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niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu
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01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
 Wysokie kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników
niepełnosprawnych, przekazywanego przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnym (PFRON) oraz znacząca liczba
zakładów pracy i etatów, objętych tym wsparciem.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych PFRON.

02 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
 Informacje medialne dotyczące oszustw i wyłudzeń dofinansowania
– potrzeba dokonania oceny skuteczności systemu zwalczania
nadużyć oraz podatności systemu na wyłudzenia środków.
 Zmiana ustawy o rehabilitacji w 2014 r., w wyniku której m.in.
zrównano i zamrożono stawki dofinansowania dla pracodawców
prowadzących zakłady pracy chronionej (ZPCh) i pozostałych
pracodawców, z tzw. „rynku otwartego”.
 Problem kontrolny dotyczący przestrzegania praw osób
niepełnosprawnych – rynek otwarty niepoddawany systematycznym
kontrolom, w odróżnieniu od ZPCh.

03 Co kontrolowaliśmy?
Czy PFRON przeciwdziałał negatywnym zjawiskom w dofinansowaniu
do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, a pracodawcy zapewniali osobom
niepełnosprawnym odpowiednie warunki zatrudnienia?
W szczególności:
 Czy PFRON prawidłowo udzielał dofinansowania do wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych oraz egzekwował od pracodawców nienależnie pobrane
środki?
 Czy system kontroli spełniania przez przedsiębiorców warunków
do otrzymania dofinansowania był adekwatny i skuteczny oraz czy skutecznie
zwalczano i zapobiegano wyłudzeniom środków?
 Czy zmiana w systemie dofinansowania skutecznie wpłynęła na aktywizację
osób niepełnosprawnych?
 Czy pracodawcy spełniali warunki do otrzymania dofinansowania,
a pracodawcy o statusie zakładu pracy chronionej prawidłowo gromadzili
środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON)
i przeznaczali je na finansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych?

04 Kogo kontrolowaliśmy?
 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(państwowy fundusz celowy, posiadający osobowość prawną);
 17 pracodawców z terenu województw: dolnośląskiego, lubelskiego,
mazowieckiego, pomorskiego, wielkopolskiego i śląskiego, którzy
otrzymali dofinansowanie do wynagrodzeń za lata 2014–2016 w łącznej
wysokości przekraczającej 29 mln zł;
 Badanie kwestionariuszowe 3 757 pracodawców korzystających
z dofinansowania w latach 2014-2016 (z zastosowaniem mechanizmu
weryfikującego, że ankietę wypełnili adresaci):
‒ 3 365 z rynku otwartego,
‒ 392 prowadzących zakłady pracy chronionej;
 Badanie kwestionariuszowe – otwarta ankieta, skierowana do osób
niepełnosprawnych (bez weryfikacji), wypełniona przez 537 osób;
 Kontrola przeprowadzona przez PIP, w porozumieniu z NIK,
u 43 pracodawców rynku otwartego.

05

System aktywizacji osób niepełnosprawnych w formie
dofinansowania ich wynagrodzeń

Źródło: Opracowanie własne NIK.

06

Stwierdzony stan – wskaźnik zatrudnienia w 2011 r. osób

niepełnosprawnych biologicznie (15-64 lat) w krajach Unii Europejskiej
W krajach europejskich brak jest
jednolitej definicji osoby
niepełnosprawnej, a systemy
orzekania o niepełnosprawności różnią
się. W 2011 r. w UE przeprowadzono
badanie, poświęcone sytuacji osób
niepełnosprawnych biologicznie
na rynku pracy – tj. takich, które
odczuwały ograniczenia sprawności
w wykonywaniu czynności
podstawowych, choć niekoniecznie
posiadały prawne orzeczenie
o niepełnosprawności. Jego wyniki
wykazały, że w Polsce zatrudnienie
znalazła co trzecia z takich osób
w wieku produkcyjnym, a wskaźnik
ich zatrudnienia był znacznie niższy,
od średniej europejskiej.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Eurostatu, zebranych na potrzeby raportu
Employment of disabled poople. Statistical analysis of the 2011 Labour Force Survey ad hoc module,
zaktualizowanych na dzień 12.03.2015 r.

Stwierdzony
stan
–
wskaźnik zatrudnienia ludności Polski
07
w wieku produkcyjnym w latach 2013–2017

 Wśród osób niepełnosprawnych w Polsce, posiadających prawnie potwierdzoną
niepełnosprawność, udział osób pracujących wzrósł zauważalnie dopiero od 2016 r.
Wskaźnik zatrudnienia osób sprawnych był w tym czasie ponad trzykrotnie wyższy
i nieprzerwanie wzrastał.
Wiek produkcyjny:
– od 18 do 59 lat w przypadku
kobiet,
– od 18 do 64 lat w przypadku
mężczyzn.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych BON na dzień 3.04.2018 r., zgromadzonych z cyklicznych
Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski, prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.

08

Stwierdzony stan – zatrudnienie oraz dofinansowanie
wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

09 Stwierdzony stan – zmiany wśród beneficjentów wsparcia
 Zrównanie w 2014 r. stawek dofinansowania dla rynku otwartego i chronionego
spowodowało, że część pracodawców zrezygnowała z prowadzenia ZPCh.
Wpłynęło to na zmiany struktury podmiotów korzystających ze wsparcia i etatów
objętych dofinansowaniem.
Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych PFRON.

10

Stwierdzony stan – wydatki na dofinansowanie do wynagrodzeń
pracowników niepełnosprawnych oraz ich udział w budżecie PFRON

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych PFRON.

Stwierdzony
stan
–
struktura etatów objętych dofinansowaniem,
11
wg stopni niepełnosprawności (ZPCh)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych SODiR, zgromadzonych przez Biuro
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (stan na 4.09.2017 r.).

Stwierdzony
stan
–
struktura etatów objętych dofinansowaniem,
12
wg stopni niepełnosprawności (RO)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych SODiR, zgromadzonych przez Biuro
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (stan na 4.09.2017 r.).

Stwierdzony
stan
–
sytuacja pracowników objętych
13

dofinansowaniem za III 2014 r. na rynku pracy w XII 2016 r.

Spośród pracowników
niepełnosprawnych, których
wynagrodzenia za marzec 2014 r. były
objęte dofinansowaniem, po niemal
trzech latach na co trzecią osobę
Fundusz nie przekazywał już
dofinansowania.
Większość z tych osób (82,3%)
pozostawała jednak na koniec 2016 r.
w zatrudnieniu u dotychczasowego
lub innego pracodawcy.
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników badania reprezentatywnej
próby 1 000 osób niepełnosprawnych.

14 Stwierdzony stan – PFRON
 Fundusz nie miał możliwości pełnej weryfikacji, czy wypłata środków, o które
wnioskują pracodawcy, jest uzasadniona. Wynikało to przede wszystkim
z ograniczeń prawnych (braku przepisów lub niejednolitej ich interpretacji),
informatycznych i kadrowych.
 Działania PFRON prowadzone w latach 2014-2016 u pracodawców objęły:

334

kontroli

5 399

postępowań
sprawdzających

• prowadzonych u pracodawców korzystających już
z dofinansowania, z reguły zatrudniających co najmniej
kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych
• obejmowały corocznie ok. 0,4% wszystkich beneficjentów
• skupione na weryfikacji dokumentów (w szczególności
– dowodów opłacenia składek od wynagrodzeń)

• prowadzonych niemal wyłącznie u nowo rejestrowanych
pracodawców wnioskujących o dofinansowanie
• obejmowały corocznie ok. 25% nowych beneficjentów
• ich celem – poza weryfikacją warunków formalnych – było
sprawdzenie faktycznego zatrudnienia osób
niepełnosprawnych
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Stwierdzony stan – wzrost trafności typowania przez PFRON
podmiotów do kontroli

334 kontroli
w latach 2014-2016

w 95,2% stwierdzono
nieprawidłowości (kontrole wynikowe)

Udział kontroli wynikowych
oraz udział środków
nienależnie otrzymanych
przez pracodawców
w skontrolowanych
kwotach:

2015 r.:
97,1% kontroli
14,0% środków

nienależnych
2014 r.:
91,5% kontroli
8,9% środków

nienależnych

109 328,8 tys. zł
dofinansowania do zwrotu

2016 r.:
100,0% kontroli
19,6% środków

nienależnych

! Przy typowaniu podmiotów do kontroli

PFRON bazował przede wszystkim
na danych systemu ZUS, wskazujących
na przypadki nieopłacenia lub
nieterminowego opłacenia składek.

16 Stwierdzony stan – brak regulacji prawnych (orzeczenia)
 Brak odpowiednich regulacji prawnych powodował, że:
‒ PFRON nie miał możliwości systemowego sprawdzenia,
czy pracownikom, wykazanym we wniosku o dofinansowanie, faktycznie
wydano orzeczenia o niepełnosprawności i czy pozostają one aktualne;
‒ brak było całościowej, kompletnej bazy o orzeczeniach. Większość
orzeczeń (średnio 80%, jeśli chodzi o pracowników skontrolowanych 17
zakładów) była jednak ewidencjonowana w Elektronicznym Krajowym
Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMON).
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, nadzorujący
i administrujący bazami danych systemu odmawiał udostępniania takich
danych Funduszowi, powołując się na brak stosownych przepisów.
Wnioski PFRON o zmianę przepisów pozostawały bezskuteczne;

17 Stwierdzony stan – brak regulacji prawnych (emeryci)
‒ dofinansowanie nie przysługiwało do wynagrodzeń pracowników
z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy nabyli prawo
do emerytury.
Fundusz weryfikował, czy pracodawca nie wykazał (świadomie lub nie) takich
pracowników i w tym celu:

Wykorzystywał
dostęp do
danych ZUS

• Dostęp do danych ZUS (systemu KSI) zagwarantowany przepisami
ustawy o rehabilitacji.
• Brak jednej bazy ZUS, dotyczącej emerytów.
• Weryfikacja bazowała na kodach ubezpieczeń, z jakimi pracownicy
zostali zgłoszeni przez pracodawców (możliwość błędów).

Kierował
zapytania
do innych
organów
emerytalnych

• Odmowa udostępnienia danych przez Ministerstwo Obrony
Narodowej.
• Zapytania, skierowane do KRUS oraz ZER MSW, obejmowały
po kilkaset tysięcy rekordów. Odpowiedzi pozwoliły
na zidentyfikowanie ponad 300 emerytów, na których pracodawcy
otrzymali dofinansowanie.
• Brak podstawy prawnej, zezwalającej na przekazywanie takich
zbiorów, obejmujących wrażliwe dane osobowe, pomiędzy PFRON
a wymienionymi organami emerytalnymi.

18 Stwierdzony stan – brak regulacji prawnych (środki publiczne)
‒ wsparcie nie przysługiwało do wynagrodzeń sfinansowanych ze środków
publicznych.
Niektóre jednostki sektora finansów publicznych mogły jednak, pod pewnymi
warunkami, korzystać z dofinansowania:
165,8 mln zł
dofinansowania
przekazanego w latach
2014-2016
pracodawcom
z sektora finansów
publicznych
Z czego:
ponad 1,0 mln zł
przekazano
jednostkom
budżetowym

 Wypłata wsparcia możliwa w przypadku sfinansowania
wynagrodzeń z wpływów ze sprzedaży wyrobów i usług
świadczonych przez te jednostki lub przychodów
z prowadzonej przez nie działalności.
 Ustawa o rehabilitacji nie precyzowała warunków do uznania,
że pracodawca pokrył koszty płac z ww. środków, a zatem – że
jest uprawniony do otrzymania dofinansowania.

 Wypłata dofinansowania niezasadna.
 Brak możliwości łatwego i jednoznacznego identyfikowania
przez PFRON jednostek budżetowych wśród pracodawców
ubiegających się o dofinansowanie.

Stwierdzony
stan
–
rozbieżne interpretacje przepisów
19
przez PFRON i BON

 Na funkcjonowanie systemu wsparcia negatywnie rzutował spór,
pomiędzy PFRON a BON, co do sposobu oceny spełnienia warunku
do otrzymania dofinansowania, w przypadku poniesienia przez
pracodawcę w terminie tylko części kosztów płacy. Skutkiem były
długotrwałe postępowania PFRON w sprawie odmowy wypłaty lub
zwrotu środków już wypłaconych pracodawcom, w których organ II
instancji uchylał decyzje Prezesa Zarządu Funduszu i kierował sprawy
do ponownego rozpatrzenia.
 Zdaniem NIK, prawidłową interpretację stosował PFRON, przy czym
powodowała ona w praktyce, że nawet niewielkie niedopłaty kosztów
płacy (np. składek ZUS) w zupełności pozbawiały pracodawcę prawa do
otrzymania dofinansowania za dany miesiąc.

20

Stwierdzony stan – decyzje Prezesa Zarządu PFRON

w sprawie dofinansowania, wydane w latach 2014-2016
10 501

z czego:

decyzji
w sprawach
dofinansowania

2 038 decyzji

w sprawie zwrotu

1 153

294

odwołania

utrzymanie

456 (39,5%)

decyzji w mocy

uchylenie

219 (19,0%)

decyzji
(do ponownego
rozpatrzenia)

odwołań

zakończenie

86 (7,5%)

spraw w inny
sposób

392 (34,0%)

postępowania
w toku

uchylenie

108 (36,7%)

decyzji
(do ponownego
rozpatrzenia)

w 40%
przypadków
przyczyną inne
stanowisko BON
w sprawie
kosztów płacy*
* W zbadanej przez NIK
próbie postępowań.

21 Stwierdzony stan – postępowania kontrolne PFRON
 Postępowania kontrolne prowadzone przez PFRON były przewlekłe.
 Wpływało to, w przypadku ujawniania nieprawidłowości finansowych,
na wydłużenie okresu nieuprawnionego pobierania przez pracodawcę
dofinansowania ze środków Funduszu, którego zwrotu nie udawało się
później – z reguły – wyegzekwować. Ustalenia NIK wykazały nikłą
skuteczność dochodzenia nienależnie pobranych kwot.
 Skuteczne wykrywanie wyłudzeń środków finansowych było
utrudnione przez ograniczone uprawnienia kontrolne Funduszu,
uregulowane w przepisach. PFRON nie w pełni wykorzystywał jednak
posiadane już uprawnienia.

Stwierdzony
stan
–
brak możliwości przeprowadzenia
22
przez PFRON kontroli lub czynności sprawdzających

 W latach 2014-2016 brak było możliwości przeprowadzenia kontroli
u 55 pracodawców oraz czynności sprawdzających w 85 zakładach
pracy.
 Dalsze działania Funduszu przy braku możliwości podjęcia
postępowania sprawdzającego były niejednolite.
 Podobnie niejednolite działania, jeśli chodzi o wstrzymanie wypłaty
środków, prowadzono wobec pracodawców będących przedmiotem
zainteresowania służb dochodzeniowo-śledczych.
 Próby dochodzenia odpowiedzialności pracodawców z tytułu
utrudniania czynności kontrolnych również były mało skuteczne
i nieklarowne.

Stwierdzony
stan
–
postępowanie wobec pracodawców
23
utrudniających PFRON przeprowadzenie kontroli

Spośród 15 analizowanych przez NIK
przypadków, w których PFRON
nie mógł w latach 2014-2016
przeprowadzić kontroli:
w 12 Wydział Kontroli PFRON
widział potrzebę skierowania

zawiadomień do prokuratury,
w związku z podejrzeniem
celowego działania pracodawcy
na szkodę PFRON

w 2 przypadkach skierowano
zawiadomienia do

prokuratury

w 3 postępowania były już
prowadzone przez
prokuraturę
w 4 skierowano ostatecznie
do jednostek Policji
zawiadomienia o podejrzeniu
popełnienia wykroczenia

w 3 nie skierowano

żadnych zawiadomień

W niektórych przypadkach
brak było dokumentów
świadczących o podjęciu
decyzji o niezasadności
sporządzania zawiadomień
do prokuratury

Stwierdzony
stan
–
skuteczność zawiadomień o podejrzeniu
24
popełnienia przestępstwa

 Skuteczność zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
w związku z dofinansowaniem, kierowanych przez PFRON do organów
ścigania w latach 2014-2016, była mała.
 W niektórych przypadkach organ prowadzący postępowanie uznał,
że oświadczenie pracodawcy, zawarte we wniosku o dofinansowanie,
miało charakter deklaracji (zamiaru) poniesienia kosztów płacy, a nie
– oświadczenia o wywiązaniu się już z tego obowiązku.

Stwierdzony
stan
–
przewlekłość postępowań administracyjnych
25
w sprawie zwrotu dofinansowania
Około 2 tys. decyzji
wydanych w latach 2014-2016:

W badanej przez NIK próbie 24 postępowań,
19 (79,2%) trwało ponad dwa miesiące.
14 innych postępowań w sprawie zwrotu
ponad 9 mln zł nie zostało zakończonych
do czasu kontroli NIK (VIII 2017 r.), mimo,
że wszczęto je w latach 2014-2016.

Wszczęcie
postępowania
od 10
do 564 dni

Koniec terminu
na zapoznanie
i wypowiedzenie
się strony
w sprawie
materiału
dowodowego

od 5
do 491 dni

Wydanie
decyzji

Stwierdzony
stan
–
działania zmierzające do wyegzekwowania
26
kwot z decyzji o zwrocie dofinansowania

 Brak kluczowych danych w ewidencji PFRON, dotyczących stanu
zaległości z tytułu nienależnie pobranego dofinansowania, przypisów
należności oraz kwot środków wyegzekwowanych.
 Nikła skuteczność egzekucji zwrotu dofinansowania.
 Opóźnienia w przekazywaniu spraw wewnątrz komórek PFRON.
 Trzy decyzje w sprawie zwrotu dofinansowania, w łącznej kwocie
4 632,3 tys. zł, nie zostały w ogóle przekazane do właściwych komórek
organizacyjnych celem podjęcia postępowania windykacyjnego oraz
ujęcia należności w księgach rachunkowych PFRON (odpowiednie
działania podjęto dopiero w wyniku kontroli NIK).

27

Stwierdzony stan – działania zmierzające do wyegzekwowania
kwot wynikających z wyroków karnych

 W latach 2014-2016 do PFRON wpłynęły 34 wyroki sądów karnych
w sprawach dotyczących dofinansowania, w tym 32 skazujące. W 30
sąd orzekł obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz
PFRON 22 488,1 tys. zł. Na dzień kontroli NIK stan zaległości z tego
tytułu wynosił 21 638,6 tys. zł.
 Kwota 126,6 tys. zł, wynikająca z jednego z wyroków, nie została ujęta
w ewidencji księgowej PFRON (ujęto dopiero w wyniku kontroli NIK).
 W dwóch przypadkach wnioski o wszczęcie egzekucji orzeczonych kwot
(łącznie 3 402,1 tys. zł), zostały skierowane do właściwych komorników
dopiero w trakcie kontroli NIK, tj. odpowiednio po upływie 333 i 689 dni
od wpływu wyroków opatrzonych klauzulą wykonalności.

28 Stwierdzony stan – skontrolowani pracodawcy (dofinansowanie)
 Warunki do otrzymania dofinansowania spełniało 10 z 17
skontrolowanych przez NIK podmiotów.
 Do najistotniejszych nieprawidłowości należały:
‒ niespełnienie wymogu terminowego ponoszenia kosztów płacy.
Zakres naruszeń w tym względzie był bardzo szeroki;
‒ wypłata, przez jednego z pracodawców, wynagrodzeń kilku
pracownikom w formie gotówkowej. Taki sposób wypłaty
wykluczał możliwość otrzymania dofinansowania (otrzymana od
PFRON pomoc w kwocie co najmniej 133,8 tys. zł była nienależna);
‒ w przypadku siedmiu z 17 pracodawców doszło do
nieuzasadnionego dofinansowania wynagrodzeń 11 pracowników
z prawem do emerytury – przy czym zakłady pracy miały
ograniczone możliwości zidentyfikowania takich osób wśród swoich
pracowników.

29 Stwierdzony stan – skontrolowani pracodawcy (ZFRON)
 Niektórzy z pracodawców wykorzystywali środki zgromadzone
na rachunkach ZFRON na cele niezwiązane z rehabilitacją pracowników
niepełnosprawnych, bądź wydatkowali je w sposób niegospodarny.
 Najczęstszą nieprawidłowością było wykorzystywanie ich jako źródło
darmowych pożyczek, pozwalających regulować bieżące zobowiązania
i poprawiających płynność finansową firmy.
 Każdy wydatek niezgodny z przeznaczeniem środków wiązał się
z obowiązkiem zwrotu przez pracodawcę 100% ich wartości na rachunek
ZFRON oraz wpłaty „karnej” opłaty 30% na rachunek PFRON.
 Obowiązujące przepisy prawa:
‒ nie określały terminu na dokonanie przez pracodawcę zwrotu 100%
środków przeznaczonych na cele niezgodne z ustawą, sankcji
za niedopełnienie tego obowiązku, jak też organu uprawnionego
do zastosowania tych sankcji;
‒ nakazywały naliczanie opłaty 30% od każdorazowego nieprawidłowego
wydatku, nie określały przy tym górnego limitu tej opłaty.

30 Stwierdzony stan – warunki zatrudnienia
 Przestrzeganie przez ZPCh przepisów ustawy o rehabilitacji podlega
okresowej kontroli PIP, na podstawie art. 30 ust. 3c ustawy
o rehabilitacji, co najmniej raz na trzy lata. Zakłady pracy z rynku
otwartego nie podlegają systematycznej kontroli w tym zakresie.
 Porównanie wyników kontroli PIP przeprowadzonej w 2017 r.
(w porozumieniu z NIK) u 43 pracodawców rynku otwartego oraz
wyników kontroli PIP, przeprowadzonych w 2016 r. w 377 ZPCh
wykazało – w przypadku pracodawców rynku otwartego – znacznie
wyższy odsetek nieprawidłowości.

31 Ocena ogólna
Skuteczność systemu weryfikacji spełniania warunków
do otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych, dochodzenia nienależnie pobranych
środków finansowych oraz przeciwdziałania wyłudzeniom
dofinansowania przez nieuczciwych beneficjentów była
niewystarczająca.
Wynikało to z nieprzestrzegania lub braku procedur
wewnętrznych regulujących sposób postępowania Funduszu
w tych kwestiach, nieadekwatnego do skali zadania
zaangażowania w jego obsługę zasobów kadrowych
i informatycznych, ograniczonych uprawnień Funduszu,
określonych ustawą o rehabilitacji oraz niejednolitego
interpretowania jej przepisów przez PFRON i BON.

32 Ocena ogólna
Większość skontrolowanych pracodawców spełniła warunki
do otrzymania dofinansowania, natomiast nieprawidłowości
stwierdzone w pozostałych przypadkach miały różny,
nie zawsze zawiniony przez nich, charakter i zakres.
Kontrole przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy
w porozumieniu z NIK wykazały, że pracodawcy rynku
otwartego w mniejszym stopniu przestrzegali szczególnych
uprawnień pracowników niepełnosprawnych, niż miało to
miejsce w przypadku zakładów pracy chronionej,
podlegających systematycznym kontrolom PIP.
Pracodawcy prowadzący ZPCh niejednokrotnie wykorzystywali
też środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych na cele niezgodne z przeznaczeniem.

33 Wnioski – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
NIK sformułowała wnioski o podjęcie działań legislacyjnych, mających
na celu dokonanie zmian w ustawie o rehabilitacji lub przepisach
wykonawczych, m.in. przez:
 doprecyzowanie sposobu oceny spełnienia warunku do otrzymania
dofinansowania, w przypadku odprowadzenia przez pracodawcę
w terminie tylko części kosztów płacy, w szczególności w części
obejmującej składki od wynagrodzeń oraz zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych;
 wprowadzenie przepisów rozszerzających uprawnienia PFRON
do korzystania z zewnętrznych baz danych, w szczególności
dotyczących danych zgromadzonych przez inne niż ZUS organy
emerytalno-rentowe oraz danych EKSMON, wraz z określeniem
zakresu dostępu do tych danych oraz zasad ich wymiany i ochrony;

34 Wnioski – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 uszczegółowienie warunków uprawniających do uznania,
że pracodawca z sektora finansów publicznych sfinansował
wynagrodzenia pracowników niepełnoprawnych, wykazane do
dofinansowania, ze źródeł wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 5 lub ust.
2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, a zatem spełnił warunek
do otrzymania pomocy;
 wprowadzenie przepisów umożliwiających wstrzymywanie przez
Fundusz wypłaty dofinansowania pracodawcom, wobec których
organy ścigania prowadzą czynności dochodzeniowo-śledcze
związane z przekazanym im dofinansowaniem, bądź u których PFRON
nie może przeprowadzić czynności sprawdzających lub kontroli,
z przyczyn zależnych od tych beneficjentów;

35 Wnioski – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 wprowadzenie warunku poniesienia przez pracodawcę kosztów płacy,
wykazanych do dofinansowania, najpóźniej do dnia złożenia wniosku
o przyznanie pomocy, przy jednoczesnym:
‒ wydłużeniu terminu na złożenie wniosku do dnia przypadającego
już po upływie ustawowych terminów na uiszczenie składek
od wynagrodzeń i zaliczek na podatek dochodowy,
‒ wprowadzeniu zasady składania oświadczeń, w dokumentach
przedkładanych PFRON przy wnioskowaniu o dofinansowanie,
pod rygorem odpowiedzialności karnej;

36 Wnioski – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 uregulowanie w przepisach kwestii dotyczących terminu
na dokonanie przez pracodawcę zwrotu na rachunek ZFRON 100%
środków wydatkowanych na cele niezgodne z przeznaczeniem,
określenia sankcji za niedopełnienie tego obowiązku, jak też
wskazania organu władnego egzekwować jego wykonanie;
 ustalenie górnego limitu podstawy naliczenia sankcyjnej opłaty 30%,
w wysokości nieprzekraczającej wartości zasobu zakładowego
funduszu rehabilitacji, jakim pracodawca dysponował w danym roku
kalendarzowym.
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Stan realizacji wniosków na 5.02.2018 r.

sprawozdawcze skutki nieprawidłowości

38 Działania po kontroli
Prezes Zarządu PFRON poinformowała m.in., że w wyniku kontroli NIK:
– Fundusz wstrzyma prowadzenie weryfikacji danych osób zgłoszonych
do dofinansowania, w oparciu o dane organów emerytalnych innych
niż ZUS, do czasu wprowadzenia stosownych zmian przepisów ustawy
o rehabilitacji, które zagwarantują dostęp PFRON do tych danych,
– jednostki budżetowe wezwano do zwrotu nienależnie pobranych
środków wypłaconego dofinansowania; w przypadku nowych
wniosków o dofinansowanie jednostki spotykają się z odmową,
– zakończony został przegląd 1 927 postępowań administracyjnych
prowadzonych przez Fundusz w latach 2012–2017, w wyniku którego
wszystkie dotychczas nieprzekazane decyzje w sprawie zwrotu
środków dofinansowania zostały skierowane do właściwych komórek
PFRON, celem ujęcia kwot w ewidencji księgowej i podjęcia działań
windykacyjnych,

39 Działania po kontroli
– PFRON opracowuje nowe procedury wewnętrzne, określające
sposób postępowania wobec podmiotów, które potencjalnie mogą
być nastawione na wyłudzanie środków z Funduszu – częściowe
zmiany zostały już wprowadzone pod koniec sierpnia 2017 r.
Nowe procedury określą m.in. kwestię postępowania
z pracodawcami, u których PFRON nie mógł przeprowadzić kontroli
lub czynności sprawdzających, bądź wobec których prowadzone są
czynności dochodzeniowo-śledcze przez organy ścigania,
– w wyniku ponownej analizy zasadności skierowania zawiadomień
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w odniesieniu do siedmiu
podmiotów, u których PFRON nie mógł przeprowadzić kontroli,
w trzech przypadkach trwa przygotowywanie zawiadomień, dwa
– wymagają uzupełniających informacji, a w dwóch nie stwierdzono
zasadności kierowania zawiadomień.
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