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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

P/17/080 – Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych1 

 

Jednostka 
przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli, 
Delegatura w Warszawie 

 

Kontrolerzy 

Aleksandra Obermiller, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/58/2017 z dnia 10 maja 2017 r. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 1) 

Łukasz Jarocki, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/59/2017 z dnia 10 maja 2017 r. 

(dowód: akta kontroli tom 1 tom str. 2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Drukarnia Art Kazimierz Jannasz w Warszawie2, 01-339 Warszawa, ul. Fortuny 5 
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Kazimierz Jannasz, Właściciel 
(dowód: akta kontroli tom 2 str. 1) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W kontrolowanym okresie4 Drukarnia spełniała wymagania określone w ustawie 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych5 w zakresie wskaźników zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, uprawniających do posiadania statusu zakładu pracy 
chronionej, przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych 
oraz zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 
rehabilitacyjnych niepełnosprawnym pracownikom. 

Na podstawie analizy próby dokumentacji 15 osób niepełnosprawnych, które 
zgłoszono do dofinansowania za miesiące: maj 2014 r., lipiec 2015 r. i wrzesień 
2016 r. stwierdzono, że trzy wnioski o dofinansowanie zostały sporządzone 
nieprawidłowo, ponieważ jednego pracownika błędnie zaliczono do osób 
posiadających schorzenia specjalne oraz zaokrąglono niektóre koszty płacy. 
W kontrolowanym okresie niezgodnie z art. 26a ust. 1a1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji 
we wnioskach o dofinansowanie uwzględniono 4 pracowników o umiarkowanym lub 
lekkim stopniu niepełnosprawności, pomimo posiadania przez nich prawa do 
emerytury. Pracodawca jednak miał ograniczone możliwości zweryfikowania statusu 
pracowników w tym zakresie. Łączna kwota nienależnie pobranego dofinansowania 
z ww. tytułów wyniosła 45,5 tys. zł. 

Ponadto niezgodnie z § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 
2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach 
rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń 

                                                      
1 Dalej: PFRON. 
2 Dalej: Drukarnia lub Zakład. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

4 Lata 2014–2016 (z uwzględnieniem okresu wcześniejszego i późniejszego w zakresie związanym z przedmiotem kontroli). 
5  Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm., dalej: ustawa o rehabilitacji. 
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Społecznych6 oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych7 sporządzono miesięczne deklaracje ZUS P DRA 
i PIT 4R za dwa8 spośród trzech objętych badaniem miesięcy oraz nieterminowo 
uregulowano składki wykazane w tych deklaracjach. 

Pomimo posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego na cele zakładowego 
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych9 oraz prowadzenia ewidencji 
księgowej tego funduszu, zadania w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków 
ZFRON nie były realizowane prawidłowo. Należne na ZFRON kwoty przekazywano 
na ww. rachunek bez zachowania terminów określonych w art. 33 ust. 3 pkt 3 
ustawy o rehabilitacji. Wydatki na kwotę 330,0 tys. zł ze środków ZFRON poniesiono 
niezgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o rehabilitacji oraz §§ 2 i 11 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 
zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych10. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

Drukarnia11 prowadzona jest od 1990 r. przez osobę fizyczną i posiada status 
zakładu pracy chronionej, przyznany Decyzją Wojewody Mazowieckiego 
z 2 czerwca 2004 r. 

 (dowód: akta kontroli tom 2 str. 1, 6-11) 

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło w 2014 r. 
64,08 etatu, w 2015 r. 62,28 etatu, a w 2016 r. 62,02 etatu, w tym pracownicy 
niepełnosprawni: 42,08 etatu, 41,3 etatu i 41,38 etatu. Największą grupę stanowili 
pracownicy o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, tj. 33,66 etatu w 2014 r., 
31,72 etatu w 2015 r. i 31,71 etatu w 2016 r. Zatrudnienie pracowników o lekkim 
stopniu niepełnosprawności wynosiło: 5,75 etatu w 2014 r., 6,83 etatu w 2015 r. 
i 6,5 etatu w 2016 r., a pracowników o znacznych stopniu niepełnosprawności 
2,67 etatu w 2014 r. i 2015 r. oraz 3,17 etatu w 2016 r. Na podstawie umów o pracę 
na czas nieokreślony w latach 2014 i 2015 zatrudniano osoby niepełnosprawne 
w wymiarze 2 etatów12. Natomiast w 2016 r. na czas nieokreślony zatrudniano 
osoby niepełnosprawne w łącznym wymiarze 19,97 etatu13. Wszyscy pracownicy 
wykonywali pracę w budynkach i obiektach Drukarni. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 12-15) 

Wysokość otrzymanego za lata 2014-2016 dofinansowania ze środków PFRON do 
wynagrodzeń osób niepełnosprawnych wyniosła 1 787,0 tys. zł, z tego: za 2014 r. - 
605,0 tys. zł, za 2015 r. - 565,0 tys. zł, a za 2016 r. -  617,0 tys. zł14. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 16-19) 
Spełnianie przez Drukarnię warunków do otrzymywania dofinansowania 
wynagrodzeń wypłaconych w latach 2014-2016 zbadano na grupie 
15 niepełnosprawnych pracowników w odniesieniu do wynagrodzeń wypłaconych za 

                                                      
6 Dz.U. Nr 78, poz. 465 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu rozliczania składek ZUS. 
7 Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm., dalej: ustawa o PIT. 
8 Tj. za maj 2014 r. i lipiec 2015 r. 
9 Dalej: ZFRON. 
10 Dz.U. z 2015 r. poz. 1023, dalej: rozporządzenie w sprawie ZFRON. 
11 Kod 18.12.Z „Pozostałe drukowanie” wg Polskiej Klasyfikacji Działalności. 
12 Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 
13 W tym: lekki stopień niepełnosprawności 4 etaty, stopień umiarkowany 12,3 etatu oraz stopień znaczny 1,67 etatu. 
14 W tym za maj 2014 r. - 51,0 tys. zł, za lipiec 2015 r. - 47,1 tys. zł, za wrzesień 2016 r. - 51,7 tys. zł. 
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maj 2014 r., lipiec 2015 r. i wrzesień 2016 r. Dane15 we wnioskach o wypłatę 
dofinansowania były zgodne ze stanem faktycznym, dokumentacją źródłową 
i aktami osobowymi. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 71-72, 211-240, 246-274, 280-309, tom 2 str. 1-5) 

Zakład osiągnął wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w przeliczeniu na 
pełne etaty) określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji, tj. w maju 2014 r. 
wskaźnik wyniósł 66,0% (w tym wskaźnik zatrudnienia osób o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - 56,8%) oraz w lipcu 2015 r. i we 
wrześniu 2016 r. - 66,6% (w tym o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności odpowiednio: 55,5% i 56,8%). 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 4-33, 212-217, 246-250, 280-284) 

Zarówno zaliczki na poczet wynagrodzenia, jak i wynagrodzenia wypłacono 
ww. pracownikom w formie bezgotówkowej, przelewem na wskazane przez nich 
rachunki bankowe we właściwych kwotach i terminach z uwzględnieniem 
Regulaminu wynagradzania oraz informacji do umów o pracę. Ponadto 
wynagrodzenie za wrzesień 2016 r. wypłacono pracownikom zgodnie z art. 26a 
ust. 1a1 pkt 1a) ustawy o rehabilitacji, tj. przed dniem złożenia wniosku 
o dofinansowanie z PFRON. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 60-65, 70-78) 

Szczegółowe badanie ww. próby16 wykazało, że we wnioskach o dofinansowanie: 

 za maj 2014 r. - prawidłowo wskazano: koszty płacy i wysokość limitu 
dofinansowania 2 pracowników oraz kwoty do wypłaty 9 pracowników, 

 za lipiec 2015 r. - prawidłowo wskazano koszty płacy 12 pracowników, wysokość 
limitu dofinansowania 11 pracowników i kwoty do wypłaty 12 pracowników, 

 za wrzesień 2016 r. - prawidłowo wskazano koszty płacy 11 pracowników, 
wysokość limitu dofinansowania 10 pracowników i kwoty do wypłaty 
13 pracowników 

Różnice stwierdzone w pozostałych przypadkach opisano w części „Ustalone 
nieprawidłowości”. 

W przypadku 14 niepełnosprawnych pracowników we wnioskach o dofinansowanie 
prawidłowo wskazano stopień niepełnosprawności oraz występowanie schorzeń 
szczególnych. W przypadku jednego pracownika, za okres kwiecień 2014 r. - 
kwiecień 2017 r.17 (w tym za badane 3 miesiące), niezgodnie z art. 26a ust. 1 pkt 3 
i ust. 1b ustawy o rehabilitacji Zakład pobierał podwyższoną stawkę dofinansowania, 
mimo braku schorzeń szczególnych u pracownika. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 60-65, 71-72, 111-191) 

Za badane 3 miesiące Drukarnia prawidłowo naliczyła wysokość składek18 na 
ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych19 oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób 
fizycznych20 od wynagrodzeń ww. 15 niepełnosprawnych pracowników. Jednak 
niezgodnie z § 2 ust. 6 rozporządzenia w sprawie zasad i trybu rozliczania składek 
ZUS oraz art. 38 ust. 1 ustawy o PIT składki ZUS i zaliczki na PIT od wynagrodzeń 
za maj 2014 r. i lipiec 2015 r. wykazano w deklaracjach ZUS P DRA oraz PIT 4R21 

                                                      
15 Dane rejestrowe pracodawcy, osobowe pracowników, dane dotyczące liczby (w etatach) zatrudnionych osób 

niepełnosprawnych oraz wymiaru czasu pracy (w badanej próbie 13 niepełnosprawnych pracowników zatrudniano na pełny 
etat, jedna osoba zatrudniona była na 4/6 i jedna na 5/8 etatu) o okresu zatrudnienia.  

16 Badaniem objęto m.in. listy płac, akta osobowe oraz umowy o pracę wybranej próby 15 niepełnosprawnych pracowników. 
17 Pracownik był zatrudniony w Drukarni od 1 kwietnia 2014 r. 
18 Dalej: składki ZUS. 
19 Dalej: FP i FGŚP. 
20 Dalej: zaliczki na PIT. 
21 Dotyczy deklaracji rocznych PIT4R, zawierających wykaz należnych zaliczek na PIT za poszczególne miesiące roku 

podatkowego, w tym kontrolowane miesiące. 
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za niewłaściwe miesiące rozliczeniowe, tj. bez uwzględnienia faktycznego terminu 
wypłaty wynagrodzenia pracownikom. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 60-65, 68-70, 310-319, 324-328, 
341-349, 357-361, 371-379, 387-391, tom 2 str. 396-399) 

Wpłaty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych22 za wrzesień 2016 r. oraz na 
PFRON23 za badane trzy miesiące zrealizowano w termiach określonych w art. 47 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych24 oraz art. 49 ust. 2 ustawy o rehabilitacji. Natomiast składki ZUS 
wykazane w deklaracjach za maj 2014 r. na kwotę 66,8 tys. zł i za lipiec 2015 r. na 
kwotę 64,0 tys. zł, zostały przekazane do ZUS z naruszeniem terminów określonych 
w art. 47 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 68-69, 328-333, 361-365, 391-395) 

W oświadczeniach złożonych na potrzeby kontroli NIK, ww. 15 pracowników 
potwierdziło fakt zatrudnienia w kontrolowanych miesiącach, wymiar czasu pracy, 
zakres wykonywanych czynności, wysokość wynagrodzenia netto oraz jego 
otrzymanie przelewem na wskazane przez nich rachunki bankowe. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 192-206) 

Spośród wszystkich zatrudnionych w latach 2014-2016 w Drukarni pracowników 
o umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, jeden uzyskał prawo do 
emerytury przed okresem objętym kontrolą, a trzech w kontrolowanym okresie. 
W odniesieniu do jednego z ww. pracowników w kontrolowanym okresie Zakład 
pobierał dofinansowanie z PFRON przez 14 miesięcy, tj. do momentu rozwiązania 
stosunku pracy25, a w odniesieniu do 3 pozostałych pracowników - za jeden, dwa 
i cztery miesiące. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 34-58, 73-77, 111-191, 
tom 2 str. 319-320, 352-360, 395) 

Na podstawie informacji uzyskanych z ZUS oraz miejskich i powiatowych zespołów 
ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności potwierdzono, że w aktach osobowych 
ww. 15 pracowników znajdowały się aktualne orzeczenia o niepełnosprawności. 
Cztery osoby posiadały orzeczenia wydane przez obwodowe komisje lekarskie przy 
ZUS, dziewięć osób posiadało orzeczenia powiatowych lub miejskich zespołów, 
a 2 osoby orzeczenia ZUS i powiatowych lub miejskich zespołów ds. orzekania 
o niepełnosprawności. Pięć spośród 15 osób posiadało orzeczenia powiatowych lub 
miejskich zespołów wydane po 2007 r. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 71-72, 79-110, tom 2 str. 361-368) 

Właściciel Drukarni, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zapewnił 
niepełnosprawnym pracownikom doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, 
poradnictwo i usługi rehabilitacyjne, poprzez zatrudnienie rehabilitanta i pielęgniarki, 
zawarcie umowy o współpracy z lekarzem chorób wewnętrznych i medycyny pracy 
(dostępnych w gabinecie w siedzibie Drukarni) oraz umowy z centrum leczniczo-
rehabilitacyjnym i medycyny pracy. Z dniem 30 marca 2015 r. rozszerzono 
świadczenia zdrowotne o kardiologiczną i psychologiczną specjalistyczną opiekę 
lekarską. 

(dowód: akta kontroli: tom 2 str. 30-66, 209-211) 

 

                                                      
22 Dalej: ZUS. 
23 Za maj 2014 r. 4 845 zł, za lipiec 2015 r. 4 579 zł, a za wrzesień 2016 r. 4 645 zł (tj. 10% kwoty zwolnienia z podatku 

od nieruchomości oraz 40% kwoty zwolnienia z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych). 
24 Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm. 
25 Prawo do emerytury pracownik uzyskał z dniem 1 listopada 2010 r., a stosunek pracy rozwiązano z dniem 23 lutego 2015 r. 
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Oględziny stanowisk, przy których pracowały osoby niepełnosprawne wykazały, że 
były one dostosowane do ich potrzeb. 

(dowód: akta kontroli: tom 2 str.22-26) 

W kontrolowanym okresie Państwowa Inspekcja Pracy nie przeprowadzała kontroli 
w Drukarni. 

(dowód: akta kontroli: tom 2 str. 21, 27-29, 343-350) 

W latach 2014-2016 Mazowiecki Urząd Wojewódzki przeprowadził w Drukarni jedną 
kontrolę dotyczącą spełniania warunków i obowiązków określonych w art 28 oraz 
art. 30 ust. 4 ustawy o rehabilitacji (w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 23 marca 
2015 r.), która wykazała m.in. nieprawidłowe sporządzenie informacji INF-W za 
II półrocze 2014 r. oraz niezapewnienie specjalistycznej opieki medycznej dla osób 
niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, chorobami psychicznymi, układu 
oddechowego i krążenia. W związku z usunięciem w trakcie tej kontroli 
ww. nieprawidłowości odstąpiono od sformułowania zaleceń pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli: tom 2 str. 21, 30-44, 343-350) 

W kontrolowanym okresie w Drukarni nie przeprowadzano postępowań 
sprawdzających na podstawie art. 26a ust. 9b ustawy o rehabilitacji. 

(dowód: akta kontroli: tom 2 str. 20-21) 

W opinii Właściciela Drukarni zmiany zasad dofinansowania do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r., 
nie były odczuwalne dla pracowników, ani nie wpłynęły na funkcjonowanie firmy 
i współpracę z PFRON. Niższe dofinansowanie z PFRON zwiększyło koszty 
utrzymania pracowników niepełnosprawnych. 

(dowód: akta kontroli: tom 2 str. 20) 

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

1. Szczegółowe badanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do 
wynagrodzeń 15 niepełnosprawnych pracowników za maj 2014 r., lipiec 2015 r. 
i wrzesień 2016 r. wykazało różnice pomiędzy kwotami wykazanymi we wnioskach 
Wn-D i formularzach INF-D-P, a faktycznie poniesionymi (ustalone na podstawie 
listy płac) w zakresie: 

 kosztów płacy: za maj 2014 r. - 148,26 zł, za lipiec 2015 r. - 49,16 zł, za wrzesień 
2016 r. - 2,40 zł, 

 limitu dofinansowania: za maj 2014 r. - 111,20 zł, za lipiec 2015 r. - 36,89 zł, a za 
wrzesień 2016 r. - 201,78 zł, 

 kwot do wypłaty z PFRON: za maj 2014 r. - 102,34 zł, za lipiec 2015 r. -1,69 zł, 
za wrzesień 2016 r. - 1,80 zł. 

W efekcie, wysokość dofinansowania z PFRON w ww. miesiącach była wyższa 
łącznie o 98,86 zł i przekroczyła limit dofinansowania faktycznie poniesionych 
kosztów płacy, określony w art. 26a ust. 4 ustawy o rehabilitacji. 

(dowód: akta kontroli: tom 1 str. 60-65, 111-191, 207-309) 

Właściciel Drukarni wyjaśnił m.in., że powyższe różnice wynikły z pomyłkowo 
ustalonej kwoty brutto, niepomniejszonej o wynagrodzenie chorobowe oraz 
z zaokrągleń kwot składek na FP i FGŚP oraz ubezpieczenie wypadkowe. 

(dowód: akta kontroli: tom 2 str. 318) 

2. W przypadku jednego pracownika we wnioskach o dofinansowanie za okres 
kwiecień 2014 r. – kwiecień 2017 r.26 wskazano, iż posiada on schorzenie specjalne 

                                                      
26 Pracownik został zatrudniony od 1 kwietnia 2014 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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(osoba niewidoma), upoważniające do podwyższenia kwoty dofinansowania o 600 zł 
za każdy miesiąc, podczas gdy pracownik ten posiadał orzeczenie lekkiego stopnia 
niepełnosprawności w zakresie narządu wzroku27. W związku z tym, z naruszeniem 
art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji otrzymano ze środków PFRON 
dofinansowanie w kwocie 22,2 tys. zł28.  

(dowód: akta kontroli: tom 1 str. 60-65, 71-72, 111-191, tom 2 str. 382-385) 

Właściciel Drukarni wyjaśnił, iż mylnie zinterpretowano orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności dotyczące schorzenia narządu wzroku i nie było to działaniem 
celowym dla osiągnięcia korzyści. 

(dowód: akta kontroli: tom 2 str. 318-319) 

3. Niezgodnie z art. 26a ust. 1a1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji Drukarnia otrzymywała 
z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń 4 osób niepełnosprawnych 
o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności mimo, iż w latach 2014-2016 
posiadały one prawo do emerytury, tj. osoby uzyskały to prawo z dniem: 1 listopada 
2010 r., 12 października 2014 r., 11 października 2016 r., 27 grudnia 2016 r., 
a pobierania dofinansowania zaprzestano kolejno od: 24 lutego 2015 r.29, 1 marca 
2015 r., 1 stycznia 2017 r. i 1 lutego 2017 r. Łączna kwota nienależnie pobranego 
dofinansowania z tego tytułu wyniosła 23,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli: tom 1 str. 34-58, 111-191, tom 2 str. 352-356) 

W teczkach osobowych ww. 4 pracowników znajdowały się oświadczenia dla celów 
obliczania miesięcznych zaliczek na PIT podpisane przez nich bez wskazania daty, 
informujące m.in. o pobieraniu renty i o nieotrzymywaniu emerytury. Mimo, iż 
w oświadczeniach zamieszczono pouczenie o obowiązku zawiadomienia zakładu 
pracy o zmianach, to w teczkach osobowych brakowało aktualizacji takich 
oświadczeń.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 73-78, to 2 str. 319-320, 357-360, 395) 

Właściciel Drukarni wyjaśnił m.in., iż ww. oświadczenia pracownicy składali 
w momencie przyjmowania do pracy, a przyczyną wnioskowania i pobierania 
dofinansowania był brak wiedzy o nabyciu przez te osoby prawa do emerytury. 
Informacje o nabyciu prawa do emerytury ww. 3 pracownicy zgłosili ustnie 
i z opóźnieniem uzasadniając, że sami otrzymali stosowny dokument 
z opóźnieniem. Natomiast jedna osoba w ogóle nie poinformowała Zakładu 
o uzyskaniu prawa do emerytury. Każdy pracownik podczas przyjmowania do pracy 
i składania oświadczenia był informowany o konieczności choćby ustnego 
powiadomienia o zmianach. O konieczności zmiany oświadczeń informowano ustnie 
również pracowników, których numer pesel wskazywał na osiągnięcie wieku 
emerytalnego.  

(dowód: akta kontroli: tom 2 str. 319-320, 395) 

W wyniku stwierdzenia nieprawidłowości opisanych w pkt. 1-3 Zakład dokonał korekt 
wniosków o dofinansowanie Wn-D i formularzy INF-D-P za okres kwiecień 2014 r. – 
kwiecień 2017 r. na łączna kwotę 30,6 tys. zł oraz dokonał jej zwrotu wraz 
z odsetkami. 
Powyższymi korektami nie objęto pobranego z PFRON dofinansowania do 
wynagrodzenia pracownika, który nabył prawo do emerytury przed okresem 
kontrolowanym. W latach 2014-2016 nienależnie pobrana z tego tytułu kwota 
wyniosła 14,9 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli: tom 1 str. 59, 66-67, 111-191, 
tom 2 str. 342, 352-356, 395) 

                                                      
27 Tj. nie posiadał schorzenia specjalnego. 
28 37 miesięcy x 600 zł. 
29 Tj. po rozwiązaniu stosunku pracy. 
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Właściciel Drukarni wyjaśnił m.in., iż Zakład nie posiada tytułu do złożenia ww. 
korekty, ponieważ pracownik nie dokonał zmiany oświadczenia, a Zakład nie 
posiada dostępu do danych ZUS.  

(dowód: akta kontroli: tom 2 str. 395) 

4. Niezgodnie z § 2 ust. 6 rozporządzenia w sprawie zasad i trybu rozliczania składek 
ZUS oraz art. 38 ust. 1 ustawy o PIT w deklaracjach ZUS P DRA oraz PIT 4R30 za 
maj 2014 i lipiec 2015 r. wskazano nieprawidłowe wartości składek ZUS i zaliczek 
na PIT, tj. wykazywano je w miesiącach, za które wynagrodzenie było należne, a nie 
w miesiącach faktycznego terminu zapłaty wynagrodzenia. 

W badanej próbie dokumentacji 15 niepełnosprawnych pracowników za wybrane 
3 miesiące31 ustalono, iż składki ZUS i zaliczki na PIT od wynagrodzeń: za maj 
2014 r. dotyczące 3 pracowników wykazano w deklaracjach za maj 2014 r., podczas 
gdy wynagrodzenie wypłacono im 2 czerwca 2014 r., a za lipiec 2015 r. dotyczące 
2 pracowników wykazano w deklaracjach za lipiec 2015 r., podczas gdy 
wynagrodzenie wypłacono im  4 sierpnia 2015 r. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 60-65, 68-70, 310-319, 324-328, 
341-349, 357-361, 371-379, 387-391, tom 2 str. 396-399) 

Właściciel Drukarni wyjaśnił m.in., że przyjęty sposób rozliczeń nie spowodował 
uszczuplenia należnych podatków ani składek ZUS, a ich rozliczenie z ZUS, 
PFRON i urzędem skarbowym we wskazanych przypadkach odbyło się miesiąc 
wcześniej. Wyjaśnił również, iż zmiana sposobu rozliczania ww. wpłat, składek 
i zaliczek jest ograniczona możliwościami komputerowego systemu kadrowo-
płacowego, który nie pozwala w jednym miesiącu wygenerować dwóch list płac za 
różne okresy. Ponadto w przypadkach zwolnień lekarskich przesunięcie zaliczenia 
wypłaty wynagrodzenia na następny miesiąc (tj. zgodnie z miesiącem faktycznej 
wypłaty wynagrodzenia) spowoduje niższe wyliczenie podstawy, a tym samym 
wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. W odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych pobierających renty od 1,5 do 2 wypłat w jednym miesiącu 
spowoduje wstrzymanie i zwrot całej renty do ZUS. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 376-377) 

5. Wykazane w deklaracjach ZUS P DRA składki ZUS32 za maj 2014 r. na kwotę 
66,8 tys. zł oraz za lipiec 2015 r. na kwotę 64,0 tys. zł, zostały przekazane do ZUS 
z naruszeniem terminów określonych w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych, tj. składki wykazane w deklaracji ZUS P DRA: 

 za maj 2014 r. opłacono w ratach, tj.: 3,2 tys. zł  2 lipca 2014 r., 13,0 tys. zł 
25 lipca 2014 r., 20,6 tys. zł 28 lipca 2014 r., 10,0 tys. zł 5 sierpnia 2014 r., 
a 20,0 tys. zł 1 września 2014 r., 

 za lipiec 2015 r. opłacono w ratach, tj. 7,4 tys. zł 28 sierpnia 2015 r., 31,9 tys. zł 
11 września 2015 r., a 24,7 tys. zł 29 września 2015 r. 

 (dowód: akta kontroli tom 1 str. 60-65, 68-70, 310-319, 324-333, 
341-349, 357-366, 371-379, 387-396, tom 2 str. 396-399) 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Płatnik 
składek w tym samym terminie, nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca, 
przesyła deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki 
za dany miesiąc. 

 

                                                      
30 Dotyczy deklaracji rocznych PIT4R, zawierających wykaz należnych zaliczek na PIT za poszczególne miesiące roku 

podatkowego, w tym kontrolowane miesiące. 
31 Maj 2014 r., lipiec 2015 r. i wrzesień 2016 r. 
32 Zgodnie z art. 2 pkt 4a) ustawy o rehabilitacji składki ZUS stanowią koszty płacy. 
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Za miesiące maj 2014 r. Zakład otrzymał z PFRON dofinansowanie na kwotę 
51,0 tys. zł, a za lipiec 2015 r. 47,1 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 17-19) 

Według art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji „Miesięczne dofinansowanie nie 
przysługuje: (…) jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez 
pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, 
przekraczającym 14 dni.” 

Właściciel Drukarni wyjaśnił, m.in.: „Należne za miesiąc maj 2014 r. oraz lipiec 
2015 r. koszty płacy pracowników faktycznie zostały poniesione w ratach ze 
względu na brak dostatecznych zasobów finansowych wykorzystywanych na 
zaspokojenie danin publiczno-prawnych oraz zakup materiałów do produkcji, bez 
których firma nie mogłaby funkcjonować (…)”. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 318, 376) 

W kontrolowanym okresie Drukarnia spełniała ustawowe wymagania do posiadania 
statusu zakładu pracy chronionej. Analiza dokumentacji 15 pracowników 
zgłoszonych do otrzymania dofinansowania w wybranych miesiącach wykazała, że 
wnioski o dofinansowanie sporządzono nierzetelnie. Ponadto wbrew art. 26a 
ust. 1a¹ pkt 1 ustawy o rehabilitacji Drukarnia pobierała dofinansowanie do 
wynagrodzenia czterech pracowników z orzeczonym umiarkowanym lub lekkim 
stopniem niepełnosprawności, którzy nabyli prawo do emerytury, przy czym 
pracodawca miał ograniczone możliwości zweryfikowania statusu pracowników 
w tym zakresie. 

2. Gromadzenie i gospodarowanie środkami zakładowego 
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

Drukarnia zgodnie z art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PIT oraz art. 7 ust. 2 pkt 4 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych33 w związku 
z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji była 
zwolniona z odprowadzania zaliczek na PIT i podatku od nieruchomości oraz 
zobowiązana do przekazania na ZFRON kolejno 60% i 90% kwot tych zwolnień. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 4-33) 

W kontrolowanym okresie funkcjonował Regulamin ZFRON obowiązujący od dnia 
1 stycznia 2008 r., który zgodnie z §5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZFRON 
został uzgodniony z przedstawicielem niepełnosprawnych pracowników. 
W Regulaminie postanowiono przeznaczać co najmniej 15% środków na 
indywidualne programy rehabilitacji34 i co najmniej 10% środków na pomoc 
indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników i byłych niepracujących 
niepełnosprawnych pracowników tego zakładu oraz ustalono zasady ich 
wykorzystania. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 183-198, 321 

Zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji w Drukarni prowadzono 
ewidencję środków funduszu rehabilitacji (w komputerowym systemie finansowo-
księgowym) oraz rozliczeniowy rachunek bankowy środków tego funduszu. Na 
koncie 131-3 „F(…) Bank ZFRON” ewidencjonowano wpływy i wypłaty z rachunku 
bankowego przewidzianego dla środków ZFRON, a na koncie 852 „Fundusz 
ZFRON” ewidencjonowano m.in. przypisy wpłat należnych na ZFRON oraz 
wydatków realizowanych ze środków ZFRON. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 7- 117, 123-180) 

                                                      
33 Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm. 
34 Dalej: IPR. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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Stan rachunku bankowego ZFRON wynosił: na koniec 2013 r.35 - 80,7 tys. zł, na 
koniec 2014 r. - 71,7 tys. zł, na koniec 2015 r. - 66,5 tys. zł, a na koniec 2016 r. - 
17,8 tys. zł i był zgodny z ewidencją księgową ww. konta 131-3. 

W latach 2014-2015 prowadzono kasę ZFRON, która została zasilona środkami 
niezbędnymi dla zrealizowania wypłat na rzecz niepełnosprawnych pracowników36. 
Wg stanu na koniec 2014 r. i 2015 r. stan środków w kasie wynosił 0,00 zł. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 137-181) 

W kontrolowanym okresie Drukarnia wpłaciła na ZFRON łącznie 338,2 tys. zł, 
tj. w 2014 r. - 113,6 tys. zł w 2014 r. (w tym 79,6 tys. zł z tytułu zwolnienia z zaliczek 
na PIT i 34,0 tys. zł zwolnienia z podatku od nieruchomości), w 2015 r. - 111,7 tys. zł 
(w tym odpowiednio: 77,7 tys. zł i 34,0 tys. zł), w 2016 r. - 112,8 tys. zł (w tym 
odpowiednio: 80,1 tys. zł i 32,7 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 118, 141-180) 

Według zapisów na koncie 852 w latach 2014-2016 ze środków ZFRON 
sfinansowano wydatki na łączną kwotę 401,1 tys. zł, z tego: 122,7 tys. zł w 2014 r., 
114,0 tys. zł w 2015 r., 164,4 tys. zł w 2016 r. W kontrolowanych latach wydatki 
ZFRON były większe niż suma należnych wpłat na ZFRON, ponieważ na początku 
2014 r. na rachunku ZFRON znajdowały się niewykorzystane środki za 2013 r. 
Kwota niewykorzystanych środków zmniejszyła się z 80,7 tys. zł na koniec 2013 r. 
do 17,8 tys. zł na koniec 2016 r. Środki ZFRON pochodzące ze zwolnień 
podatkowych za dany rok były wykorzystywane do końca następnego roku. Wydatki 
na indywidualne programy rehabilitacji wyniosły od 77,5 do 120,5%, a wydatki na 
pomoc indywidualną wyniosły od 10,7 do 25,2% sumy wpłat należnych na ZFRON 
za dany rok. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 75-117, 141-180) 

Szczegółowym badaniem w zakresie ustalenia wysokości i terminowości wpłat na 
ZFRON objęto wszystkie zapisy na kontach 131-3 i 852 za lata 2014-2016. 
Stwierdzono, że należne wpłaty na ZFRON nie były dokonywane terminowo. 
W kontrolowanym okresie dokonywano wpłat na rachunek bankowy ZFRON 
w różnych wysokościach, niepowiązanych z kwotami należnymi na ZFRON za dany 
miesiąc lub kwartał, dokonywano przelewów na inne rachunki bankowe Drukarni 
oraz bezpośrednio uregulowano trzy inne zobowiązania Zakładu. Następnie pod 
koniec danego roku rachunek bankowy ZFRON był zasilany brakującą kwotą 
środków. 

Suma wszystkich wpływów na rachunek ZFRON w 2014 r. wyniosła 228,0 tys. zł, 
w 2015 r. 204,3 tys. zł, a w 2016 r. 222,7 tys. zł. Natomiast suma wszystkich 
przelewów z rachunku w 2014 r. wyniosła 237,1 tys. zł (w tym wydatki ZFRON 
106,5 tys. zł i wydatki na inne cele37 127,8 tys. zł), w 2015 r. 209,4 tys. zł (w tym 
wydatki ZFRON 110,5 tys. zł i wydatki na inne cele38 93,9 tys. zł), a w 2016 r. 
271,4 tys. zł (w tym: wydatki ZFRON 162,9 tys. zł i wydatki na inne cele39 
108,3 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 75-122, 141-180) 

Z ewidencji konta 131-3 do szczegółowego badania wybrano próbę 15 zapisów 
księgowych dotyczących wydatków o najwyższych kwotach (tj. po pięć z każdego 
roku objętego kontrolą) na łączną kwotę 303,9 tys. zł. 

                                                      
35 Bilans zamknięcia 2013 r. równy jest bilansowi otwarcia z 2014 r. 
36 W 2014 r. wpłacono i wydatkowano kwotę 264,21 zł, a w 2015 r. kwotę 3 478,00 zł. 
37 Z wyłączeniem prowizji, rozliczenia pomyłkowych wpłat, zwrotów i zdublowanych opłat za faktury oraz z uwzględnieniem 

wartości netto opłaty wstępnej za leasing naświetlarki. 
38 Z wyłączeniem prowizji i rozliczenia pomyłkowych wpłat, zwrotów i zdublowanych opłat za faktury. 
39 Z wyłączeniem prowizji. 



 

11 

Czterech wydatków na kwotę 34,2 tys. zł dokonano zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy 
o rehabilitacji i §4a rozporządzenia w sprawie ZFRON na sfinansowanie rehabilitacji 
zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji 
i pomoc indywidualną. Wydatki te dotyczyły: pomocy indywidualnej udzielonej ośmiu 
niepełnosprawnym pracownikom (m.in. zakup leków, usług medycznych i turnusów 
rehabilitacyjnych), uczestnictwa siedmiu niepełnosprawnych pracowników 
w szkoleniach z zakresu poradnictwa zawodowego w ramach realizacji IPR oraz 
zapłaty wartości netto miesięcznej raty leasingu za automat falcujący40. 

Pozostałych 11 wydatków niezgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o rehabilitacji oraz 
§§2 i 11 rozporządzenia w sprawie ZFRON zrealizowano z rachunku bankowego 
ZFRON mimo, iż 9 z nich (241,9 tys. zł) nie podlegało finansowaniu ze ZFRON, 
a 2 z nich (27,8 tys. zł) podlegały jedynie częściowemu finansowaniu ze ZFRON. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 203-297) 

W latach 2014-2016 w Drukarni nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych 
w zakresie gospodarowania środkami ZFRON. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 21, 343-351) 

Właściciel Drukarni pozytywnie ocenia ZFRON, ponieważ pozwala on wesprzeć 
finansowanie niepełnosprawnych pracowników poprzez dofinansowanie zakupu 
leków, sprzętu rehabilitacyjnego i turnusów rehabilitacyjnych, dostosowanie miejsca 
pracy, pomoc w leczeniu i rehabilitacji. ZFRON jest dodatkową zachętą dla 
zatrudnionych osób niepełnosprawnych, a dla pracodawcy pozytywnym 
rozwiązaniem, ponieważ może on wesprzeć finansowo swoich pracowników. 

(dowód: akta kontroli: tom 2 str. 20) 

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

1. Szczegółowa analiza zapisów na rachunku bankowym ZFRON oraz na kontach 
131-3 i 852 za lata 2014-2016 wykazała, iż mimo terminowego przypisania kwot 
należnych na ZFRON41, ich wpłaty na wyodrębniony dla środków ZFRON rachunek 
bankowy dokonywano niezgodnie z terminami określonymi w art. 33 ust. 3 pkt 3 
ustawy o rehabilitacji w związku z art. 38 ust 1 i ust. 2 pkt 1 lit a i b ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych. 

Do 30 czerwca 2016 r. termin wpłaty środków pochodzących ze zwolnień z zaliczek 
na PIT za dany miesiąc upływał 27 dnia następnego miesiąca, a od 1 lipca 2016 r. - 
7 dni od dnia wypłaty wynagrodzeń. Natomiast termin wpłaty środków 
pochodzących ze zwolnień z podatku od nieruchomości za poszczególne kwartały 
upływał: 22 marca, 22 maja, 22 września i 22 listopada roku podatkowego. 

Na początku każdego roku obrotowego na rachunku bankowym ZFRON znajdowały 
się niewykorzystane środki finansowe za rok poprzedni, które następnie niemal 
w całości przekazywano, na inne rachunki bankowe Zakładu (np. w 2014 r. nastąpiło 
to w dniach 3-15 stycznia). Przed zapłatą za wydatki na cele ZFRON rachunek 
zasilano kwotą niezbędną do uregulowania zobowiązania, a następnie dokonywano 
tej zapłaty. Dodatkowo w trakcie roku rachunek bankowy ZFRON zasilano środkami 
z innych rachunków Drukarni, jednak terminy i kwoty tych zasileń nie były 
bezpośrednio powiązane z kwotami wpłat należnych na ZFRON za dany miesiąc 
czy miesiące. W 2014 r. i 2015 r. bezpośrednio z rachunku ZFRON uregulowano 
3 niezwiązane ze ZFRON zobowiązania Zakładu. Pod koniec roku rachunek 

                                                      
40 Umowę leasingu operacyjnego na automat falcujący zawarto w wyniku realizacji IPR 5 niepełnosprawnych pracowników, 

celem dostosowania ich stanowisk pracy do potrzeb i rodzaju niepełnosprawności. 
41 Suma wpłat należnych na ZFRON za 2014 r. wynosiła 113 635,50 zł, za 2015 r. 111 723,30 zł, a za 2016 r. 112 816,20 zł. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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bankowy ZFRON był zasilany brakującą kwotą środków wynikającą z: bilansu 
otwarcia (niewykorzystane środki z poprzedniego roku), kwot należnych na ZFRON 
wpłat za dany rok, pomniejszonych o dokonane w ciągu roku wydatki, dotyczące 
rehabilitacji niepełnosprawnych pracowników, tj. cele, na jakie wg przepisów środki 
ZFRON powinny być wykorzystywane. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 75-122, 141-180) 

W związku z powyższymi ustaleniami, nie jest jednak możliwe przyporządkowanie 
poszczególnych wpłat na rachunek ZFRON42 do kwot należnych na ZFRON za dany 
miesiąc lub kwartał, tj. dokładnego ustalenia, która wpłata na rachunek bankowy 
ZFRON, dotyczyła której należnej na ZFRON kwoty, a która zwrotu środków 
przekazanych uprzednio na inne rachunki Zakładu.  

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 119-122) 

Właściciel Drukarni wyjaśnił m.in., że różnej wielkości wpłaty środków na ZFRON 
wynikały z uzyskiwania różnych wysokości dochodów firmy. W okresach, gdy Zakład 
uzyskiwał wyższe dochody, na ZFRON wpłacano wyższe kwoty, aby możliwe było 
zaspokojenie potrzeb tego funduszu. W sytuacji, gdy brakowało środków na 
wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i zobowiązania publiczno-prawne 
korzystano z pożyczek z tego rachunku. Następnie zwracano pożyczone kwoty. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 321) 

Zgodnie z art. 33 ust. 4a pkt 2 ustawy o rehabilitacji, każdorazowe niedotrzymanie 
terminu przekazania środków na rachunek ZFRON wiąże się obowiązkiem 
dokonania dodatkowej wpłaty na rachunek PFRON w wysokości 30% tej kwoty. 

2. Z rachunku bankowego ZFRON, niezgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o rehabilitacji 
oraz §2 i § 11 rozporządzenia w sprawie ZFRON, dokonywano przelewów 
wewnętrznych na inne rachunki bankowe Drukarni oraz regulowano inne 
zobowiązania Zakładu na łączną kwotę 330,0 tys. zł43 (w 2014 r. - 127,8 tys. zł, 
w 2015 r. - 93,9 tys. zł, w 2016 r. - 108,3 tys. zł). 

Badanie próby 15 wydatków ZFRON44 wykazało, że kwotę 255,5 tys. zł 
wydatkowano na cele inne niż rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza: 

 sześć przelewów (199,0 tys. zł) dotyczyło przekazania środków na inne rachunki 
bankowe Zakładu, 

 wydatek na 9,4 tys. zł dotyczył uregulowania zobowiązania za papier, tj. materiał 
do produkcji w Drukarni, 

 wydatek na 17,6 tys. zł dotyczył zapłaty podatku VAT od opłaty wstępnej i opłaty 
leasingowej oraz ubezpieczenia za ww. automat falcujący, podczas gdy podatek 
VAT podlega odrębnym odpisom i rozliczeniom, a ubezpieczenie urządzenia 
i opłata wstępna nie podlegają finansowaniu ze ZFRON, 

 wydatek na 15,9 tys. zł dotyczył zapłaty wartości netto opłaty wstępnej za leasing 
naświetlarki45, mimo iż opłata wstępna leasingu nie podlega finansowaniu ze 
ZFRON, 

 dwa wydatki (27,8 tys. zł) dotyczyły zapłaty 100% wartości brutto za dwa 
urządzenia medyczne do elektrostymulacji z dodatkowym wyposażeniem oraz 
masażera wraz kremem i żelem, podczas gdy powinny być one sfinansowane 
z ZFRON w kwocie 14,2 tys. zł, tj. wartości netto oraz proporcjonalnie do 
wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (tj. 56,41%), z uwagi 

                                                      
42 Według faktycznych dat i kwot poszczególnych wpłat. 
43 Wartości nie obejmują pomyłkowych wpłat i zwrotów oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunku oraz obejmują wartość 

netto opłaty wstępnej za leasing naświetlarki. 
44 15 największych wydatków wg zapisów po stronie Ma koncie 131-3. 
45 Umowę leasingu operacyjnego na naświetlarkę zawarto w wyniku realizacji IPR jednego niepełnosprawnego pracownika, 

celem dostosowania jego stanowiska pracy do potrzeb i rodzaju niepełnosprawności. 
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na odrębne rozliczenia podatku VAT oraz przeznaczenie urządzeń do użytku 
wszystkich pracowników Zakładu. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 141-180, 203-297) 

Właściciel Drukarni wyjaśnił m.in., że okresowe przeznaczanie środków ZFRON na 
inne cele spowodowane było brakiem środków bieżących Zakładu na terminowe 
uregulowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i zobowiązań 
publicznoprawnych oraz zapłaty za materiały do produkcji, dzięki którym firma 
funkcjonuje. Brak środków był skutkiem nieterminowego otrzymywania zapłat od 
kontrahentów. Środki na zapłatę podatku VAT od opłaty wstępnej i opłaty 
leasingowej oraz ubezpieczenia za automat falcujący wpłacono na rachunek 
bankowy ZFRON jeszcze w tym samym dniu. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 321, 374) 

Zgodnie z art. 33 ust. 4a ustawy o rehabilitacji, każdorazowe wykorzystanie środków 
ZFRON niezgodnie z przeznaczeniem wiąże się z obowiązkiem zwrotu 100% kwoty 
na rachunek ZFRON oraz wpłaty w wysokości 30% tej kwoty na rachunek PFRON. 

W kontrolowanym okresie Drukarnia nieprawidłowo gromadziła i gospodarowała 
środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dokonując 
nieterminowych wpłat na konto bankowe ZFRON oraz wydatkując środki niezgodnie 
z przeznaczeniem ZFRON. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli46, wnosi o: 

1. Rzetelne sporządzanie wniosków o dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń 
osób niepełnosprawnych; 

2. Sporządzanie deklaracji ZUS P DRA oraz PIT 4R zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych i § 2 ust. 6 rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania 
składek, do których poboru jest zobowiązany ZUS oraz terminowe uiszczanie 
kosztów płacy, w tym składek na ZUS; 

3. Dokonywanie wpłat na ZFRON w terminach określonych w art. 33 ust. 3 pkt 3 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych; 

4. Wydatkowanie środków ZFRON wyłącznie na cele określone w art. 33 ust. 4 
ustawy o rehabilitacji oraz w rozporządzeniu w sprawie zakładowego funduszu 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

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 Warszawie. 

                                                      
46 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

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

Warszawa, dnia        sierpnia 2017 r. 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

Dyrektor 
Andrzej Panasiuk 

  
 Kontroler: 

Aleksandra Obermiller 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

Podpis  
 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


