dużą pulę” – 67.717,58 zł 
(93,20%), 

− w 2015 r. – 133.977,81 zł, w tym:  
o kwota 80.779,42 zł sfinansowana ze środków z roku poprzedniego, z której 

przeznaczono: na pomoc indywidualną – 4.369,27 zł (5,41%), 
na indywidualne programy rehabilitacji – 3.697,29 zł (4,58%), na tzw. „dużą 
pulę” – 72.712,86 zł (90,01%), 

o kwota w wysokości 53.198,39 zł pochodziła z wpłat w roku 2015, z której 
przeznaczono: na pomoc indywidualną – 3.190,89 zł (6%), na tzw. „dużą 
pulę” – 50.007,50 zł (94%), 

− w 2016 r. – 187.993,82 zł, w tym: 
o kwota 122.740,64 zł sfinansowana ze środków z roku poprzedniego, z której 

przeznaczono: na pomoc indywidualną – 5.973,88 zł (4,87%), 
na indywidualne programy rehabilitacji – 46.278,09 zł (37,70%), na tzw. „dużą 
pulę” – 70.488,67 zł (57,43%), 

o kwota w wysokości 65.253,18 zł pochodziła z wpłat w roku 2016, z której 
przeznaczono: na pomoc indywidualną – 1.596,29 zł (2,45%), 
na indywidualne programy rehabilitacji – 6.282,94 zł (9,62%), na tzw. „dużą 
pulę” – 57.373,95 zł (87,93%). 

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 24-83, 89-96) 

Na podstawie ewidencji analitycznej do konta 859 „Zakładowy fundusz refundacji 
osób niepełnosprawnych”, ustalono, że kwota 8.118 zł, pochodząca z części 
pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, stanowiąca różnicę 
pomiędzy kwotą przeznaczoną na indywidualne programy rehabilitacji, 
niewykorzystaną w roku 2013 (13.573,77 zł) i kwotą wykorzystaną do dnia 
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31.12.2014 r. (5.455,77 zł) – została zwrócona na rachunek bankowy PFRON 
w dniu 15.01.2015 r. (WB nr 13 z 15.01.2015 r.)20. 
Kwota 10.308,05 zł, pochodząca z części pobranych zaliczek na podatek 
dochodowy od osób fizycznych, stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą przeznaczoną 
na indywidualne programy rehabilitacji, niewykorzystaną w roku 2014 (14.005,34 zł) 
i kwotą wykorzystaną do dnia 31.12.2015 r. (3.697,29 zł) – została zwrócona 
na rachunek bankowy PFRON w dniu 15.01.2016 r. (WB nr 13 z 15.01.2016 r.)21, 
zgodnie z art. 33 ust. 4c ustawy o rehabilitacji. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 89-104) 

2.5. Analiza terminowości odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób 
fizycznych22 wykazała, że kwoty ujęte w „Zestawieniach zaliczek miesięcznych 
na podatek dochodowy – raport pomocniczy do deklaracji rocznej PIT-4R”, były 
w całości przekazywane z rachunku bieżącego (konto 131) Zakładu na rachunek 
ZFRON (konto 148), a następnie 40% tej kwoty przekazywano na rachunek 
bankowy PFRON, zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a u.p.d.o.f. Wysokość 
przekazywanych środków wynikała z list płac oraz sporządzonych na ich podstawie 
deklaracji PIT-4 i deklaracji wpłat na PFRON – Dek II a. Wpłat dokonano w terminie 
nieprzekraczającym siedmiu dni od dnia, w którym upłynąłby termin odprowadzenia 
zaliczek do urzędu skarbowego stosownie do przepisów art. 33 ust. 2 pkt 2 oraz 
ust. 3 pkt 3 ustawy o rehabilitacji. Wpłata zaliczek na podatek dochodowy 
za miesiące wrzesień i październik 2016 r. nastąpiła w terminie siedmiu dni od dnia 
wypłaty wynagrodzenia, zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o rehabilitacji 
w związku z ust. 2 pkt 2 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 105-173, 279-297) 

2.6. W toku kontroli sprawdzono 15 największych wydatków poniesionych 
ze środków ZFRON (po pięć z każdego roku), na łączną kwotę 230.731,69 zł (brutto 
316.294 zł)23: 

− w roku 2014: 

• wymianę okien i drzwi w warsztacie Zakładu, na kwotę brutto 4.747,80 zł, 
dopłata z zakładowego funduszu wyniosła 3.860 zł (100% kwoty netto, 
wszystkie osoby zatrudnione w warsztacie posiadały orzeczenia 
o niepełnosprawności), środki pochodziły ze sprzedaży nieruchomości 
we wrześniu 2013 r., zakupionych ze środków funduszu, w części 
niezamortyzowanej (stosownie do art. 33 ust. 2 pkt 5 ustawy o rehabilitacji), 
prace przeprowadzono na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia 
w sprawie ZFRON i § 4 ust. 1 lit. b Regulaminu, 

• wykonanie posadzki w hali produkcyjnej Zakładu na kwotę brutto 17.220 zł, 
dopłata z zakładowego funduszu wyniosła 12.833 zł, tj. 91,67% kwoty netto 
(proporcjonalnie do liczby stanowisk pracy osób niepełnosprawnych w tym 
obiekcie), środki pochodziły z części pobranych zaliczek na podatek 
dochodowy od osób fizycznych, prace przeprowadzono na podstawie § 2 

                                                      
20 Bilans otwarcia (B.O.) środków ewidencjonowanych na koncie 859-28 „IPR 15% z roku poprzedniego” w roku 2014 
(przeznaczonych na indywidualne programy rehabilitacji i niewykorzystanych w 2013 r.) wyniósł 13.573,77 zł, środki 
przeznaczone na indywidualne programy rehabilitacji i wykorzystane w 2014 r., a pochodzące z roku 2013 – ewidencjonowane 
na wymienionym koncie 859-28 wyniosły 5.455,77 zł, 13.573,77 zł - 5.455,77 zł = 8.118 zł. 
21 B.O. środków ewidencjonowanych na koncie 859-28 „IPR 15% z roku poprzedniego” w roku 2015 (przeznaczonych na 
indywidualne programy rehabilitacji i niewykorzystanych w 2014r.) wyniósł 14.005,34 zł, środki przeznaczone na indywidualne 
programy rehabilitacji i wykorzystane w 2015 r., a pochodzące z roku 2014 – ewidencjonowane na wymienionym koncie 859-
28 wyniosły 3.697,29 zł, 14.005,34 zł - 3.697,29 zł = 10.308,05 zł. 
22 Kontrolą objęto próbę wynagrodzeń pracowników Zakładu, poddając badaniu zaliczki od wynagrodzeń za miesiące maj, 
czerwiec roku 2014, lipiec, sierpień 2015 r. i wrzesień, październik 2016 r. 
23 Analizą objęto następujące kwoty wydatków dofinansowanych ze środków ZFRON w poszczególnych latach: w roku 2014 – 
64.215,35 zł (86.454,92 zł brutto), w 2015 roku – 58.313,16 zł (98.295,90 zł brutto), w 2016 r. – 108.203,18 zł (131.543,18 zł 
brutto). 
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ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie ZFRON i § 4 ust. 1 lit. b 
Regulaminu,  

• wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla 
gotowalni karmelu w Zakładzie na kwotę brutto 43.259,10 zł, dopłata 
z zakładowego funduszu wyniosła 35.170 zł, tj. 100% kwoty zakupu netto  
(proporcjonalnie do liczby stanowisk pracy osób niepełnosprawnych w tym 
obiekcie), środki pochodziły ze sprzedaży we wrześniu 2013 r. nieruchomości 
zakupionych ze środków funduszu, w części niezamortyzowanej (stosownie 
do art. 33 ust. 2 pkt 5 ustawy o rehabilitacji), prace przeprowadzono 
na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie ZFRON i § 4 
ust. 1 lit. c Regulaminu, 

• nagroda jubileuszowa pracownika przychodni w wysokości 7.852 zł 
(9.576,02 zł brutto), wypłacona na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 
lit. a rozporządzenia w sprawie ZFRON i § 4 ust. 3 lit. a Regulaminu Zakładu,  

• dopłata do aparatu słuchowego dla pracownika Zakładu (ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności) w ramach pomocy indywidualnej w kwocie 
2.500 zł (cena brutto aparatu – 6.076 zł), na podstawie § 2 ust. 1 pkt 11 lit. c 
rozporządzenia w sprawie ZFRON i § 4 pkt 11 lit. c Regulaminu Zakładu,  

− w roku 2015:  

• wykonanie ocieplenia i malowania budynku Zakładu na kwotę brutto 
94.115,90 zł, dopłata z zakładowego funduszu wyniosła 54.133,16 zł 
(48.848,69 zł zapłacono 1.07.2015 r. i 27.07.2015 r., 5.284,47 zł zapłacono 
11.12.2015 r.) tj. 70,75% kwoty netto (liczba stanowisk pracy osób 
niepełnosprawnych do ogółu pracujących w tym czasie wyniosła 
66 pracowników w tym 56 osób niepełnosprawnych w lipcu i grudniu 2015 r., 
tj. 84,85% osób niepełnosprawnych), środki pochodziły ze sprzedanych 
we wrześniu 2013 r. nieruchomości zakupionych ze środków PFRON, 
w części niezamortyzowanej (stosownie do art. 33 ust. 2 pkt 5 ustawy 
o rehabilitacji), prace przeprowadzono na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b 
rozporządzenia w sprawie ZFRON i § 4 ust. 1 lit b Regulaminu, 

• dopłata do aparatu słuchowego dla pracownika Zakładu (ze znacznym 
stopniem niepełnosprawność) w ramach pomocy indywidualnej w kwocie 
1.000 zł (cena brutto aparatu 3.000 zł), na podstawie § 2 ust. 1 pkt 11 lit. c 
rozporządzenia w sprawie ZFRON i § 4 pkt 11 lit. c Regulaminu,  

• refundacja 70% poniesionych kosztów wczasów zdrowotnych pracownika 
Zakładu (z lekkim stopniem niepełnosprawności) w wysokości 588 zł 
w ramach pomocy indywidualnej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 11 lit. f 
rozporządzenia w sprawie ZFRON i § 4 pkt 11 lit. f Regulaminu, 

• refundacja w wysokości 1.500 zł (cena brutto pobytu – 1.750 zł) turnusu 
rehabilitacyjnego pracownika Zakładu (z lekkim stopniem 
niepełnosprawności) w ramach pomocy indywidualnej na podstawie § 2 ust.1 
pkt 11 lit. f rozporządzenia w sprawie ZFRON i § 4 pkt 11 lit. f Regulaminu, 

• dopłata do kolonii letnich dla dziecka pracownika Zakładu (z lekkim stopniem 
niepełnosprawności) w kwocie 1.092 zł (cena brutto kolonii 1.560 zł), 
w ramach pomocy indywidualnej, na podstawie § 2 ust.1 pkt 11 lit. g 
rozporządzenia w sprawie ZFRON i § 4 pkt 11 lit. g Regulaminu,  

− w roku 2016: 

• indywidualny program rehabilitacji (dalej: „program rehabilitacji”), którym 
został objęty pracownik Zakładu (stopień niepełnosprawności lekki) na łączną 
kwotę 48.536,38 zł (wydatki poniesione w dniach 4.08.2016 r.-31.12.2016 r., 
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program niezakończony, planowany termin zakończenia – październik 
2017 r.), w ramach wymienionego programu zakupiono: 

o Mikser Rufinatti – urządzenie służące do automatyzacji procesu produkcji 
w części za którą odpowiada pracownik objęty programem, dopłata 
z zakładowego funduszu wyniosła 44.000 zł (11.469,07 zł – z części 
pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, 
32.530,93 zł – ze sprzedaży środków trwałych) zakupiono na podstawie 
§ 2 ust. 1 pkt 12 lit. e rozporządzenia w sprawie ZFRON i część IV ust. 1 
lit. e Regulaminu, 

o wielofunkcyjny robot kuchenny zakupiony w celu ułatwienia czynności 
życiowych pracownika – 1.799,99 zł brutto (z części pobranych zaliczek 
na podatek dochodowy od osób fizycznych), na podstawie § 2 ust. 1 
pkt 12 lit. f rozporządzenia o ZFRON i część IV ust. 1 lit. f Regulaminu, 

o kabina prysznicowa z hydromasażem zamontowana w miejscu 
zamieszkania pracownika – 1.479 zł brutto (z części pobranych zaliczek 
na podatek dochodowy od osób fizycznych), na podstawie § 2 ust. 1 
pkt 12 lit. f rozporządzenia o ZFRON i część IV ust. 1 lit. f Regulaminu, 

o wynagrodzenie trzyosobowej komisji rehabilitacyjnej – 1.257,39 zł zgodnie 
z § 2 ust. 1 pkt 12 lit. d rozporządzenia w sprawie ZFRON, część IV ust. 1 
lit. d Regulaminu. 

Program rehabilitacji został sporządzony przez komisję rehabilitacyjną 
z udziałem pracownika Zakładu zgodnie z § 6 ust. 6 i 7 rozporządzenia 
w sprawie ZFRON. Osoby odpowiedzialne za realizację programu 
rehabilitacyjnego okresowo oceniały wykonane działania, stosownie do § 6 
ust. 8 tego rozporządzenia; 

• wkład do maszyny formującej za kwotę brutto 28.486 zł, środki pochodziły 
ze sprzedaży nieruchomości w 2015 r., zakupionej ze środków funduszu, 
w części niezamortyzowanej (stosownie do art. 33 ust. 2 pkt 5 ustawy 
o rehabilitacji), zakupu dokonano na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 
lit. a rozporządzenia w sprawie ZFRON i § 4 ust. 1 lit  a Regulaminu, 

• dwie ugniatarki Syrena IM 30 służące do ugniatania masy karmelowej 
za kwotę brutto 41.820 zł, dopłata z zakładowego funduszu wyniosła 
28.600 zł, środki pochodziły ze sprzedaży nieruchomości w 2015 r. w części 
niezamortyzowanej, zakupionych ze środków funduszu (stosownie do art. 33 
ust. 2 pkt 5 ustawy o rehabilitacji), zakupu dokonano na podstawie § 2 ust. 1 
pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie ZFRON i § 4 ust. 1 lit. a Regulaminu 
Zakładu, 

• dopłata do kolonii letnich dla dziecka pracownika Zakładu (z lekkim stopniem 
niepełnosprawności) w kwocie 1.080 zł (cena brutto kolonii 1.250 zł), 
w ramach pomocy indywidualnej, na podstawie § 2 ust.1 pkt 11 lit. g 
rozporządzenia w sprawie ZFRON i § 4 pkt 11 lit. g Regulaminu Zakładu, 

• refundacja w wysokości 1.500 zł (cena brutto pobytu – 1.750 zł) turnusu 
rehabilitacyjnego pracownika Zakładu (lekki stopień niepełnosprawności) 
w ramach pomocy indywidualnej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 11 lit. f 
rozporządzenia w sprawie ZFRON i § 4 pkt 11 lit. f Regulaminu.  

Wszystkie sprawdzone wnioski o udzielenie pomocy indywidualnej (siedem 
na kwotę 9.260 zł) zostały złożone przez osoby niepełnosprawne zatrudnione 
w Zakładzie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Komisja 
rehabilitacyjna przy rozpatrywaniu wniosków o pomoc indywidualną brała pod 
uwagę sytuację materialną i losową wnioskujących pracowników, zgodnie z § 3 
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ust. 3 rozporządzenia w sprawie ZFRON, a także dopłaty z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Chełmie i Narodowego Funduszu Zdrowia.  

Zbadane wydatki zakładowego funduszu zostały przeznaczone na finansowanie 
rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy 
rehabilitacji opracowywane przez komisję rehabilitacyjną oraz pomoc indywidualną 
dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ZFRON 
i Regulaminem. Na podstawie wyjaśnień Prezesa Zarządu, a także przedłożonych 
dokumentów ustalono, że zakup miksera Rufinatti do barwienia i aromatyzowania 
masy karmelowej został zaproponowany przez Food Machines Sp. z o. o. za kwotę 
15.000 euro netto jako odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 12.03.2006 r. 
Po oględzinach w siedzibie tej firmy i negocjacjach urządzenie zakupiono za kwotę 
44.000 zł. Jedynym producentem w Polsce wkładów formujących do maszyny Migap 
jest Bakerfix Sp. z o. o., z tego względu dokonano zakupu w tej firmie. Ugniatarki 
do karmelu wybrano spośród ofert Food Machines Sp. z o. o. i Argo Łańcut, cena 
urządzeń fabrycznie nowych proponowanych przez Spomasz Pleszew S.A. 
kilkukrotnie przewyższała cenę urządzeń używanych. W przypadku wykonania 
posadzki w hali produkcyjnej, wentylacji w gotowalni karmelu, ocieplenia 
i malowania budynku Zakładu, wybór wykonawców odbywał się w oparciu o kryteria 
cenowe oraz kryteria jakości wykonania prac. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 177-265, 327-329) 

2.7. W okresie 26.11.2013 r. – 21.01.2014 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie 
przeprowadził kontrolę „Prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi 
w zakresie tworzenia i wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w 2010 r.”. Do najistotniejszych nieprawidłowości, stwierdzonych 
w wyniku przeprowadzonej kontroli, należały:  
− sfinansowanie ze środków ZFRON zakupu dwóch agregatów chłodniczych 

niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych (16.093,64 zł)24,  

− sfinansowanie ze środków ZFRON kwoty 449,02 zł stanowiącej równowartość 
podatku od towaru i usług, wydatki ZFRON obciążono kwotą brutto, natomiast 
Zakład miał prawo odliczenia podatku,  

− nieprzekazanie na ZFRON kwoty 1.099 zł z tytułu pobranych zaliczek 
na podatek dochodowy od osób fizycznych, z tytułu podatku od zasiłków 
chorobowych oraz kwoty 628,16 zł z tytułu dofinansowań do wypoczynku. 

PFRON w związku z przeprowadzoną przez UKS kontrolą wezwał Zakład (pismo 
z 11.06.2014 r.) do: złożenia deklaracji korygującej „Dek II a” za styczeń 2014 r.,  
dokonania wpłaty na rachunek PFRON, zwrotu na rachunek ZFRON środków 
nieprawidłowo wydatkowanych lub nieprzekazanych. Wszystkie wnioski pokontrolne 
zostały wykonane25. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 266-278, 298-303) 

8. Prezes Zarządu wyjaśnił m.in., że wsparcie ze środków zakładowego funduszu 
rehabilitacji w postaci dodatkowej opieki medycznej, refundacji sprzętu czy turnusów 
rehabilitacyjnych to dla pracowników niepełnosprawnych nieoceniona pomoc. 
                                                      
24 UKS w następujący sposób uzasadnił niezgodność zakupu agregatów z ww. rozporządzeniem: 1) agregaty były 
zamontowane na zewnątrz budynku Zakładu i stanowiły jeden z elementów maszyn i urządzeń produkcyjnych zamontowanych 
w tunelu chłodniczym. Agregaty nie dotyczyły więc obiektu budowlanego, a ich montaż nie dotyczył robót budowlanych na tym 
obiekcie, 2) agregaty służyły działalności gospodarczej Spółdzielni (tzw. działalności bieżącej), przy czym wydatek taki poprzez 
swój charakter i przeznaczenie nie wpisywał się w obszar objęty ustawą o rehabilitacji tj. środki ZFRON winny być 
przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych (art. 33 ust.4 ustawy), 
3) montaż agregatów nie miał związku z wyposażeniem (czy modernizacją) żadnego ze stanowisk pracy (utworzeniem 
nowego czy też istniejącym). 
25 Zakład złożył deklarację korygującą Dek II a za styczeń 2014 r., dokonał wpłaty 1.727,16 zł na rachunek PFRON i zwrócił na 
rachunek ZFRON 18.275,10 zł. 
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Największą jednak wartością są miejsca pracy, które dają poczucie bezpieczeństwa 
i stanowią podstawę równoprawnego – pomimo niepełnosprawności – 
funkcjonowania w społeczeństwie. Integracja środowiska w pracy oraz wsparcie 
przy udziale ZFRON sprawiają, iż zakłady pracy chronionej to niezwykle 
wartościowe i jedyne w swoim rodzaju miejsca pracy. Tymczasem ograniczenia 
w dofinansowaniach, będące efektem zmian zmierzających do aktywizacji osób 
z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy, w tym obniżenie w kwietniu 
2014 r. wysokości dofinansowań do pensji pracowników z niepełnosprawnością 
w zakładach pracy chronionej – nie sprzyjają tworzeniu nowych miejsc pracy 
w naszym zakładzie. Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują takie same kwoty 
dofinansowań do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością na rynku otwartym 
i chronionym. Pracodawcy zatrudniający osoby ze schorzeniami specjalnymi 
otrzymują dodatkowe dofinansowanie w wysokości 600 zł. Wcześniej 
dofinansowania, wyliczane w oparciu o najniższą pensję, dla pracodawców z rynku 
otwartego były mniej więcej na tym poziomie. Natomiast dla osób zatrudnionych 
w ZPCh w 2013 r. dofinansowanie wynosiło 2.700 zł dla stopnia znacznego, 1.500 zł 
– dla umiarkowanego i 600 zł – dla lekkiego. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 304-308) 
W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej ww. zagadnień objętych kontrolą 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Zakład realizując IPR sfinansował zakup: kabiny prysznicowej z hydromasażem 
za cenę 1.479,00 zł brutto, która została zamontowana w miejscu zamieszkania 
pracownika, a także wielofunkcyjnego robota kuchennego za cenę 1.799,99 zł 
brutto. Oba zakupy zostały w całości sfinansowane ze środków ZFRON.  

Prezes Zarządu wyjaśnił, że zakup kabiny prysznicowej oraz wielofunkcyjnego 
robota kuchennego na rzecz pracownika Zakładu wynikał z uzasadnionych potrzeb 
tego pracownika, jego ułomności i posiadanych schorzeń, został dokonany 
w ramach pomocy o charakterze socjalnym dla osób fizycznych i z tego względu 
koszty tego zakupu znajdują się poza rygorami pomocy publicznej. Jako prawne 
uzasadnienie wymienionych zakupów Prezes Zarządu podał § 2 ust.1 pkt 12 lit. f 
rozporządzenia w sprawie ZFRON oraz pkt 4 i pkt 7 IPR. Zakupione urządzenia 
niwelowały ograniczenia związane z dysfunkcjami chorobowymi pracownika 
i wpływały na pracę zawodową (brak absencji chorobowych od grudnia 2016 r.). 

W ocenie NIK wymienione zakupy nie przyczyniły się do zmniejszania ograniczeń 
zawodowych pracownika, a tylko takie wydatki były dopuszczalne na podstawie § 2 
ust. 1 pkt 12 rozporządzenia w sprawie ZFRON. 

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 215-218, 224, 331-337) 
2. Regulamin zawierał nieaktualne zapisy, które dotyczyły: podstawy prawnej 
udzielania pomocy de minimis (§ 6 ust. 4 pkt 2 Regulaminu) oraz składu Komisji 
Rehabilitacyjnej (§ 14 ust. 3 Regulaminu). 
Prezes Zarządu wyjaśnił, że przyczyną nieaktualnych zapisów było przeoczenie. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 1-23) 

3. Wnioski o przyznanie pomocy indywidualnej nie zawierały numeru PESEL lub 
numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, mimo wymogów zawartych w § 3 
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ZFRON. 
Zastępca Prezesa ds. Finansowo-Księgowych wyjaśniła, że przyczyną było 
przeoczenie. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 191-192, 195-196, 198-199, 206-207, 256-257, 
260-261) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Finansowanie ze środków ZFRON rehabilitacji zawodowej, społecznej 
i leczniczej, z przeznaczeniem na rodzaje wydatków określone w rozporządzeniu 
w sprawie ZFRON.  

2. Aktualizację zapisów dotyczących § 6 ust. 4 pkt 2 i § 14 ust. 3 w Regulaminie.  

3. Przestrzeganie podawania we wnioskach o przyznanie pomocy indywidualnej 
numeru PESEL lub numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość 
wnioskodawcy. 

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 
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 3 października 2017 r. 
  

 

 Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 
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