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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/080 – Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Krystian Polus, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LPO/85/2017 z dnia 18.05.2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Bąkowski Tadeusz Zakład Remontowo-Budowlany DANBUD w Kleczewie, ul. Leśna 

61, 62-540 Kleczew (dalej: DANBUD lub Przedsiębiorstwo) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tadeusz Bąkowski, właściciel 

(dowód: akta kontroli str.3-7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 spełnianie przez DANBUD  warunków 

do otrzymania w latach 2014 – 2016 ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych2 dofinansowania do wynagrodzeń 

zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. 

DANBUD prawidłowo i rzetelnie sporządzał wnioski o dofinansowanie. Obejmowało 

ono wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych przekazane na ich rachunki 

bankowe przed dniem złożenia przez DANBUD wniosku o dofinansowanie. 

Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych za okres objęty kontrolą  spełniały 

wymogi wynikające z  art. 26a ust. 1a1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych3 

i uzasadniały otrzymanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Informacje 

o stopniu niepełnosprawności, stanowiące podstawę ustalenia stawki 

dofinansowania, były zgodne z posiadanymi przez DANBUD orzeczeniami o stopniu 

niepełnosprawności oraz orzeczeniami lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych4 o niezdolności do pracy. 

Stwierdzono jeden przypadek zgłoszenia do dofinansowania wynagrodzenia 

pracownika posiadającego ustalone prawo do emerytury, co było niezgodne 

z art. 26a ust. 1a1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji. Pozostaje to jednak bez istotnego 

wpływu na powyższą ocenę, gdyż dotyczyło niewielkiej kwoty (289,04 zł), która wraz 

z odsetkami została przez Przedsiębiorstwo zwrócona PFRON jeszcze przed 

zakończeniem kontroli NIK. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Dalej: „PFRON”. 
3 Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm. Dalej: „ustawa o rehabilitacji”. 
4 Dalej: „ZUS” 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Spełnianie warunków do otrzymania dofinansowania 

1. W latach 2014-2016 Zakład DANBUD funkcjonował jako przedsiębiorstwo osoby 

fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. 

(dowód: akta kontroli str.3-8) 

2. Dominującą działalność gospodarczą Przedsiębiorstwa stanowiło wykonywanie 

robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności 41.20.Z). 

(dowód: akta kontroli str. 8-10) 

3. Średni stan zatrudnienia w Przedsiębiorstwie wynosił: 

- w 2014 r. 119 osób (115,31 etatów), w tym 58 pracowników niepełnosprawnych 

(57,25 etatów),  

- w 2015 r. 129 osób (127,63 etatów), z tego 57 pracowników (56,33 etatów) 

to osoby niepełnosprawne,  

- w 2016 r.: 100 osób (99,05 etatów), w tym 46 pracowników niepełnosprawnych 

(45,57 etatów). 

Stan i struktura zatrudnienia w latach 2014-2016 pozwalały właścicielowi DANBUD 

ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 

(zatrudnianie co najmniej 25 osób - w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 6%5).  

W poszczególnych latach objętych kontrolą, w Przedsiębiorstwie zatrudniano 

pracowników o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym (średniorocznie): 

- w 2014 r.: 8 osób (7,91 etatu) ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 37 osób 

(36,28 etatu) z umiarkowanym oraz 13 osób (13,06 etatu) o lekkim stopniu 

niepełnosprawności, 

- w 2015 r.: 5 osób (4,9 etatu) ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 37 osób  

(36,24 etatu) z umiarkowanym i 15 osób (15,19 etatu) o lekkim stopniu 

niepełnosprawności, 

- w 2016 r.: 5 osób (5,0 etatów) ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 

31 osób (30,82 etatu) z umiarkowanym i 10 osób (9,75 etatu) z lekkim stopniem 

niepełnosprawności. 

(dowód: akta kontroli str. 11-84)  

4. Wysokość uzyskanego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 

niepełnosprawnych, przekazanego przez PFRON w okresie objętym kontrolą 

wynosiła 2.032.325,19 zł, w tym za 2014 r. 747.116,44 zł, za 2015 r. 696.114,46 zł 

i za 2016 r. – 589.094,29 zł. 

PFRON przekazywał środki finansowe na rachunek bankowy DANBUD, 

w terminach od 13 do 47 dni od daty otrzymania kompletnego i prawidłowo 

wypełnionego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania. Wysokość 

otrzymanego przez DANBUD dofinansowania do wynagrodzeń za lata 2014-2016 

była zgodna ze złożonymi wnioskami (PFRON nie kwestionował prawidłowości 

danych wykazanych w formularzach i nie korygował wnioskowanych kwot). 

                                                      
5 Nie miały więc zastosowania wyłączenia wynikające z przepisów art. 26a ust. 1a ustawy o rehabilitacji. 
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W okresie objętym kontrolą właściciel Przedsiębiorstwa wykazał do dofinansowania 

wynagrodzenia pracowników ze schorzeniami specjalnymi (w odniesieniu do których 

orzeczono schorzenia o symbolach: 04-O; 02-P; 06-E) oraz sprzężonymi (02-P 

i 04-O), na które przysługiwało podwyższone dofinansowanie ze środków PFRON6. 

(dowód: akta kontroli str. 85-158) 

5. W okresie od 1 czerwca 2004 r. do 31 sierpnia 2014 r. DANBUD był zakładem 

pracy chronionej7. Pismem z dnia 1 września 2014 r. DANBUD poinformował 

Wojewodę Wielkopolskiego o rezygnacji ze statusu zakładu pracy chronionej 

z uwagi na brak możliwości utrzymania wskaźnika zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych wynikającego z przepisów ustawy o rehabilitacji. Wojewoda 

Wielkopolski decyzją z dnia 4 listopada 2014 r.8 stwierdził utratę przez DANBUD 

z dniem 1 września 2014 r. statusu zakładu pracy chronionej. 

 (dowód: akta kontroli str.159-160 i 167-168) 

6. Spełnianie warunków do otrzymania dofinansowania zbadano na losowej próbie 

dokumentacji dotyczącej 15 pracowników niepełnosprawnych, których zgłoszono 

do dofinansowania za: maj 2014 r., lipiec 2015 r. i wrzesień 2016 r. (łącznie objęto 

badaniem dokumentację dotyczącą zatrudnienia 27 osób niepełnosprawnych).  

(dowód: akta kontroli str.161-166) 

Stwierdzono zgodność danych rejestrowych przedstawionych przez DANBUD 

w procesie rejestracji wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania 

do wynagrodzeń pracowników będących osobami niepełnosprawnymi9 (WN-D). 

Dane osobowe pracowników niepełnosprawnych, okresy ich zatrudnienia, ustalone 

w umowie o pracę wynagrodzenie oraz wymiar zatrudnienia, zamieszczone 

w informacjach INF-D-P były zgodne z dokumentami źródłowymi (umowy o pracę, 

orzeczenia o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, listy płac). Wypłata 

wynagrodzeń za badane miesiące nastąpiła w drodze przelewów na rachunki 

bankowe wskazane przez pracowników. Koszty płacy, w badanej próbie, zostały 

prawidłowo wykazane (pole 51 informacji INF-D-P). Składki na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych od wynagrodzeń za miesiące podlegające badaniu były 

zgodne z odpowiednimi składnikami ujętymi na listach płac i zostały przekazane 

do ZUS w terminie określonym w art. 47 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych10. 

Kwoty zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom 

niepełnosprawnym za maj 2014 r., lipiec 2015 r. i wrzesień 2016 r. zostały 

przekazane na rachunki: Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych11 i PFRON na zasadach określonych w art. 38 ust. 2-2c ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych12. 

(dowód: akta kontroli str.122-158, 169-546, 605-617) 

                                                      
6 W 2014 r. 12 pracowników w tym: czterech ze schorzeniami o symbolu 02-P; pięciu ze schorzeniami 04-O;  dwóch 
ze schorzeniami sprzężonymi 02-P i 04-O oraz jeden ze schorzeniem 06-E. W 2015 r. 15 pracowników w tym odpowiednio: 
7; 5; 2 i 1. W 2016 r. 13 pracowników w tym odpowiednio: 6; 4; 2 i 1. 
7 Decyzja PS.V-5.9020-35/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r. 
8 PS-V.9511.26.2014.5 
9 Stan zatrudnienia: maj 2014 r. ogółem w etatach 110,589, w tym niepełnosprawni 57,540 (52,03%); w lipcu 2015 r. 
odpowiednio: 131,758, 57,758 (43,84%); we wrześniu 2016 r. odpowiednio: 108,500, 43,500 (40,9%). 
10 Dz. U. z 2016 r. poz. 963 ze zm. 
11 Dalej: „ZFRON” 
12 Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm. 
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7. Za marzec 2016 r. DANBUD wykazał do dofinansowania wynagrodzenie osoby 

niepełnosprawnej (M.L.), która od 15 marca 2016 r. posiadała ustalone prawo 

do emerytury. Było to niezgodne z art. 26a ust. 1a pkt 1 ustawy o rehabilitacji. 

Wynagrodzenie to dotyczyło trzech dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego 

przez pracownika w dniach od 29 do 31 marca 2016 r.13 Otrzymane z PFRON 

dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby wyniosło 289,04 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 547-565) 

8. Informacje o stopniu niepełnosprawności14, stanowiące podstawę ustalenia stawki 

dofinansowania, były zgodne z posiadanymi przez DANBUD orzeczeniami o stopniu 

niepełnosprawności wydanymi przez powiatowy i miejski zespół do spraw orzekania 

o stopniu niepełnosprawności w Koninie oraz orzeczeniami o niezdolności do pracy 

wydanymi przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

i Obwodowej Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia Nr 5 w Słupcy. 
Pracodawca wliczył w latach 2014-2016 badanych 27 pracowników do stanu 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie przedstawionych przez nich 
36 orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność, z których 31 (tj. 86,1 %) 
stanowiły orzeczenia wydane po 2007 r. przez zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności. 

(dowód: akta kontroli str. 270-313, 566-576) 

9. Do dnia zakończenia kontroli NIK, DANBUD znajdował się w pięcioletnim okresie 

uprawniającym do korzystania z ZFRON, w związku z utratą z dniem 1 września 

2014 r. statusu zakładu pracy chronionej, zapewniając pracownikom 

niepełnosprawnym warunki pracy chronionej. Tworzono i realizowano programy 

rehabilitacyjne, a ponadto funkcjonowała Zakładowa Komisja Rehabilitacyjna. 

Stanowiska osób niepełnosprawnych spełniały warunki określone w art. 28 ust. 1 

pkt 2 ustawy o rehabilitacji. W latach 2014 – 2016 nie wystąpiły przypadki 

przystosowywania stanowisk pracy w trybie art. 26 ustawy o rehabilitacji, 

wymagające indywidualnych opinii Państwowej Inspekcji Pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 159-160, 577-578) 

10. W 2015 r. Urząd Skarbowy w Koninie przeprowadził w Przedsiębiorstwie 

kontrolę doraźną w zakresie prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków 

ZFRON w 2010 r. W wyniku tej kontroli stwierdzono naruszenie art. 33 ust. 3 pkt 3 

ustawy o rehabilitacji poprzez niedotrzymanie terminów do przekazania środków 

ZFRON pochodzących ze zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych 

na rachunek bankowy tego funduszu w marcu 2010 r. PFRON wezwał DANBUD 

do złożenia deklaracji korygującej DEK-II-a oraz zapłaty zobowiązania na rachunek 

PFRON15. DANBUD sporządził ww. deklarację i uregulował zobowiązanie wobec 

PFRON. 

(dowód: akta kontroli str.579-592, 601-602)  

11. W latach 2014 – 2016 w Przedsiębiorstwie nie były prowadzone postępowania 

sprawdzające w rozumieniu art. 26a ust. 9b ustawy o rehabilitacji. 

(dowód: akta kontroli str. 593-600) 

12. Właściciel Przedsiębiorstwa podał, iż zmiany w systemie dofinansowania 

do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które weszły w życie z dniem 

                                                      
13 We wcześniejszym okresie pracownik korzystał z zasiłku chorobowego opłacanego przez ZUS.  
14 Znaczny, umiarkowany, lekki w odniesieniu do badanej próby. 
15 Kwota zobowiązania 2.291 zł 
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1 kwietnia 2014 r. prowadzące do zrównania poziomu dofinansowania wynagrodzeń 

w zakładach pracy chronionej z zakładami z tzw. „otwartego rynku” spowodowały 

mniejszą atrakcyjność firmy „DANBUD” jako zakładu pracy chronionej. Miało to m.in. 

wpływ na rezygnację ze statusu zakładu pracy chronionej. W konsekwencji 

zlikwidowano gabinet lekarski, opiekę pielęgniarską i rozwiązano umowę 

z gabinetem fizjoterapii, co pogorszyło sytuację niepełnosprawnych pracowników 

Przedsiębiorstwa. 

Stwierdził również, że system dofinansowania wynagrodzeń osób 

niepełnosprawnych jest pracochłonny (ze względu m.in. na konieczność wypełniania 

załączników INF-D-P, INF-OPP) i mało „przyjazny” dla osób wprowadzających dane. 

Występowały problemy z uruchamianiem kreatora podpisywania dokumentów, 

generowaniem certyfikatu i klucza prywatnego oraz sporządzaniem korekt 

do wniosku Wn-D, szczególnie dla wcześniejszych okresów. W ocenie składającego 

wyjaśnienia, niepotrzebnym problemem są również różne terminy składania 

do PFRON informacji INF-1 (do 20 dnia po zakończeniu miesiąca i wniosku 

o dofinansowanie Wn-D (do 25 dnia po zakończeniu miesiąca). Dobrym 

rozwiązaniem byłoby połączenie tych sprawozdań. 

(dowód: akta kontroli str.603-604) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Za marzec 2016 r. Przedsiębiorca bezpodstawnie wykazał i otrzymał 

dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej za trzy dni przebywania 

tego pracownika na urlopie wypoczynkowym (29 – 31 marca 2016 r.). Było to 

niezgodne z art. 26a ust. 1a1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji, ponieważ pracownik ten 

nabył z dniem 15 marca 2016 r. prawo do emerytury. W trakcie kontroli NIK, 

Przedsiębiorstwo skorygowało informację INF-D-P za marzec 2016 r. i zwróciło 

na rachunek PFRON kwotę nienależnie otrzymanego dofinansowania wraz  

z należnymi odsetkami, tj. kwotę 315,04 zł16. 

(dowód: akta kontroli str. 547-565) 

Wyjaśniając przyczyny ww. nieprawidłowości, Pan Tadeusz Bąkowski podał, 

że koszty płacy pracownika M.L. za okres marzec 2016 r. zostały podane jako 

koszty refundacji z PFRON, ponieważ zabrakło porozumienia między działem kadr 

i księgowości odnośnie terminu nabycia uprawnień emerytalnych ww. pracownika. 

Osoba naliczająca dofinansowanie nie miała wiedzy, że pracownik nabył prawo 

do emerytury z dniem 15 marca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 603-604) 

IV. Wniosek 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, NIK, na podstawie 

art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli17, 

wnosi o podjęcie działań mających na celu zapewnienie bieżącego analizowania 

uprawnień do otrzymania dofinansowania ze środków PFRON do kosztów płacy 

pracowników niepełnosprawnych zatrudnianych w Przedsiębiorstwie.  

                                                      
16 289,04 zł - kwota niesłusznie otrzymana; 26,00 zł - odsetki. 
17 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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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 Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 

w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 

wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 

tych działań. 

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 

przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 

zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

 

Poznań, dnia 18   lipca 2017 r.  
 

 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Poznaniu 
 
 

Kontroler Dyrektor 
z up. Tomasz Nowiński 

Wicedyrektor 
Krystian Polus 

główny specjalista k.p. 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


