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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 Paweł Szczepaniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LPO/81/2017 z dnia 12 maja 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zakład Produkcyjno-Handlowy „JUWAX” Jerzy Jęch   64-420 Kwilcz ul. Polna 23  

(„Zakład”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jerzy Jęch – właściciel. 
(dowód: akta kontroli str. 3 - 6) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 spełnianie przez Zakład warunków 
do otrzymania w latach 2014-2016, ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych2, dofinansowania do wynagrodzeń 
zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych.  

Powyższą ocenę uzasadnia prawidłowe i rzetelnie sporządzanie przez Zakład 
wniosków w sprawie dofinansowania, które następnie terminowo przekazywano 
do PFRON. 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 niepełnosprawnych3 (dalej: „ustawa 
o rehabilitacji”, jak i na utrzymanie posiadanego statusu zakładu pracy chronionej, 
zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 tej ustawy. 

Obiekty i pomieszczenia pracy użytkowane przez Zakład spełniały wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy, co potwierdziły także kontrole przeprowadzone 
przez  Państwową Inspekcję Pracy. 

Zakład prawidłowo gromadził środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych i przeznaczał je na cele wskazane w ustawie, tj. na realizację 
pomocy indywidualnej dla pracowników niepełnosprawnych oraz na realizację 
indywidualnych programów rehabilitacji.  

 

 

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

1. Spełnianie warunków do otrzymania dofinansowania 

1.1. Dominującą działalność gospodarczą Zakładu, zgodnie z wpisem 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiła 
produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (nr 17.29.Z Polskiej Klasyfikacji 
Działalności).  

(dowód: akta kontroli, str. 5) 

W okresie objętym kontrolą (lata 2014-2016), w Zakładzie średnioroczny stan 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił: 33 osoby w 2014 r. oraz 35 osób 
w latach 2015-2016. Przeciętne zatrudnienie osób niepełnosprawnych, 
w przeliczeniu na pełne etaty, wynosiło: 
- w 2014 r. 31,82 etatu, z tego osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 
w stopniu lekkim (2,25 etatu), umiarkowanym (28,57 etatu) oraz znacznym (1 etat), 
- w 2015 r. 34,75 etatu, z tego osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 
w stopniu lekkim – 3,15 etatu; umiarkowanym – 29,68 etaty i znacznym – 1,92 etatu, 
- w 2016 r. 34,58 etatu, z tego osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 
w stopniu lekkim 2,75 etatu; umiarkowanym – 29,37 etatu i znacznym – 2,58 etatu.  

(dowód: akta kontroli, str. 8) 

1.2.  W okresie objętym kontrolą Zakład zatrudniał przeciętnie: 37 pracowników 
w 2014 r. (w tym 33 osoby niepełnosprawne), 40 pracowników w 2015 r. (35 osób 
niepełnosprawnych) oraz 40 pracowników w 2016 r. (35 osób niepełnosprawnych). 
W całym okresie objętym kontrolą Zakład zatrudniał od 2 do 3 pracowników 
niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności (w tym 2 pracowników  na 
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony), od 1 do 3 pracowników 
o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym 1 na podstawie umowy o pracę 
na czas nieokreślony) i 29 pracowników o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności (w tym od 19 do 24 zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
na czas nieokreślony).  

(dowód: akta kontroli, str. 8) 

1.3.  Zakład uzyskał status zakładu pracy chronionej na mocy decyzji Pełnomocnika 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Socjalnej - nr D/02038 z dnia 24 października 1996 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 3) 

1.4. W okresie objętym kontrolą wysokość dofinansowania do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych, przekazanego Zakładowi przez PFRON wniosła 
łącznie 1.614890,51 zł, z tego: 

 za rok 2014 – 525.880,59 zł, 

 za rok 2015 – 549.067,89 zł, 

 za rok 2016 – 539.942,03 zł. 
(dowód: akta kontroli, str.  14, 92, 169, 536 – 538) 

1.5. Rzetelność informacji (w tym dotyczących stanu zatrudnienia), zawartych 
w formularzach INF-D-P4 i Wn-D, przekazanych przez Zakład do Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej „Fundusz”), skontrolowano 
za miesiące: maj 2014 r., lipiec 2015 r. i wrzesień 2016 r. na próbie 15 osób 
niepełnosprawnych zatrudnionych w ww. miesiącach. Łącznie analizą objęto 
20 pracowników niepełnosprawnych. Kontrolę przeprowadzono na podstawie: 

                                                      
4 Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników 
niepełnosprawnych. 
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dokumentów przekazanych do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji 
PFRON5, list płac pracowników, potwierdzeń przelewów wypłat na rachunki 
bankowe pracowników, deklaracji ZUS, deklaracji PIT-4, a także dokumentów 
zawartych w aktach osobowych (orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, orzeczeń 
lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych6, umów o pracę). 
Na podstawie ww. danych stwierdzono: 
a) zgodność danych przesyłanych przez Zakład w procesie rejestracji wniosków 
Wn-D za badane miesiące, dotyczących liczby (w etatach) zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych z danymi wynikającymi z akt osobowych pracowników; 

Zakład osiągał, wymagany na mocy art. 26a ust. 1a ustawy o rehabilitacji, stosunek 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych do zatrudnionych ogółem7, który wynosił 
w skontrolowanych miesiącach: w maju 2014 roku 89,6% (31,500/35,145 etatu), 
w lipcu 2015 roku 89,4% (34/38), we wrześniu 2016 roku 87,5% (35/40); 

Zakład osiągał także wymagany na mocy art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego 
lub znacznego stopnia niepełnosprawności8, który w ww. miesiącach wynosił 
odpowiednio: 83,1%, 84,2% oraz 80%; 

b) zgodność danych przesyłanych przez Zakład w informacjach INF-D-P9, 
dotyczących liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych (w etatach). 

Dane dotyczące pracowników niepełnosprawnych były zgodne z dokumentami 
źródłowymi, w tym z umowami o pracę.  
W badanym okresie10 pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni byli w większości 
na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony. Miejscem wykonywania ich pracy 
był Zakład (pracownicy nie byli zatrudnieni w pomieszczeniach lub obiektach 
nienależących do Zakładu). Wszyscy pracownicy zatrudnieni byli w pełnym 
wymiarze czasu pracy. W zbadanej próbie, większość pracowników zatrudniona 
była w charakterze pracownika fizycznego w hali produkcyjnej; jedna osoba 
w charakterze osoby sprzątającej oraz jedna, jako pielęgniarka. W miesięcznych 
informacjach o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzajach 
niepełnosprawności prawidłowo podano wymiar zatrudnienia pracowników 
niepełnosprawnych. 
Wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych terminowo przekazywano 
na ich rachunki bankowe. Sposób przekazania wynagrodzeń był prawidłowy 
i nie skutkował obowiązkiem zwrotu otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń, 
w związku z przepisami art. 26a ust. 1a1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji. Wysokość 
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych została prawidłowo ustalona 
i wykazana w miesięcznych informacjach INF-D-P.  
Informacje o stopniu niepełnosprawności, stanowiące podstawę ustalenia stawki 
dofinansowania oraz informacje o schorzeniach szczególnych były zgodne 
z posiadanymi przez pracodawcę orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, 

                                                      
5 Dalej „SODiR” 
6 Dalej: „ZUS”. 
7 Na poziomie 50%. 
8 Wymagany wskaźnik, co najmniej 20% ogółu zatrudnionych. 
9 Wzory miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników 
niepełnosprawnych (INF-D-P) oraz wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc (Wn-D) 
określono w załącznikach nr 1 i 2 do 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.), załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014, poz. 1988), załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 951). Wzory zawierały również szczegółowe objaśnienia, 
dotyczące sposobu wypełniania niektórych pozycji formularzy. 
10 W badanych okresach: maj 2014 r., lipiec 2015 r. i wrzesień 2016 r. 



 

5 

wydanymi i posiadanymi przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Międzychodzie. Koszty płacy wykazane w drukach INF-D-P 
były zgodne z listami płac (płaca brutto wraz z pochodnymi11). Koszty płacy 
uwzględniały wysokość wynagrodzeń pracowników wynikających z umów o pracę, 
jak również prawidłowo naliczone pochodne od wynagrodzeń. Sposób wyliczenia 
kwoty do wypłaty ze środków PFRON był zgodny z art. 26a ustawy o rehabilitacji, 
w szczególności uwzględniał obowiązujące stawki dofinansowania, wymiar etatu 
pracownika niepełnosprawnego i limit kosztów płacy (limit został obliczony jako 75% 
kosztów płacy, zgodnie z art. 26a ust. 4 ustawy o rehabilitacji). 

c) Wykazane przez Zakład w deklaracjach ZUS P RCA składki na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, były zgodne z odpowiednimi składnikami, ujętymi na listach płac. 
Składki te odprowadzano terminowo12. Terminowo Zakład opłacał także zaliczki 
na podatek dochodowy od osób fizycznych wyliczony od wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych. 

Wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych nie były dofinansowane 
ze środków publicznych, o których mowa w art. 26b ust. 7 ustawy o rehabilitacji. 

Wybrani do kontroli pracownicy niepełnosprawni potwierdzili w złożonych 
oświadczeniach fakt zatrudnienia, zakres wykonywanej pracy, czas pracy, wielkość 
i sposób przekazania im ustalonego wynagrodzenia. 

(dowód: akta kontroli, str. 9-13, 15 – 91, 93- 168, 170 – 244, 245 – 258) 

1.6.  Z informacji przekazanych NIK w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli13 przez Oddział Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Poznaniu, Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Poznaniu oraz przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji wynikało, że żaden z pracowników 
niepełnosprawnych z orzeczonym lekkim lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, wykazanych przez Zakład 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, str. 259 – 304) 

1.7. Zakład dysponował aktualnymi dokumentami potwierdzającymi orzeczoną 
niepełnosprawność pracowników wskazanych do dofinansowania. 
Pracodawca wliczył w latach 2014-2016 badanych 20 pracowników do stanu 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie przedstawionych przez nich 
25 orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność, z których 24 (tj. 96 %) stanowiły 
orzeczenia wydane po 2007 r. przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Międzychodzie.  

(dowód: akta kontroli, str. 305 – 315) 

1.8.  Zakład, stosownie do wymogów art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji, 
zapewnił zatrudnionym pracownikom niepełnosprawnym specjalistyczną opiekę 
medyczną, poradnictwo rehabilitacyjne i usługi rehabilitacyjne. Usługi te świadczył 
podmiot leczniczy na podstawie umowy zawartej w 2012 r. z Polską Organizacją 
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie. Doraźną opiekę 
medyczną świadczyła zatrudniona w Zakładzie pielęgniarka.  

(dowód: akta kontroli, str. 316 - 328) 

                                                      
11 Składki: wypadkowa, emerytalna, rentowa, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych. 
12 Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 963, ze zm.) płatnik składek, zobowiązane było opłacać składki za dany miesiąc 
do 15 dnia następnego miesiąca. 
13 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. Dalej „ustawa o NIK”. 
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1.9.  Państwowa Inspekcji Pracy, po przeprowadzeniu w Zakładzie w czerwcu 
2014 r. kontroli stwierdziła, że obiekty i pomieszczenia pracy użytkowane przez 
Zakład 14, spełniały wymagania pod względem wysokości, powierzchni i kubatury, 
rodzaju prac, liczby pracowników i czasu przebywania w pomieszczeniach. 
Pracownikom zapewniono odpowiednio wyposażone pomieszczenia 
higienicznosanitarne. Nie zachodziła potrzeba dostosowywania stanowisk pracy 
lub pomieszczeń, ani ciągów komunikacyjnych do rodzaju lub stopnia 
niepełnosprawności pracowników. Nie stwierdzono występowania barier 
architektonicznych, które stanowiłyby utrudnienie dla osób niepełnosprawnych 
zatrudnionych w Zakładzie. 

(dowód: akta kontroli, str. 329 - 348) 

1.10. W badanym okresie w Zakładzie nie prowadzono innych kontroli, których 
tematyka obejmowałaby zagadnienia związane z zatrudnieniem osób 
niepełnosprawnych. Nie przeprowadzano postępowań sprawdzających, o których 
mowa w art. 26a ust. 9b ustawy o rehabilitacji. 

(dowód: akta kontroli, str. 349 - 351) 

1.11. Zdaniem właściciela Zakładu, wprowadzone od kwietnia 2014 r. zrównanie 
dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na chronionym 
i otwartym rynku pracy jest wysoce niesprawiedliwe i zniechęcające do tworzenia 
nowych miejsc pracy oraz zakładów pracy chronionej. Obniżenie dofinansowania 
nie wiąże się bowiem ze zniesieniem dodatkowych obciążeń pracodawcy 
prowadzącego ZPChr, tj. zapewnienia opieki medycznej, tworzenia zakładowego 
funduszu rehabilitacji, przystosowania obiektów i stanowisk pracy do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W ocenie składającego wyjaśnienia, status ZPChr zamiast 
wsparciem, stał się obciążeniem, dlatego rozważa on rezygnację z tego statusu 
i funkcjonowanie jako podmiot otwartego rynku pracy.  

(dowód: akta kontroli, str. 480) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie spełnianie przez Zakład warunków 
do otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 
w latach 2014-2016. 

2. Gospodarowanie zakładowym funduszem rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych 

2.1. Od 1 stycznia 2010 r. w Zakładzie obowiązywał ustalony przez właściciela 
Regulamin wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych („ZFRON”), określający zasady wykorzystania środków 
zakładowego funduszu rehabilitacji. Regulamin ten został przedstawiony 
pracownikom w dniach 1 grudnia 2009 r. - 4 stycznia 2010 r. Wcześniej, w trakcie 
przeprowadzonego spotkania z pracownikami, regulamin ten został uzgodniony 
z przedstawicielem poradni rehabilitacyjnej oraz z pielęgniarką zapewniającą 
w Zakładzie doraźną opiekę medyczną. Pielęgniarka ta15, w trakcie tego spotkania, 
została wybrana jako przedstawiciel pracowników niepełnosprawnych. 
Zasady gromadzenia i gospodarowania środkami ZFRON wynikające z ww. 
Regulaminu odpowiadały przepisom ustawy o rehabilitacji i rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego 
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych16. W Regulaminie ujęto wszystkie 
źródła dochodów przewidziane w art. 33 ust. 2 ustawy o rehabilitacji. Ponadto 

                                                      
14 Pomieszczenia biurowe, hale produkcyjne i pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia warsztatowe, 
pomieszczenia higieniczno –sanitarne. Zakład nie posiada oddziałów ani jednostek zewnętrznych. 
15 Także osobę niepełnosprawną, zatrudnioną w Zakładzie 
16 Dz. U. z 2015 r. poz. 1023. Dalej: „rozporządzenie w sprawie ZFRON”. 
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przewidywał on przeznaczenie co najmniej 15% uzyskanych środków ZFRON na 
indywidualne programy rehabilitacji oraz co najmniej 10% na pomoc indywidualną 
dla niepełnosprawnych pracowników i byłych niepracujących niepełnosprawnych 
pracowników Zakładu, co odpowiadało wymogom art. 33 ust. 3 pkt 4 i 5 tej ustawy. 

(dowód: akta kontroli, str. 352 - 360)  

2.2. Stosownie do wymogów art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji, środki ZFRON 
ewidencjonowano za pomocą prowadzonych dla Zakładu programów finansowo-
księgowych. Ewidencja ta zawierała dane w zakresie: daty i treści operacji, 
numerów wyciągów bankowych, kwot przychodu i rozchodu oraz stanu środków 
ZFRON na dany dzień. Ewidencję prowadzono oddzielne do celów związanych 
z pomocą indywidualną, indywidualnymi programami rehabilitacji oraz do celów 
ogólnych. 
W latach 2014-2016 dla celów związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem 
środków ZFRON prowadzono założony w 2013 r. pomocniczy rachunek bankowy. 
Stan środków finansowych ZFRON, według prowadzonej ewidencji, na koniec 2014, 
2015 i 2016 r. był zgodny z potwierdzonymi przez banki saldami rachunków 
bankowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 367-375, 376-382, 383-395, 396 – 398, 400 - 401) 

2.3. Wysokość bieżących wpłat na ZFRON (w tym: pochodzących ze zwolnień 
z podatku od nieruchomości i z części pobranych zaliczek na podatek dochodowy 
od osób fizycznych) wyniosła odpowiednio: w 2014 roku 77.732,00 zł 
(w tym 33.988,00 zł ze zwolnień z podatku od nieruchomości), w 2015 roku 
84.197,00 zł (w tym 34.907,00 zł ze zwolnień z podatku od nieruchomości) 
i 89.197,00 zł (w tym 34.848,00 zł ze zwolnienia z podatku od nieruchomości).   
Zakład dochował obowiązku przeznaczania co najmniej 15% środków zakładowego 
funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji (IPR) oraz co najmniej 
10% środków na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników i byłych 
niepracujących niepełnosprawnych pracowników zakładu. Obowiązek ten określał 
art. 33 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy o rehabilitacji w związku z art. 33 ust. 4c ustawy. 
Na pomoc indywidualną dla pracowników niepełnosprawnych (w tym byłych 
pracowników), o której mowa w art. 33 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy o rehabilitacji, 
wydatkowano: w 2014 roku kwotę 17.702,16 zł, podczas gdy Zakład był 
zobligowany w myśl ww. przepisów do wydatkowania kwoty 1.527,64 zł, stanowiącej 
10% z kwoty 15.276,37 zł środków do wykorzystania do końca tego roku (bilans 
otwarcia rachunku rozliczeniowego ZFRON). 
W 2015 roku na cel ten wydatkowano 25.556,79 zł, podczas gdy Zakład, w myśl 
ww. przepisów, był zobligowany do wydatkowania do końca tego roku kwoty 
7.773,20 zł, stanowiącej 10% kwoty 77.732,00 zł wpływów na ZFRON z roku 
poprzedniego - 2014. 
W 2016 roku na ten cel wydatkowano 21.994,00 zł, podczas gdy Zakład, w myśl 
ww. przepisów, był zobligowany do wydatkowania do końca tego roku kwoty 
8.410,70 zł, stanowiącej 10% kwoty 84.197,00 zł wpływów na ZFRON z roku 
poprzedniego - 2015. 
Na realizację indywidualnych programów rehabilitacji w 2014 roku wydano 
5.220,00 zł w stosunku do kwoty 2.291,46 zł, którą zgodnie z art. 33 ust. 4c ustawy 
o rehabilitacji należało wykorzystać do końca tego roku. Stanowiła ona 15% kwoty 
bilansu otwarcia rachunku rozliczeniowego ZFRON (15.276,37 zł). 
W 2015 roku na ten cel wydatkowano 15.000,00 zł, podczas gdy Zakład był 
zobligowany do wydania na ten cel kwoty 11.659,80 zł, stanowiącej 15% kwoty 
77.732,00 zł wpływów na ZFRON z roku poprzedniego – 2014. 
W 2016 roku na realizację indywidualnych programów rehabilitacji wydatkowano 
19.000,00 zł, podczas gdy Zakład zobligowany był do wydania na ten cel kwoty 
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12.629,55 zł, stanowiącej 15% kwoty wpływów na ZFRON z roku poprzedniego - 
2015.  
Zgromadzone w danym roku środki pochodzące ze zwolnień z podatków i opłat oraz 
z części pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zostały, 
zgodnie z art. 33 ust. 4c ustawy o rehabilitacji, wykorzystane do dnia 31 grudnia 
następnego roku. 

 (dowód: akta kontroli, str., 367-375, 376-382, 383-395, 396 – 398) 

2.4. Analiza terminowości odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób 
fizycznych wykazała, że 60% pobranych zaliczek przekazano na rachunek ZFRON 
zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych17, tj. w wysokości wynikającej z list płac oraz 
sporządzonych na ich podstawie deklaracji PIT-4R.  

Wpłat dokonano w terminie nieprzekraczającym siedmiu dni od dnia, w którym 
upływał termin odprowadzenia zaliczek do urzędu skarbowego, stosownie 
do przepisów art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o rehabilitacji. Pozostała część zaliczek 
(40%) została przekazana na PFRON terminowo, zgodnie z przepisami art. 38 ust. 1 
i ust. 2 pkt 1 lit. a  u.p.d.o.f.  

Środki z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zostały przekazane 
na rachunki PFRON (10%) i ZFRON (90%), stosownie do art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. a 
i ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji.  

(dowód: akta kontroli, str. 361 – 366, 367-375, 376-382, 383-395, 396 – 398) 

2.5. Środki finansowe ZFRON pochodziły z części zaliczek na podatek dochodowy 
od osób fizycznych oraz ze zwolnień z podatku od nieruchomości za lata 2014,  
2015 i 2016, tj. ze źródeł przewidzianych w art. 33 ust. 2 ustawy o rehabilitacji. 
W toku kontroli sprawdzono wszystkie wydatki poniesione na IPR (39.220,00 zł) 
i pomoc indywidualną (65.252,00 zł). Na podstawie badania próby 15 faktur 
(wydatków o najwyższych kwotach) stwierdzono, że środki z ZFRON zostały 
wykorzystane na wydatki przewidziane w rozporządzeniu w sprawie ZFRON 
i postanowieniami zakładowego regulaminu wykorzystania tych środków. 

 (dowód: akta kontroli, str. 406 – 427, 428 - 478) 

2.6. W latach 2014-2016 zewnętrzne organy kontroli nie przeprowadzały 
w Zakładzie kontroli dotyczących gospodarowania środkami ZFRON. 

(dowód: akta kontroli, str. 349 - 351) 

2.7. W ocenie właściciela Zakładu, zakładowy fundusz rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych to „problematyczny” obowiązek pracodawcy. Według 
składającego wyjaśnienia, biorąc pod uwagę sankcję za dokonywanie 
nieprawidłowych wydatków z tego funduszu, należałoby zawrzeć w rozporządzeniu 
precyzyjne katalogi wydatków możliwych do sfinansowania środkami z funduszu. 
Ponadto, powinien zostać zniesiony obowiązek zwrotu niewykorzystanej części 
środków funduszu z puli przeznaczonej na indywidualne programy rehabilitacji, 
na rzecz możliwości wykorzystania tych środków na pomoc indywidualną. 

(dowód: akta kontroli str. 481) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. Ustalenia kontroli dały jednak podstawę 
do sformułowania uwagi dotyczącej kontrolowanej działalności. 

Stosownie do postanowień § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ZFRON, 
pracodawca powołuje komisję rehabilitacyjną, w skład której wchodzą: lekarz lub 
pielęgniarka wykonujący świadczenia zdrowotne na rzecz zakładu, osoba zajmująca 

                                                      
17 Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm. dalej: „u.p.d.o.f.” 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 
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się problematyką rehabilitacji u pracodawcy prowadzącego zakład, doradca 
zawodowy lub instruktor zawodu. Do zadań takiej komisji należy m.in. opracowanie  
programów rehabilitacji dla pracowników niepełnosprawnych. 
NIK zwraca uwagę, że w Zakładzie nie powołano formalnie, w formie pisemnej, 
tego rodzaju komisji. NIK zauważa przy tym, że zadania komisji wykonywały 
właściwe osoby.  
Właściciel Zakładu podał w złożonym wyjaśnieniu, że powołał tę komisję zgodnie 
z wymogami ustawy i warunkami jakie panują w Zakładzie. Do komisji powołano 
doradcę zawodowego, zatrudnioną w Zakładzie pielęgniarkę  oraz osoby zajmujące 
się w Zakładzie sprawami administracyjno- biurowymi (osoby te prowadziły sprawy 
pracowników niepełnosprawnych, chcących skorzystać z usług rehabilitacyjnych). 

(dowód: akta kontroli str. 493) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, gospodarowanie przez Zakład w latach 
2014-2016 zakładowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

IV. 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 
wykorzystania uwagi 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. 

 

 

Poznań, dnia 20 lipca 2017 r. 

 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
Kontroler Dyrektor 

z up. Tomasz Nowiński  
Wicedyrektor  

Paweł Szczepaniak 
główny specjalista kontroli państwowej 
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NIK o sposobie 
wykorzystania 
uwagi  


