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1. Wprowadzenie 

Tematem kontroli numer P/08/100 były „Zasady działania i finansowania 

zakładów aktywności zawodowej”. 

Kontrola podjęta została z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli. 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykorzystania środków publicznych, 

przeznaczonych na utworzenie i funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej 

oraz podejmowanych przez nich działań w zakresie przygotowania zatrudnionych 

osób niepełnosprawnych do życia i pracy w otwartym środowisku.  

Kontrolą objęto 20 zakładów aktywności zawodowej. Wykaz jednostek 

objętych kontrolą stanowi załącznik Nr 1. 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli1 kontrola została przeprowadzona pod względem: 

- legalności, gospodarności i rzetelności w zakładach aktywności zawodowych, 

zorganizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; 

- legalności i gospodarności w zakładach aktywności zawodowych, 

zorganizowanych przez fundacje, stowarzyszenia lub inne jednostki.  

Kontrolą objęto lata 2006-2008 (I półrocze). 

Kontrolę przeprowadzono w okresie czerwiec 2008 r. – kwiecień 2009 r. 

Uczestniczyło w niej 6 delegatur Najwyższej Izby Kontroli2 oraz Departament Pracy, 

Spraw Socjalnych i Zdrowia. 

1.1. Słowniczek używanych skrótów w Informacji: 

- ZAZ – zakład aktywności zawodowej; 

- PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

- BON – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych; 

- WTZ – warsztat terapii zajęciowej; 

- ZFA – zakładowy fundusz aktywności; 

- IPR – indywidualny program rehabilitacji. 

                                                 
1  Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 Delegatury NIK w: Katowicach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Rzeszowie i Szczecinie. 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wykorzystanie środków 

publicznych na utworzenie i funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej 

oraz działania organizatorów tych jednostek podejmowane w zakresie 

przygotowania niepełnosprawnych pracowników do życia i pracy w otwartym 

środowisku. 

W ocenie NIK, niewątpliwy wpływ na nieprawidłowe funkcjonowanie 

zakładów aktywności zawodowej miały m.in. niejednoznaczne przepisy prawne, 

w tym także ich niespójność oraz brak nadzoru i koordynacji działań w tym 

zakresie przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

Ponadto, zdaniem NIK, nieskuteczna była kontrola Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz samorządów województw 

nad wykorzystaniem środków tego Funduszu, przekazanych na finansowanie 

kosztów utworzenia i działania ZAZ. 

2.2. Synteza wyników kontroli 

Zakłady aktywności zawodowej, zgodnie z założeniami przyjętymi przez 

ustawodawcę3, miały być w polskim systemie rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych ogniwem pośrednim pomiędzy warsztatami terapii zajęciowej, 

a zakładami pracy chronionej i otwartym rynkiem pracy. W ZAZ miały być 

zatrudnione osoby, które w wyniku rehabilitacji w WTZ nabyły już określone 

umiejętności zawodowe. Celem ZAZ, poza zatrudnieniem, było więc przygotowanie 

osób niepełnosprawnych do życia w otwartym środowisku i do podjęcia pracy 

u innego pracodawcy.  

2.2.1. Według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. w ZAZ, objętych kontrolą, 

zatrudnionych było w działalności gospodarczej 718 osób niepełnosprawnych. Ale 

tylko co trzeci pracownik wcześniej uczestniczył w warsztatach terapii zajęciowej, 

a prawie połowa osób niepełnosprawnych - przed zatrudnieniem w ZAZ -miała staż 

                                                 
3  Uzasadnienie do projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych - druk nr 1531 z dnia 06.02.1996 r.  
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zawodowy (nawet uprawniający do otrzymania emerytury), w tym 187 osób 

pracowało na otwartym rynku pracy. (str. 24-25) 

2.2.2. Ponad 70% pracowników niepełnosprawnych nie miało wskazań 

powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności do zatrudnienia 

w ZAZ. Kierujący ZAZ nie dostrzegali w tym nieprawidłowości, powołując się na 

interpretację przepisów dokonaną przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych. W ocenie NIK, fakt, że obowiązujące przepisy nie nakładają 

wprost na organizatora ZAZ obowiązku zatrudniania tylko i wyłącznie osób 

posiadających wskazania do zatrudnienia w takim zakładzie, nie wyłącza, ani też nie 

ogranicza, prowadzących ZAZ do korzystania z ocen do wykonywania zatrudnienia 

przez osoby niepełnosprawne i wskazań wynikających z orzeczeń powiatowych 

zespołów. W przeciwnym wypadku, należałoby podważyć system i zasadność 

orzekania o stopniu niepełnosprawności i formułowania w nich określonych wskazań. 

(str. 25-26) 

2.2.3. Dla wszystkich niepełnosprawnych pracowników, zatrudnionych 

w działalności gospodarczej, opracowane zostały indywidualne programy 

rehabilitacji, ale w połowie ZAZ objętych kontrolą, nie określono działań 

zmierzających do osiągnięcia przez osobę niepełnosprawną optymalnego poziomu 

uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. (str. 39-40) 

2.2.4. Wszystkie zespoły programowe dokonywały okresowo oceny rehabilitacji 

niepełnosprawnych pracowników, ale były to oceny ogólnikowe, nie dające 

możliwości jednoznacznego stwierdzenia, czy pracownik niepełnosprawny osiągnął 

już odpowiedni poziom sprawności. Tylko 5 ZAZ opracowało plany zatrudnienia 

u innych pracodawców dla 27 osób, tj. dla 3,8% niepełnosprawnych pracowników, 

zatrudnionych na koniec czerwca 2008 r. w 20 ZAZ badanych. (str. 40) 

2.2.5. W ocenie NIK, brak planowych działań inicjujących i wspierających 

przechodzenie osób niepełnosprawnych do innych pracodawców - co jest 

podstawowym celem istnienia ZAZ - może być spowodowany zatrudnieniem 

niekompetentnego personelu w działalności obsługowo-rehabilitacyjnej. Spośród 291 

pracowników, zatrudnionych w tej działalności na koniec czerwca 2008 r., tylko co 

czwarty z nich, przed podjęciem zatrudnienia w ZAZ, miał doświadczenie zawodowe 

z osobami niepełnosprawnymi. (str. 41-42) 
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2.2.6. Łączny koszt utworzenia 20 zakładów aktywności zawodowej, objętych 

kontrolą, wyniósł 27.793 tys. zł, z tego 86,5% stanowiły środki PFRON. W ocenie 

NIK, Zarząd Funduszu lub marszałkowie województw bezkrytycznie przyjmowali do 

dofinansowania ze środków PFRON wszelkie propozycje przedkładane przez 

organizatorów ZAZ. Co czwarty organizator ZAZ nie poniósł żadnych kosztów na 

jego utworzenie z własnych środków finansowych. (str. 17-18) 

2.2.7. Jednostki samorządu terytorialnego organizowały ZAZ, których działalność 

gospodarcza wykraczała poza zadania określone w ustawach o samorządzie gminnym 

lub samorządzie powiatowym. Na zorganizowanie przez samorządy terenowe 5 ZAZ, 

spośród 20 badanych, wydatkowano łącznie 8.204 tys. zł, tj. 34,1% ogółu kosztów 

utworzenia wszystkich 20 skontrolowanych jednostek, a sfinansowanych ze środków 

PFRON. (str. 19-21) 

2.2.8. Do 30 lipca 2007 r. w co drugim badanym ZAZ wystąpiły nieprawidłowości, 

dotyczące zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników w działalności obsługowo-

rehabilitacyjnej (z uwzględnieniem ich wymiaru czasu pracy) w stosunku do 

niepełnosprawnych pracujących w działalności gospodarczej.  

Po 30 lipca 2007 r. – w związku ze zmianą zasad liczenia wskaźnika - co 

czwarty ZAZ nie spełniał warunku statusu zakładu aktywności zawodowej, na co 

niewątpliwy wpływ miały sprzeczne ze sobą interpretacje przepisów w tym zakresie, 

przekazywane ZAZ i innym podmiotom przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych.  

Zastrzeżenia NIK dotyczyły finansowania ze środków PFRON zatrudniania 

w działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ osób w ramach umów cywilno-

prawnych, a nie o pracę, co powodowało, że jednostka tylko formalnie spełniała 

status zakładu aktywności zawodowej. (str. 21-24) 

2.2.9. W latach 2006-2008 (I pół.) koszty działalności skontrolowanych ZAZ 

wyniosły łącznie 43.493 tys. zł, z tego w kwocie 31.772 tys. zł (73,1%) sfinansowane 

zostały ze środków PFRON. Ogólnikowe zapisy w obowiązujących aktach prawnych, 

w zakresie podziału kosztów na działalność obsługowo-rehabilitacyjną i działalność 

gospodarczą powodowały, że ZAZ ustalały zasady ich podziału w sposób dowolny, tj. 

bez szczegółowej kalkulacji. Koszty te nie były weryfikowane, pomimo że miały 

bezpośredni wpływ na dofinansowanie udzielane ze środków PFRON. (str. 30-35) 
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2.2.10.  W latach 2006-2007 Biuro PFRON lub właściwe jednostki samorządu 

województwa finansowały (w ramach kosztów działalności obsługowo-

rehabilitacyjnej ZAZ) pełne składki na ubezpieczenia społeczne, należne od 

pracowników niepełnosprawnych, zatrudnionych zarówno w działalności 

gospodarczej, jak i w obsługowo-rehabilitacyjnej, pomimo że ZAZ-y nie ponosiły 

kosztów z tego tytułu. Od 2008 r. ZAZ-y ubiegały się o refundację składek na 

ubezpieczenia społeczne, pomimo że część wynagrodzenia brutto (łącznie 

z należnymi składkami na ubezpieczenia społeczne) sfinansował właściwy samorząd 

wojewódzki, także ze środków PFRON. W ocenie NIK, było to działanie nielegalne, 

nierzetelne i niegospodarne. (str. 37-38) 

2.2.11.  W latach 2006-2008 (I pół.) przychody zakładowych funduszy aktywności 

(ZFA) w 20 kontrolowanych ZAZ wyniosły łącznie 3.680,2 tys. zł. Zostały one 

określone niezgodnie z obowiązującym stanem prawnym, były zawyżane lub 

zaniżane. 

Z ustaleń kontroli wynika, że tylko 7 ZAZ dokonywało wpłat na rachunek 

bankowy PFRON z tytułu zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

W stosunku do pozostałych nie były podejmowane przez PFRON czynności 

egzekucyjne z powodów, jak wyjaśniono, wątpliwości interpretacyjnych. (str. 43-44) 

Tylko 7 ZAZ przekazywało środki uzyskane z tytułu zwolnień z podatków od 

nieruchomości, rolnego i leśnego na ZFA. Kolejnych 4 prowadzących nie korzystało 

z takich zwolnień, gdyż nie byli właścicielami nieruchomości, w których 

zorganizowano ZAZ. Pozostałych 9 ZAZ, nie wpłaciło środków na rachunek ZFA 

z tego tytułu, pomimo ustawowego obowiązku. (str. 45-47) 

Spośród 16 ZAZ, które osiągnęły dochód w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, 12 przekazywało środki z tego tytułu na ZFA, jednakże 

w dowolnych terminach i zaniżonej wysokości. Pozostałe 4 ZAZ w ogóle nie 

dokonywały należnych wpłat, co było działaniem nielegalnym. (str. 48-49) 

2.2.12.  W okresie objętym kontrolą 20 ZAZ wydatkowały łącznie 2.718,2 tys. zł, co 

stanowiło 73,9% osiągniętych w tym czasie przychodów ZFA. 

Aż w 15 ZAZ wystąpiły nieprawidłowości w wykorzystaniu środków ZFA. 

Najczęściej zastrzeżenia NIK dotyczyły przeznaczania środków tego funduszu na 

finansowanie wydatków związanych z działalnością gospodarczą, w tym także 
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wynagrodzeń pracowników ZAZ, co było niezgodne z obowiązującym stanem 

prawnym. (str. 49-53) 

2.2.13.  W latach 2006 – 2008 (I półrocze), ZAZ otrzymały wsparcie finansowe ze 

środków publicznych w łącznej wysokości 39.349,1 tys. zł, co stanowiło 1.847 zł 

średnio w miesiącu na jedną zatrudnioną osobę niepełnosprawną, pomimo że nie 

w pełni realizowały zadania, które zostały na nich nałożone. W ocenie NIK, kwota ta 

była zaniżona m.in. z powodu niewykazania przez niektóre ZAZ ulg w podatkach od 

nieruchomości. (str. 53-54) 

 

2.3. Uwagi końcowe i wnioski 

Ustalenia kontroli upoważniają Najwyższą Izbę Kontroli do przedstawienia 

Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej następujących wniosków: 

- podjęcie i wdrożenie działań mających na celu rzetelną realizację zadań przez 

Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (w tym koordynację 

i nadzór), Zarząd PFRON oraz samorządy województw w zakresie finansowania ze 

środków PFRON kosztów utworzenia i funkcjonowania ZAZ; 

- rozważenie weryfikacji aktualnych przepisów obowiązujących w tym zakresie, pod 

kątem ich uproszczenia lub przygotowanie nowych regulacji prawnych, które 

mogłyby ułatwić i poprawić funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej, jak 

również gwarantować zasadność i gospodarność wydatkowania środków PFRON 

oraz zakładowych funduszy aktywności (m.in. o których mowa w Informacji na str.: 

19-21; 23-24; 25-26; 28; 30; 33-35; 37-38; 42-46; 48-49; 53);  

- zobowiązanie Zarządu PFRON do dokonania rozliczeń z zakładami aktywności 

zawodowej w zakresie przekazywania na ten Fundusz środków z tytułu zaliczek na 

poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nienależnie przekazanych 

ZAZ środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób 

niepełnosprawnych; 

- stworzenie przejrzystego systemu wspierania zakładów aktywności zawodowej, 

uniemożliwiającego im otrzymywanie na konkretne zadanie środków publicznych 

z różnych źródeł. 
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3. Ważniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz 

uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych 

3.1.1. Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych4, 

z dniem 1 stycznia 1998 r., wprowadzono możliwość utworzenia przez gminę (a od 

1 stycznia 1999 r. również przez powiat) oraz fundację, stowarzyszenie lub inną 

organizację społeczną, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa 

i społeczna osób niepełnosprawnych, wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo 

jednostki i uzyskania dla niej statusu zakładu aktywności zawodowej, jeśli spełnione 

zostaną warunki wymienione w tym przepisie. 

Od 2000 r. decyzje w sprawie przyznania statusu zakładu aktywności 

zawodowej wydaje wojewoda5, jeżeli wnioskodawca (zwany także organizatorem 

ZAZ) spełniał cztery następujące warunki: 

1. Stosunek osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego stopnia 

niepełnosprawności, do innych pracowników zatrudnionych w ZAZ w pełnym 

wymiarze czasu pracy wynosił 2,5:1 przy działalności wytwórczej, 3:1 przy 

działalności usługowej oraz 2,75:1 w przypadku prowadzenia działalności 

wytwórczo–usługowej. Od 30 lipca 2007 r. – w związku ze zmianą art. 29 ust. 1 

ustawy o rehabilitacji6 - wnioskodawca może otrzymać status ZAZ, jeżeli co najmniej 

70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowiły osoby niepełnosprawne, 

zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności7.  

2. Użytkowane przez ZAZ obiekty i pomieszczenia odpowiadały przepisom 

i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, a także uwzględniały potrzeby osób 

niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 

                                                 
4  Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm. – zwana także ustawą o rehabilitacji. 
5  Art. 30 ustawy o rehabilitacji. 
6  Art.1 pkt 21 lit. b) ustawy z dnia 15.06.2007 r. zmieniającej ustawę o rehabilitacji – Dz. U. Nr 115, 

poz. 791. 
7 U których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Wskaźnik 

zatrudnienia tych osób nie może być jednak wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych. 
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higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniały wymagania 

dostępności do nich.  

3. Zapewniał doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi 

rehabilitacyjne. 

4. Uzyskał pozytywną opinię zarządu PFRON lub marszałka województwa lub 

starosty.  

Od 01.01.2005 r. – na podstawie art. 1 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 21 stycznia 

2005 r., zmieniającej ustawę o rehabilitacji8 - w art. 68c określono maksymalne 

dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działania ZAZ (w 2007 r. – 95%; 

w 2008 r. – 90%, a w 2009 r. i w latach następnych – 85% tych kosztów) oraz 

kosztów utworzenia ZAZ (w 2007 r. – 85%; w 2008 r. – 75%, a w 2009 r. i w latach 

następnych – 65% tych kosztów). 

Szczegółowe zasady, tryb i warunki tworzenia, finansowania i działania 

zakładów aktywności zawodowej regulowało rozporządzenie Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności 

zawodowej9, a od dnia 11 stycznia 2008 r. reguluje rozporządzenie Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności 

zawodowej10,. 

Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działalności ZAZ 

dokonuje od 2003 r. samorząd województwa, na warunkach i w wysokości 

określonych w umowie zawartej z organizatorem tej jednostki (wcześniej umowę taką 

zawierał zarząd PFRON). 

Ze środków PFRON, w ramach kosztów utworzenia ZAZ, mogły być 

sfinansowane koszty przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych 

pomieszczeń produkcyjnych oraz lokali przeznaczonych na rehabilitację, zakup 

urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenie pomieszczeń produkcyjnych oraz 

przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do 

prowadzenia produkcji lub świadczenia usług, zakup surowców, materiałów 

i narzędzi potrzebnych do rozruchu działalności gospodarczej oraz zakup środków 

transportu. 

                                                 
8   Dz. U. Nr 44, poz. 422.  
9  Dz. U. Nr 6, poz. 77 ze zm., zwane rozporządzeniem w sprawie ZAZ z 2000 r. 
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Stosownie do § 3 ust. 8 i 9 ww. rozporządzenia z 2000 r. w sprawie ZAZ, 

preliminarz kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej, na rok następny, 

organizator miał obowiązek składać we właściwej jednostce organizacyjnej 

samorządu województwa, do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, którego 

preliminarz dotyczył. Do dnia 15 października powinien być natomiast podpisany 

aneks do umowy, określający wysokość środków PFRON na działalność obsługowo-

rehabilitacyjną ZAZ w roku następnym, w podziale na poszczególne rodzaje kosztów. 

Rozporządzenie w sprawie ZAZ z 2007 r. zobowiązały strony do podpisania aneksu 

do umowy w terminie do dnia 30 listopada (§ 3 ust. 3). 

 W § 7 ust. 1 rozporządzenia z 2000 r. w sprawie ZAZ określono rodzaje 

kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ, które mogły być finansowane 

ze środków PFRON. W ust. 2 § 7 ww. rozporządzenia wskazano natomiast rodzaje 

kosztów działalności ZAZ, przewidzianych do finansowania ze sprzedaży wyrobów 

i usług, realizowanych przez zatrudnione w ZAZ osoby niepełnosprawne. Od 

11 stycznia 2008 r., w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie 

ZAZ ze środków PFRON, poza kosztami działalności obsługowo-rehabilitacyjnej 

ZAZ, mogą być także finansowane niektóre koszty działalności ZAZ, np. wymiana 

maszyn, urządzeń i wyposażenia, niezbędnych do prowadzenia produkcji lub 

świadczenia usług, a także wymiana maszyn i urządzeń, w związku ze zmianą profilu 

działalności gospodarczej ZAZ (§ 8 ust. 1). Rozszerzeniu uległ także katalog 

kosztów, możliwych do sfinansowania ze środków uzyskanych z prowadzonej przez 

ZAZ działalności gospodarczej (§ 8 ust. 2). 

Środki PFRON na finansowanie kosztów działalności obsługowo-

rehabilitacyjnej ZAZ (obecnie kosztów działalności ZAZ) powinny być 

przekazywane na rachunek bankowy organizatora w ratach półrocznych, jednak nie 

później niż do 5 dnia miesiąca rozpoczynającego półrocze (§ 9 ust. 1)11. 

Organizator zobowiązany został do prowadzenia wydzielonej ewidencji 

analitycznej dla działalności ZAZ, według planu kont, uzgodnionego w umowie 

z samorządem województwa (§ 9 ust. 2)12. 

                                                                                                                                            
10  Dz. U. Nr 242, poz. 1776 – zwane dalej rozporządzeniem w sprawie ZAZ z 2007 r. 
11  Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym § 10 ust. 1. 
12  Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym § 10 ust. 2 pkt 1. 



Ważniejsze wyniki kontroli 

 13 

Czas pracy zatrudnionych w ZAZ osób niepełnosprawnych, zaliczonych do 

znacznego stopnia niepełnosprawności (obecnie również umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności), powinien wynosić co najmniej 0,55 wymiaru czasu pracy 

określonego w art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji13. Wymiar ten może być - na 

wniosek zespołu programowego, o którym mowa w rozporządzeniach w sprawie ZAZ 

- zwiększony do wysokości 0,8 wymiaru czasu pracy określonego w ustawie 

o rehabilitacji (§ 10 poprzedniego rozporządzenia i § 11 rozporządzenia obecnego). 

Czas trwania zajęć rehabilitacyjnych dla zatrudnionych osób 

niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (obecnie 

także umiarkowanego), nie może natomiast wynosić mniej niż 60 minut dziennie, 

a na wniosek służb rehabilitacyjnych ZAZ - nie więcej niż 120 minut dziennie (§ 11 

poprzedniego rozporządzenia i § 12 rozporządzenia obecnego). 

 Stosownie do § 12 rozporządzenia z 2000 r. w sprawie ZAZ14, kierownik ZAZ 

zobowiązany został do utworzenia zespołu programowego, spośród pracowników 

działalności rehabilitacyjno-obsługowej. Zespół ten powinien opracować, a kierownik 

ZAZ zatwierdzić, program rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej 

zatrudnionych osób niepełnosprawnych.  

Ponadto, zespół programowy powinien określić możliwości i umiejętności 

pracownika niepełnosprawnego oraz opracować dla niego indywidualny program 

rehabilitacji (IPR). Powinien on służyć osiągnięciu optymalnego poziomu 

uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w życiu społecznym i zawodowym. Stosownie 

natomiast do § 12 ust. 4 rozporządzenia z 2000 r. w sprawie ZAZ15, nie rzadziej niż 

raz do roku, powinna być dokonywana ocena efektów rehabilitacji oraz sprawności 

zawodowej i społecznej niepełnosprawnych pracowników. W stosunku do tych, 

którzy osiągnęli odpowiedni poziom sprawności społecznej i zawodowej, kierownik 

ZAZ, przy pomocy zespołu programowego, powinien opracować plan zatrudnienia 

ich u innego pracodawcy.  

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o rehabilitacji, prowadzący zakład 

aktywności zawodowej, w stosunku do tego zakładu, jest zwolniony z: 

                                                 
13 Określony w nim czas pracy osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności  nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 
14  § 13 obecnego rozporządzenia. 
15  Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym § 13 ust. 3. 
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1) podatków (poza podatkami: od gier, od towarów i usług, akcyzowym; 

dochodowym, środków transportowych oraz cła): 

- z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - na zasadach określonych 

w przepisach odrębnych16, 

- z podatku od czynności cywilnoprawnych - jeżeli czynność przez niego 

dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu, 

2) opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym17. 

Prowadzący ZAZ, w art. 31 ust. 4 ustawy o rehabilitacji, zobowiązany został 

do przekazywania środków uzyskanych z tytułu ww. zwolnień podatkowych oraz 

dochodu z prowadzenia działalności gospodarczej na zakładowy fundusz aktywności 

(ZFA).   

Organizator zakładu zobowiązany został do przechowywania środków ZFA na 

wyodrębnionym rachunku bankowym oraz do prowadzenia ich ewidencji (§ 14 ust. 1 

i  2 obu rozporządzeń w sprawie ZAZ). 

Środki zakładowego funduszu aktywności mogły być przeznaczone wyłącznie 

na wydatki określone w § 15 rozporządzenia w sprawie ZAZ, według trybu i zasad 

przewidzianych przez organizatora ZAZ w regulaminie tego funduszu. 

 W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

27 maja 2003 r. w sprawie wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego 

zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich 

przedstawiania18 określono m.in. wzór informacji półrocznej INF-W, dotyczącej 

spełniania warunków, niezbędnych do posiadania statusu zakładu aktywności 

zawodowej. Powinno być ono przekazywane do wojewody właściwego dla siedziby 

ZAZ do dnia 20 lipca za I półrocze oraz do dnia 20 stycznia za II półrocze.  

 Od dnia 1 stycznia 2004 r. - po wejściu w życie przepisów znowelizowanej 

ustawy o rehabilitacji, a dotyczącej dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych 

pracowników niepełnosprawnych (art. 26a-d) – zakłady aktywności zawodowej 

mogły korzystać z dodatkowych środków publicznych. Miesięczne dofinansowanie 

                                                 
16  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 

844 ze zm.). Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 
969 ze zm.). Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682). 

17  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie wykazu opłat o charakterze 
sankcyjnym (Dz. U. Nr 161, poz. 1682). 

18  Dz. U. Nr 104, poz. 968. 
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na osobę niepełnosprawną, zatrudnioną w ZAZ, która nie osiągnęła wieku 

emerytalnego, ujętą w ewidencji prowadzonej przez PFRON (art. 26a ust. 1 i art. 26b 

ust. 1), przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy (art. 26a 

ust. 6) oraz w kwocie nieprzekraczającej wynagrodzenia osiąganego przez tego 

pracownika (art. 26a ust. 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy o rehabilitacji). 

Szczegółowe warunki i tryb przekazywania oraz rozliczania miesięcznego 

dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wzory 

informacji i wniosków określone były w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do 

wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,19 a obecnie określone są 

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. 

w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.20   

 Poza dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, 

prowadzący ZAZ korzystają także z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia 

społeczne. 

Z dniem 1 stycznia 2008 r., w związku z wejściem w życie art. 25a-25d 

ustawy o rehabilitacji, zmieniły się zasady rozliczania składek na ubezpieczenie 

społeczne za niepełnosprawnych pracowników. Obowiązujący - do tego dnia - system 

zwolnień z tych składek został zastąpiony systemem ich refundacji przez PFRON.  

I tak, do końca 2007 r., stosownie do obowiązującego wówczas art. 25 ust. 3 

ustawy o rehabilitacji, w zakładach aktywności zawodowej, w stosunku do 

zatrudnionych osób niepełnosprawnych: 

- część wynagrodzenia, odpowiadającą należnej składce pracownika na 

ubezpieczenie emerytalne i chorobowe, finansował PFRON; 

- część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej składce na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracodawcy, finansował budżet państwa, a w 

części odpowiadającej należnej składce na ubezpieczenie wypadkowe, finansował 

PFRON. 

                                                 
19  Dz. U. Nr 232, poz. 2330 ze zm. – uchylone z dniem 1.01.2008 r. 
20  Dz. U. Nr 240, poz. 1755. 
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Od 1 stycznia 2008 r., Fundusz refunduje pracodawcy prowadzącemu ZAZ ww. 

składki, pod warunkiem terminowego ich opłacenia w całości.21  

 Szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania składek na ubezpieczenie 

społeczne, określony został w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 

osób niepełnosprawnych.22 

 W dniu 3 listopada 2005 r. władze polskie wystąpiły do Komisji Europejskiej 

o wydanie opinii w sprawie finansowania kosztów tworzenia i funkcjonowania 

zakładów aktywności zawodowej w kontekście art. 87 ust. 1 Traktatu WE.  

Komisja Europejska w decyzji z dnia 28 czerwca 2007 r. znak: SG-Greffe 

(2007)D/203812 uznała, że zgłoszony program nie stanowi środka pomocy państwa 

w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE23. W związku z powyższym przekazywane 

środki PFRON do organizatorów ZAZ nie podlegają przepisom ustawy z dnia 30 

kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.24 

 

3.1.2. Według stanu na 31 grudnia 2008 r. w Polsce działało 57 zakładów 

aktywności zawodowej, a 5 kolejnych było w trakcie tworzenia.  

Na sfinansowanie kosztów utworzenia i działania ZAZ PFRON przeznaczył 

w latach 2000-2008 kwotę 210.942 tys. zł.  

Na koniec 2008 r., w działających ZAZ zatrudniano 1.732 osoby 

niepełnosprawne.25 

Do 30.06.2008 r., koszty działania ZAZ dofinansowywane były zarówno 

przez samorządy wojewódzkie jak i Biuro PFRON. Spośród 8 ZAZ finansowanych 

bezpośrednio przez PFRON kontrolą objęto ZAZ prowadzone przez: gminę Stoczek 

Łukowski, Caritas Diecezji Łódzkiej, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim oraz Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu. 

                                                 
21  Art. 25a ust. 3 ustawy o rehabilitacji. 
22  Dz. U. Nr 240, poz. 1754. 
23  Pełny tekst tej decyzji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

(www.mpips.gov.pl) w dziale osoby niepełnosprawne – dokumenty UE. Decyzja ta nie 
uwzględniała zmian ustawy o rehabilitacji, o których mowa w przypisach 6 i 7.  

24  Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404. 
25  Według informacji PFRON.  
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3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1.  Koszty utworzenia zakładów aktywności zawodowej. 

Spośród 20 ZAZ objętych kontrolą, 8 zorganizowanych zostało przez 

stowarzyszenia, 5 przez jednostki samorządu terytorialnego, 2 przez fundacje oraz 

5 przez inne jednostki (w tym 4 przez kościelne osoby prawne). Wszystkie rozpoczęły 

działalność przed 1 stycznia 2006 r., a więc proces ich tworzenia określony był 

w rozporządzeniu w sprawie ZAZ z 2000 r. 

Z ustaleń kontroli wynika, że: 

- łączny koszt utworzenia 20 ZAZ wyniósł 27.793 tys. zł, z tego 86,5% stanowiły 

środki PFRON; 

- co czwarty organizator ZAZ nie poniósł żadnych kosztów związanych z jego 

utworzeniem, z własnych środków finansowych; 

- pozostali organizatorzy, jako wkład własny wykazali kwotę 3.750 tys. zł, przy czym 

w 4 przypadkach (1.185 tys. zł) była to wartość aportu rzeczowego, wniesionego do 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

Struktura kosztów utworzenia ZAZ

zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego

2%
zakup surowców i 

materiałów do 
prowadzonej 
działalności 

1,8%

wartość aportu 
rzeczowego

4,3%

zakup środków 
transportu

8,9%

zakup maszyn do 
prowadzenia 
działalności

33,4%

przystosowanie 
pomieszczeń do 

potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

49,6%

Jednym z etapów tworzenia ZAZ powinna być weryfikacja wniosków (przez PFRON, 

a od 2003 r. przez właściwą jednostkę organizacyjną samorządu województwa), pod 

względem prawidłowości planowanych kosztów, w tym wkładu finansowego 

organizatora. 

Caritas Archidiecezji Katowickiej w kosztach utworzonego w 2003 r. 
ZAZ w Mikołowie – Borowej Wsi – na bazie gospodarstwa rolnego – 
wykazał m.in. wartość budynku i areału rolnego w łącznej kwocie 652 tys. zł.  

Udziałem własnym w kosztach utworzenia przez Caritas Diecezji 
Legnickiej ZAZ w Jeleniej Górze były pomieszczenia, wycenione na 
328,4 tys. zł. 
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Stowarzyszenie Pomocy „Szansa”, jako wkład własny organizatora, 
wykazało kwotę 125,2 tys. zł, wydatkowaną na przystosowanie do potrzeb 
osób niepełnosprawnych pomieszczeń produkcyjnych. Jak ustalono, faktura 
Nr 41/2004 z dnia 29.04.2004 r., wystawiona przez Zakład 
Ogólnobudowlany, nie została zapłacona, a kwotę tę jednorazowo 
odniesiono w koszty Stowarzyszenia.   

Zdaniem NIK, ze środków PFRON bezkrytycznie dofinansowywano wszelkie 

propozycje przedkładane przez organizatora ZAZ. Tylko w  przypadku 3 ZAZ (na 20 

objętych kontrolą), w wyniku negocjacji zmniejszono koszty ich utworzenia, 

przewidziane do dofinansowania ze środków PFRON. W 14, z organizatorami 

podpisane zostały umowy o przyznanie im dofinansowania w wysokościach, 

wykazanych przez nich w preliminarzach kosztów utworzenia ZAZ. W pozostałych 3, 

w trakcie realizacji przedsięwzięcia, koszty utworzenia ZAZ znacznie wzrosły. 

Według wniosku, złożonego przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony 
Zdrowia Psychicznego w Puławach w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego, koszt utworzenia ZAZ dla 18 osób 
niepełnosprawnych, zatrudnionych przy produkcji posiłków oraz w usługach 
porządkowych miał wynieść 620,0 tys. zł. Faktycznie wyniósł 1.058,9 tys. zł 
i w całości został sfinansowany ze środków PFRON. 

W 2004 r. Caritas Diecezji Legnickiej złożyła w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie 
kosztów utworzenia ZAZ w kwocie 1.300 tys. zł – dla 21 osób 
niepełnosprawnych, zatrudnionych przy świadczeniu usług pralniczych, 
kuchennych i porządkowych. Udzielono dofinansowania w kwocie 1.993 tys. 
zł. Jako działanie niegospodarne NIK oceniła udzielenie dofinansowania ze 
środków PFRON 100% kosztów przystosowania obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, w kwocie prawie 4-krotnie wyższej od wartości 
pomieszczeń, wniesionych jako aport rzeczowy do realizowanego zadania. 
W ocenie NIK, działaniem niegospodarnym było również wyrażenie zgody na 
zlokalizowanie na III piętrze budynku, zajmowanego przez Zakład Opieki 
Zdrowotnej – Zakład Opiekuńczo Leczniczy Caritas Diecezji Legnickiej, 
rehabilitacji niepełnosprawnych pracowników ZAZ, co było uzasadnieniem 
do sfinansowania ze środków PFRON zakupu i montażu dźwigów: 
osobowego typu potrawkowego i osobowego typu szpitalnego, w łącznej 
kwocie 266,7 tys. zł. 

Decyzje w sprawie wysokości udzielanego dofinansowania podejmowano bez 

rozeznania możliwości innych mniej kosztownych rozwiązań (np. zlecenia realizacji 

zadań innym podmiotom lub usytuowanie w innym miejscu), podczas gdy, stosownie 

do art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych26, 

                                                 
26  Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 
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wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, 

z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

 Zastrzeżenia NIK dotyczą rodzaju działalności gospodarczej, prowadzonej 

przez ZAZ utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty). 

 Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym27, gmina 

może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze 

użyteczności publicznej (określone w art. 7 ust. 1 ww. ustawy) wyłącznie 

w przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej28.  

Tymczasem, jak ustalono w trakcie kontroli: 

- ZAZ utworzony przez Miasto Bydgoszcz świadczył usługi w zakresie poligraficzno-

introligatorskim, profesjonalnego niszczenia dokumentów oraz grafiki komputerowej; 

- ZAZ utworzony przez Związek Międzygminny, a obecnie prowadzony przez Gminę 

Stoczek Łukowski, przygotowywał obiady jedno i dwudaniowe, które sprzedawał 

w szkołach; 

- ZAZ utworzony przez Miasto Ruda Śląska świadczył usługi pralnicze. 

Wynika stąd, że jednostki te prowadziły działalność gospodarczą 

wykraczającą poza zadania własne gminy, jak również określone w ustawie 

o gospodarce komunalnej. 

 Z kolei powiat, stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym,29 nie może prowadzić działalności gospodarczej 

wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej. 

Tymczasem, jak ustalono w trakcie kontroli: 

- ZAZ utworzony przez Powiat Słupecki prowadził działalność w zakresie kowalstwa 

artystycznego, stolarstwa, montażu długopisów i usług gastronomicznych; 

- ZAZ utworzony przez Powiat Giżycki prowadził działalność stolarsko-tapicerską, 

metaloplastykę, krawiectwo, pralnię oraz rękodzieło artystyczne. 

 Na utworzenie 5 ww. ZAZ wydatkowano łącznie 8.204 tys. zł, tj. 34,1% ogółu 

kosztów utworzenia badanych ZAZ, sfinansowanych ze środków PFRON. 

                                                 
27  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 
28  Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm. 
29  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. 
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Ponadto, NIK negatywnie ocenia rozwiązanie wynikające z § 2 ust. 4 i 5 

rozporządzenia w sprawie ZAZ z 2007 r.30, na podstawie którego, w toku 

rozpatrywania wniosku o utworzenie ZAZ należy przedstawić pozytywną opinię 

właściwego starosty, dotyczącą zasadności jego utworzenia. W przypadku gdy 

organizatorem ZAZ jest samorząd powiatu, starosta wydaje opinię „sam sobie”, która 

z założenia nie może być traktowana przez samorząd województwa jako obiektywna. 

Odrębnym problemem jest forma organizacyjno-prawna utworzonych już 

ZAZ przez jednostki samorządu terytorialnego, gdyż ustawa z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych31 (jak i wcześniej obowiązująca ustawa z dnia 26 

listopada 1998 r. o finansach publicznych32) nie przewiduje prowadzenia przez te 

jednostki działalności gospodarczej w formie zakładów aktywności zawodowej. Stąd 

też gminy lub powiaty, na podstawie art. 19 ww. ustawy, tworzyły ZAZ w formie 

jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego. Zdaniem NIK, uregulowania prawne 

przewidziane dla tego typu jednostek sektora finansów publicznych są niespójne 

z przepisami ustawy o rehabilitacji. 

Ustawa o finansach publicznych stanowi, iż: 

- jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane 

dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu (art. 20); 

- zakłady budżetowe odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania i pokrywają koszty 

swojej działalności z przychodów własnych (art. 24), 

podczas gdy, zgodnie z ustawą o rehabilitacji:  

- koszty utworzenia i działania ZAZ są finansowane ze środków PFRON, samorządu 

terytorialnego lub z innych źródeł (art. 29 ust. 3); 

- wpływy z dochodu, związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

prowadzący ZAZ ma obowiązek przekazać na ZFA. 

Sytuacja powyższa powoduje zbędne „krążenie” środków publicznych 

pomiędzy ZAZ, a jednostką samorządu terytorialnego.  

                                                 
30  § 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia z 2000 r. w sprawie ZAZ.  
31  Patrz przypis nr 25. 
32  Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm. 
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Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przekazywał środki na 
dofinansowanie kosztów działania ZAZ na rachunek bankowy jednostki 
budżetowej, czyli ZAZ. Umowę z bankiem na prowadzenie rachunku „Miasto 
Ruda Śląska – ZAZ Zakład Usług Pralniczych” podpisał dyrektor ZAZ, 
a kontrasygnaty udzielił Skarbnik Miasta. Z tego rachunku środki 
przelewane były na rachunek dochodów ZAZ, a następnie na rachunek 
bankowy Urzędu Miasta. Po wprowadzeniu środków do budżetu Miasta 
wracały one na rachunek ZAZ, z którego rozpoczęły ”wędrówkę”. 

Środki na działalność ZAZ, zorganizowanego przez Starostwo 
Słupeckie, były przekazywane na rachunek Organizatora, obsługiwany przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Środki te, traktowane jako dotacja 
parabudżetowa, przekazywane były na rachunek ZAZ w transzach 
miesięcznych (po 1/12 dofinansowania ze środków PFRON), podczas gdy 
zgodnie z umową powinny być niezwłocznie przekazane w całości na 
wyodrębniony tylko na ten cel rachunek bankowy ZAZ. Zdaniem Starosty 
Słupeckiego, ZAZ nie może być prowadzony w żadnej z form organizacyjno-
prawnych, przewidzianych dla jednostek finansów publicznych. Wyjaśnił, iż 
pomimo upływu wielu lat, od czasu kiedy jednostki samorządu terytorialnego 
zaczęły tworzyć ZAZ, nie ustalono formy prowadzenia tych jednostek, mimo 
iż problem ten był przedmiotem licznych zapytań do Biura Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

3.2.2.  Spełnianie statusu zakładu aktywności zawodowej. 

3.2.2.1. Jednym z warunków niezbędnych do uzyskania oraz utrzymania 

statusu zakładu aktywności zawodowej jest zatrudnianie określonej liczby osób 

niepełnosprawnych. Do 30 lipca 2007 r. stosunek osób niepełnosprawnych 

zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności do innych pracowników 

zatrudnionych w ZAZ w pełnym wymiarze czasu pracy powinien wynosić 2,5:1 przy 

działalności wytwórczej, 3:1 przy działalności usługowej oraz 2,75:1 w przypadku 

prowadzenia działalności wytwórczo–usługowej. 

 W ocenie NIK, precyzyjne określenie tego wskaźnika w rozporządzeniu 

w sprawie ZAZ z 2000 r. nie pozwalało prowadzącemu ZAZ na odstępstwa w tym 

zakresie. Tymczasem, w co drugim badanym ZAZ wystąpiły nieprawidłowości 

dotyczące zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników w działalności obsługo-

rehabilitacyjnej (z uwzględnieniem ich wymiaru czasu pracy) w stosunku do 

niepełnosprawnych pracujących w działalności gospodarczej. 

W ZAZ, prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu, 
wskaźnik zatrudnienia w latach 2006-2007 wynosił 2,5:1, pomimo że od 
13.08.2003 r. przy działalności wytwórczo-usługowej powinien wynosić 
2,75:1. Jak ustalono, wskaźnik 2,5:1 wynikał z umowy podpisanej przez 
Stowarzyszenie z PFRON w dniu 8.10.2003 r. Nie zmieniono go także, 
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pomimo zwiększenia w ZAZ zatrudnienia od 15.06.2005 r. Jak wyjaśnił 
kierownik ZAZ, nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzili pracownicy 
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie podczas kontroli w 2005 r., jak również 
nie zakwestionowali przedkładanych co pół roku informacji o stanie 
zatrudnienia w ZAZ.  

Po 30 lipca 2007 r. – w związku ze zmianą art. 29 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

- liczba niepełnosprawnych pracowników zaliczonych do znacznego lub 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (u których stwierdzono autyzm, 

upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną), w stosunku do ogółu zatrudnionych 

w ZAZ, powinna być nie mniejsza niż 70% osób zatrudnionych w tej jednostce.  

 Po tej zmianie zasad liczenia wskaźnika, co 4 ZAZ nie spełniał warunku 

posiadania statusu zakładu aktywności zawodowej. Na powyższą sytuację 

niewątpliwy wpływ miały informacje przekazywane przez Ministerstwo Pracy 

i Polityki Społecznej – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych (MPiPS-BON). I tak, w piśmie znak: BON-I-52310-12-IKW/07 

z dnia 6.12.2007 r., adresowanym do jednego z ZAZ, zastępca dyrektora Biura 

wyjaśniał: „…Stosunek osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie 

aktywności zawodowej do osób zatrudnionych przy działalności obsługowo-

rehabilitacyjnej należy obliczyć w etatach. Pamiętając jednocześnie, że pełen etat 

osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ZAZ nie jest równy pełnemu etatowi osoby 

pełnosprawnej i w przypadku osoby niepełnosprawnej wynosi między 0,55 a 0,8 etatu, 

o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji. W związku z tym obliczając 

stosunek zatrudnienia osób niepełnosprawnych należy pamiętać, iż osoba 

niepełnosprawna, która jest zatrudniona na 0,55 etatu liczona powinna być jako 

osoba zatrudniona na pełen etat, ale i osoba zatrudniona na 0,8 etatu będzie liczona 

jako osoba zatrudniona na pełen etat…”. 

 W ocenie NIK, taka interpretacja przepisów świadczyła o braku rozeznania 

przez pracowników BON, jak faktycznie działa ZAZ. Z ustaleń kontroli wynika 

bowiem, że osoby niepełnosprawne, zatrudnione bezpośrednio w działalności 

gospodarczej w wymiarze czasu pracy między 0,55 a 0,8 etatu, otrzymują 

wynagrodzenie proporcjonalne do tego wymiaru czasu pracy, a nie w pełnej 

wysokości. Nadto, w działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ zatrudniane są 

również osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, o schorzeniach wymienionych w ustawie o rehabilitacji, które 
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zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym mogą być również zaliczane do 

wskaźnika, wymaganego do utrzymania statusu zakładu aktywności zawodowej.  

W kolejnym piśmie znak: BON-I-52310-33-IKW/08 z dnia 2.07.2008 r., 

adresowanym do jednego z Wojewódzkich Urzędów Pracy, inny zastępca dyrektora 

Biura wyjaśniał: „…wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa 

w art. 29 ustawy (…) odnieść należy do ogółu zatrudnionych w zakładzie aktywności 

zawodowej osób i obliczyć w przeliczeniu na osoby…”.  

Taka sytuacja spowodowała m.in., że ZAZ-y - w obawie o utratę statusu 

zakładu aktywności zawodowej - zaczęły zatrudniać pracowników w działalności 

obsługowo-rehabilitacyjnej w wymiarze przekraczającym 1 etat. 

W ZAZ Caritas Archidiecezji Łódzkiej, spośród 10 osób zatrudnionych 
w działalności obsługowo-rehabilitacyjnej, 2 osoby pracowały po 12 godz. 
dziennie (np. kierowcę dodatkowo zatrudniono na ½ et. w charakterze 
pracownika gospodarczego), a kolejne 2 osoby po 10 godz. dziennie 
(grafików dodatkowo zatrudniono na ¼ et. w charakterze agentów 
reklamowych).  

W trakcie kontroli zwrócono także uwagę na problem zatrudniania osób 

niepełnosprawnych w ZAZ, które mają orzeczenia o niepełnosprawności na czas 

ściśle określony. Z chwilą upływu okresu ich ważności, a nie wydania do tego czasu 

nowego dokumentu, pracownik ten nie może być zaliczany do wskaźnika 

określonego dla ZAZ. Z uwagi na długotrwały proces orzekania, który może być 

dodatkowo przedłużony w przypadku wykorzystania trybu odwoławczego (np. jeżeli 

nastąpi zmiana stopnia niepełnosprawności), ZAZ - nie chcąc utracić statusu zakładu 

aktywności zawodowej - powinien zwolnić taką osobę, co zdaniem NIK, byłoby 

niekorzystne dla osoby niepełnosprawnej.  

Zastrzeżenia NIK dotyczą także zatrudniania w działalności obsługowo-

rehabilitacyjnej ZAZ osób w ramach umów cywilnoprawnych (umów-zleceń), co 

skutkowało zwiększeniem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

określonego w § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia z 2000 r. w sprawie ZAZ oraz w art. 29 

ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji i miało wpływ na spełnianie warunków 

uprawniających do posiadania statusu zakładu aktywności zawodowej. Takie sytuacje 

wystąpiły w co trzeciej badanej jednostce.  

W ZAZ Caritas Diecezji Legnickiej w ramach umów zleceń pracowało 
2 rehabilitantów medycznych, rehabilitant społeczny oraz doradca 
zawodowy, pomimo że we wniosku o utworzenie ZAZ, Organizator 
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przedstawił zatrudnienie ich w ramach umowy o pracę. Gdyby do stanu 
zatrudnienia ZAZ, na dzień 30.06.2008 r., dodano 4 osoby zatrudnione na 
podstawie umów-zleceń, to wówczas w ZAZ zatrudnionych byłoby 14 osób 
pełnosprawnych, co przy 24 osobach niepełnosprawnych wskaźnik, o którym 
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji, wyniósłby 63,16%, a nie 
70,58%, jak wykazano. 

Działania PFRON, jak i urzędów marszałkowskich, polegające na 

bezkrytycznym akceptowaniu rozliczeń środków PFRON, wydatkowanych na 

wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy-zlecenia, a nie umowy o pracę, 

zdaniem NIK, są sprzeczne z przyjętymi zasadami w ustawie o rehabilitacji, 

określającymi wskaźnik liczby osób niepełnosprawnych w stosunku do ogółem 

zatrudnionych w ZAZ.  

 Według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r., w ZAZ objętych kontrolą, 

zatrudnionych było 718 osób w działalności gospodarczej, w tym 673 (93,7% ogółu) 

ze znacznym, a 45 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Najczęściej 

legitymowali się oni wykształceniem zawodowym (37% ogółu) oraz podstawowym 

(31,1% ogółu).  

 Z ustaleń kontroli wynika, że tylko co 3 pracownik ZAZ wcześniej był 

uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej (WTZ), podczas gdy w uzasadnieniu do 

ustawy o rehabilitacji33 ustawodawca założył, że: „…W rozdziale 6 dotyczącym 

pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej zaproponowano nową formę 

zatrudnienia (art. 30) osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia 

niepełnosprawności, tj. możliwości tworzenia przez pracodawcę zakładu aktywności 

zawodowej. Ta propozycja wynika z konieczności utworzenia w dotychczasowym 

systemie rehabilitacji zawodowej, ogniwa pośredniego między warsztatem terapii 

zajęciowej adresowanym do osób nie mogących pracować a zakładem pracy 

chronionej zatrudniającym osoby niepełnosprawne, posiadające kwalifikacje 

i umiejętności zawodowe. Do zakładu aktywności zawodowej będą kierowane osoby 

niepełnosprawne, które w wyniku rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej nabyły 

określone umiejętności zawodowe, lecz w zakresie niewystarczającym, aby móc 

pracować w zakładzie pracy chronionej…” 

 Pozostałych pracowników niepełnosprawnych rekrutowano m.in. w wyniku 

wywiadów środowiskowych, ogłoszeń w mediach lokalnych czy w kościołach (135 
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osób), za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy (64 osoby), przez związki 

zrzeszające osoby niepełnosprawne (52 osób), ze środowiskowych domów 

samopomocy lub domów pomocy społecznej (50 osób). 

 Ponadto, prawie połowa osób niepełnosprawnych (47,9%) przed 

zatrudnieniem w ZAZ posiadała doświadczenie zawodowe (nawet uprawniające do 

otrzymania emerytury), w tym 187 pracowało na otwartym rynku pracy. Na problem 

ten zwracał uwagę PFRON już w lipcu 2003 r.34, a pomimo tego nie podjęto działań 

zapobiegających tym negatywnym tendencjom. 

 Ponad 70% pracowników ZAZ nie posiadała w orzeczeniu powiatowego 

zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wskazań do zatrudnienia w takiej 

jednostce.35 Zdarzały się także przypadki zatrudniania w ZAZ osób 

niepełnosprawnych, pomimo że powiatowe zespoły w orzeczeniach wskazały, iż 

„…nie kwalifikują się…” bądź „..nie wymagają…” zatrudnienia w zakładzie 

aktywności zawodowej lecz, np. uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej. 

Kontrolowane podmioty powoływały się na pisma MPiPS-BON, w których m.in. 

stwierdzano „…ani ustawa o rehabilitacji ani rozporządzenie w sprawie zakładów 

aktywności zawodowej (…) nie nakłada na organizatora zakładu aktywności 

zawodowej obowiązku zatrudniania tylko i wyłącznie osób posiadających wskazania 

do zatrudnienia w takim zakładzie”.  

NIK zwraca jednak uwagę, iż, zgodnie z intencją ustawodawcy, zapisaną 

w ustawie o rehabilitacji, praca niepełnosprawnych ma być środkiem, który służy 

rehabilitacji do dalszego rozwoju pewnych umiejętności i zdolności tych osób, aby 

umożliwić im dostęp do pracy w zakładach pracy chronionej lub na otwartym rynku 

pracy oraz pomóc samodzielnie funkcjonować wśród ogółu społeczeństwa. Stąd też 

działalność ZAZ powinna być dostosowana do możliwości i zdolności osób 

niepełnosprawnych. Ocenę tę dokonują w szczególności powiatowe zespoły do spraw 

orzekania o niepełnosprawności. I to orzeczenia tych zespołów, poza ustaleniem 

stopnia niepełnosprawności, zawierają właśnie stosowne wskazania, w tym do 

                                                                                                                                            
33  Druk nr 1531 z dnia 06.02.1996 r. – projekt ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
34 Raport z badań ankietowych, dotyczących utworzenia i funkcjonowania Zakładów Aktywności 

Zawodowej w okresie: 2000-2002 r., przeprowadzonych w 5 funkcjonujących wówczas ZAZ. 
Wynikało z niego, że 41,2% osób niepełnosprawnych trafiło do ZAZ z otwartego rynku pracy, 
a 5,6% z zakładów pracy chronionej. 

35  Art. 6b ust. 3 pkt 3 ustawy o rehabilitacji. 
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zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej. Biorąc pod uwagę specyfikę ZAZ, 

oraz cel tworzenia tego typu jednostek, jednym z istotnych kryterium do zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych powinny być, zdaniem NIK, wskazania wynikające 

z orzeczenia o niepełnosprawności, umożliwiające rehabilitację (leczniczą, zawodową 

i społeczną) osobom faktycznie tego potrzebującym. Tym bardziej, że działalność 

gospodarcza ZAZ ma charakter podrzędny wobec głównego celu, jakim jest 

rehabilitacja. Tak więc fakt, że ustawa o rehabilitacji oraz rozporządzenie w sprawie 

ZAZ nie nakłada na organizatora ZAZ obowiązku zatrudniania tylko i wyłącznie osób 

posiadających wskazania do zatrudnienia w takim zakładzie, nie wyłącza ani też nie 

ogranicza kierowników tych jednostek do korzystania z ocen i wskazań wynikających 

z orzeczeń powiatowych zespołów. W przeciwnym wypadku, zdaniem NIK, 

należałoby podważyć sens i zasadność orzekania o stopniu niepełnosprawności 

i formułowania w nich wskazań. 

W ZAZ w Bydgoszczy, na dzień 30.06.2008 r., zatrudnionych było 
w działalności gospodarczej 45 pracowników niepełnosprawnych. 
W orzeczeniach 29 osób (64,4%) zawarte były wskazania, iż „…nie 
kwalifikują się…” bądź „..nie wymagają...” zatrudnienia w zakładzie 
aktywności zawodowej. Ponadto, ustalono, że 15 osób, przed zatrudnieniem 
w ZAZ posiadało staż pracy w zakładach pracy chronionej lub na otwartym 
rynku pracy (od 2 miesięcy do 30 lat), a jedna z tych osób od 2004 r. 
otrzymuje emeryturę. Dyrektor ZAZ wyjaśnił „…z racji braku wytycznych co 
do wieku zatrudnianych osób w ZAZ-ch nie było podstaw do odmówienia 
zatrudnienia…” 

3.2.2.2. Wszystkie badane ZAZ miały stosowne postanowienia właściwej 

jednostki Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) potwierdzające, że użytkowane obiekty 

i pomieszczenia odpowiadają przepisom oraz zasadom bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów 

komunikacyjnych. W dwóch ZAZ stwierdzono, że stanowiska pracy, powstałe po 

otrzymaniu statusu zakładu aktywności zawodowej, nie były opiniowane przez PIP. 

Kierownik ZAZ, prowadzonego przez Fundację Dom Rodzinnej 
Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu stwierdziła, że nie 
informowali PIP o nowych stanowiskach, powstałych od stycznia 2005 r. 
ponieważ „…stanowiska pracowników niepełnosprawnych się zmieniają 
w zależności od przyjmowanych nowych pracowników i w zależności od 
zleceń…”.  

Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” w Witowicach dokonało zmiany 
w planie działalności gospodarczej ZAZ na 2007 r. – utrzymano produkcję 
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wyrobów garncarsko-ceramicznych, a w miejsce produkcji zniczy 
wprowadzono produkcję wyrobów wikliniarskich. Powstałe nowe stanowiska 
pracy nie zostały zgłoszone do zaopiniowania przez PIP. W wyjaśnieniach, 
dyrektor ZAZ wskazał, że nie widzi takiej konieczności, gdyż nowa 
działalność jest mniej uciążliwa od poprzedniej (powołał się przy tym na 
rozmowę z inspektorem PIP).  

Z ustaleń kontroli wynika, że, w latach 2006-2008 (I pół.), PIP dodatkowo 

przeprowadziła 27 kontroli w 16 badanych ZAZ, które dotyczyły zarówno warunków 

pracy, jak i przestrzegania praw pracowniczych.  

Po kontroli w 2006 r. ZAZ, zorganizowanego przez Stowarzyszenie 
Pomocy „Szansa” w Witowicach, PIP sformułowała 5 wniosków (w tym 
bezwzględne przestrzeganie terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę oraz 
naliczenie i wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie przez 
pracowników z własnej odzieży roboczej i utrzymywanie jej w czystości we 
własnym zakresie) oraz wydała 5 nakazów. NIK przeprowadziła oględziny 
pomieszczeń ZAZ, w których produkowano wyroby garncarsko-ceramiczne 
i wikliniarskie oraz prowadzona była działalność rehabilitacyjna 
i stwierdziła m.in.: występowanie grzyba na ścianach, nieszczelność okien 
(temperatura w pracowni ceramicznej i w gabinecie lekarskim – 16,5°C), 
brak ciepłej wody w szatni damsko-męskiej (w gabinecie lekarskim w ogóle 
nie było wody), niedrożność umywalek, brud i smród.  

3.2.2.3.  Wszystkie ZAZ objęte kontrolą zapewniały osobom niepełnosprawnym 

doraźną i specjalistyczną opiekę lekarską, poradnictwo i rehabilitację, poprzez 

zawarcie stosownych umów z jednostkami zewnętrznymi lub zatrudnianie 

pracowników we własnym zakresie, w ramach działalności obsługowo-

rehabilitacyjnej, finansowanej ze środków PFRON. W co drugim badanym ZAZ, 

zastrzeżenia NIK dotyczyły natomiast sposobu realizacji tych umów. 

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy „Szansa” w Witowicach, przed 
uzyskaniem statusu zakładu aktywności zawodowej, zawarł umowę ze 
szpitalem na świadczenie usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych. 
Świadczenia te miały być realizowane w godzinach pracy właściwej 
przychodni, po dostarczeniu przez Stowarzyszenie listy osób uprawnionych. 
ZAZ nie przekazał szpitalowi listy pracowników, a dyrektor ZAZ wyjaśnił, że 
nie korzystano z usług wynikających z umowy, gdyż nie wystąpiła taka 
konieczność, a „…wszystkie niezbędne świadczenia medyczne pracownicy 
ZAZ Witowice realizują w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. 
W przypadkach nagłej pomocy (…) pomoc medyczną świadczy pogotowie…” 

Kontrola ZAZ w Kołobrzegu wykazała, że umowy zawierane corocznie 
z lekarzami - specjalistami nie określały: kiedy i w jakich godzinach będą 
prowadzone konsultacje, wysokości wynagrodzenia za świadczoną usługę 
oraz za jaki okres i w oparciu o co będzie następowało rozliczenie. Pomimo 
tego wypłacano im miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w kwotach od 300 
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do 400 zł. Braki w umowach stwierdzono również w przypadku prowadzenia 
zajęć z zakresu socjoterapii i rehabilitacji przez inną komórkę organizatora 
ZAZ. Rozliczenia w tych przypadkach dokonywane były na podstawie faktur 
wystawionych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Kołobrzegu. Za wykonywane usługi ZAZ wydatkował, ze 
środków PFRON, łącznie 107,0 tys. zł, przyznanych na pokrycie kosztów 
jego działalności. 

 Stosownie do § 12 rozporządzenia w sprawie ZAZ z 2007 r. (§ 11 

poprzedniego rozporządzenia), czas trwania zajęć rehabilitacyjnych dla 

niepełnosprawnych pracowników o znacznym i umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności powinien być nie krótszy niż 60 minut dziennie.  

Z ustaleń kontroli wynika, że ZAZ–y wywiązywały się z tego obowiązku 

w sposób zróżnicowany. Zdecydowana większość ZAZ objętych kontrolą (17) 

określiła w swoich regulaminach czas trwania zajęć rehabilitacyjnych po 60 minut 

dziennie, tj. przed lub po rozpoczęciu pracy. W dwóch ZAZ wszystkie zatrudnione 

osoby niepełnosprawne miały zaplanowane po 120 minut zajęć rehabilitacyjnych, np. 

w ZAZ w Bydgoszczy – 60 min. rehabilitacji leczniczej i 60 min. zajęć 

z psychologiem. W ZAZ w Łodzi osoby niepełnosprawne pracują co drugi dzień i w 

dniach pracy mają także zajęcia rehabilitacyjne.  

Z okazanej przez ZAZ dokumentacji nie zawsze jednak wynikało, by 

zatrudnione osoby niepełnosprawne codziennie uczestniczyły w zajęciach 

rehabilitacyjnych.  

Kierownik ZAZ w Opolu, który jest jednocześnie prezesem Zarządu 
Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym 
(Organizatora) wyjaśniła, że „…Pracownicy niepełnosprawni ZAZ 
uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych rozliczanych w okresach 
tygodniowych. Rehabilitacja prowadzona jest przez fizjoterapeutę, 
masażystę, instruktora tańca, psychologa i logopedę (…) Każdy 
z pracowników niepełnosprawnych decyduje z jakich zabiegów 
rehabilitacyjnych będzie korzystał….” 

W wyniku oględzin zajęć rehabilitacyjnych w ZAZ w Witowicach 
stwierdzono, że w dokumentacji zajęć potwierdzona była obecność 14 osób, 
podczas gdy na sali rehabilitacyjnej przebywało 8 osób. Prowadząca zajęcia 
rehabilitantka wyjaśniła, że 6 pracowników wyszło po pół godzinie zajęć, 
w tym 1 osoba usprawiedliwiła się wizytą u pielęgniarki, a 5 pozostałych 
„…prawdopodobnie poszło odpocząć na jadalni i napić się napojów…”  

 Z ustaleń kontroli wynika, że w ZAZ są także bardzo zróżnicowane warunki 

do świadczenia usług rehabilitacyjnych. 
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W ZAZ w Jeleniej Górze działalność rehabilitacyjna dla 21-24 osób 
prowadzona jest na 208 m2, przez lekarza zatrudnionego na 0,25 etatu 
(2 godz. dziennie) oraz 4 osoby zatrudnione w ramach umów-zleceń: 2 do 
rehabilitacji leczniczej (po 12,5 godz. tygodniowo), 1 do rehabilitacji 
społecznej (5 godz. tygodniowo) i doradcę zawodowego (4 godz. 
tygodniowo). Osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania 
z zabiegów z zakresu fizykoterapii (magnetotron, ultradźwięki, solux, 
elektroterapia), kinezyterapii (ugul, fotel czworogłowy, rowerek KKD i KKG, 
bieżnia, atlas, steper, nortrek, wioślarz, orbitek), ogólnousprawniających 
(drabinka, materac, stół pingpongowy, gra zręcznościowa „piłkarze”). 
Ponadto, w pomieszczeniach tych, do dyspozycji osób niepełnosprawnych 
były 2 zestawy komputerowe. W trakcie oględzin z zabiegów korzystało 13 
pracowników ZAZ i byli oni pod opieką lekarza i 2 rehabilitantów. 
Rehabilitanci ZAZ prowadzą indywidualne karty zabiegów rehabilitacyjnych, 
a osoby niepełnosprawne podpisują listy obecności. 

W ZAZ w Łodzi zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające dla 30 
pracowników niepełnosprawnych prowadzone są przez rehabilitanta, 
zatrudnionego na 0,5 etatu, w jednej sali (ok. 40 m2), wyposażonej 
w uniwersalny gabinet usprawnienia leczniczego, drabinki, tor do nauki 
chodu, fotel masujący, bieżnię ruchomą, rower treningowy, atlas, materace 
do ćwiczeń oraz piłki i taśmy. Jednocześnie mogą ćwiczyć maksymalnie 4 
osoby. 

3.2.2.4. Zgodnie z art. 30 ust. 3b ustawy o rehabilitacji, wojewodowie mogą 

przeprowadzać, nie rzadziej niż co dwa lata, okresowe lub doraźne kontrole 

przestrzegania przez zakłady aktywności zawodowej warunków, które stanowiły 

podstawę przyznania im statusu. W latach 2006-2008 (I półrocze) przedstawiciele 

wojewodów przeprowadzili 10 kontroli w 9 ZAZ i nie stwierdzili nieprawidłowości 

w tym zakresie.  

Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
przeprowadził w dniach 30-31.03.2006 r. kontrolę ZAZ, prowadzonego przez 
Stowarzyszenie Pomocy „Szansa”, w trakcie której stwierdzono szereg 
poważnych nieprawidłowości. Wystąpienie pokontrolne skierowano dopiero 
13.09.2006 r., tj. po ponad 5 miesiącach od jej zakończenia. W dniach 23.07. 
i 28.09.2007 r. MUW przeprowadził kontrolę sprawdzającą realizację 
zaleceń z września 2006 r. Ze sprawozdania MUW (Nr PS.II.0933-2-1-07 
z dnia 6.11.2007 r.) wynikało, że zalecenia zostały wykonane, podczas gdy 
kontrola NIK wykazała, że nie były one zrealizowane. 

Z ustaleń kontroli NIK wynika jednakże, że nie wszystkie badane podmioty – 

jak wskazano w tym rozdziale Informacji - przestrzegały warunki dające podstawę do 

posiadania statusu zakładu aktywności zawodowej. 
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3.2.3.  Koszty działania zakładów aktywności zawodowej 

 Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, ZAZ powinien być 

wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką organizatora. Dla działalności 

ZAZ, organizator powinien m.in. prowadzić wydzieloną ewidencję analityczną 

(według planu kont uzgodnionego w umowie), sporządzać roczne bilanse oraz 

składać we właściwej jednostce organizacyjnej samorządu wojewódzkiego 

preliminarze kosztów funkcjonowania na rok następny.  

 Z ustaleń kontroli wynika, że pełne ewidencje analityczne prowadzone były 

przez same ZAZ, a nie ich organizatorów i tylko jeden (niżej wymieniony) badany 

podmiot rejestrował dla swojej działalności wyłącznie koszty. 

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem 
Mózgowym w Opolu wyniki działalności jednostek wewnętrznych (ZAZ, 
WTZ, ŚDS) sporządzała na podstawie kont Zespołu „5” i „7”. W ZAZ nie 
sporządzano również bilansów rocznej działalności, a mimo to zatrudniano 
w nim główną księgową (na 0,33 et. z wynagrodzeniem miesięcznym 3100 zł 
+ dodatek 600 zł) oraz samodzielną księgową (na 0,2 et. z wynagrodzeniem 
miesięcznym 2400 zł + dodatek 200 zł), których wynagrodzenia w całości 
finansowane były ze środków PFRON. 

 W kolejnych dwóch podmiotach, NIK negatywnie oceniła wiarygodność ksiąg 

rachunkowych. 

W ZAZ, prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” 
niestosowano zasad rachunkowości, prowadzono księgi rachunkowe wbrew 
przepisom ustawy o rachunkowości, podawano w księgach nierzetelne dane. 
ZAZ nie ustalił za lata 2006-2007 wyniku na działalności gospodarczej. 
Skutkiem tego sytuacja majątkowa i finansowa oraz wynik finansowy ZAZ, 
wykazany w sprawozdaniach zarówno ZAZ, jak i Stowarzyszenia, były 
nierzetelne. Urząd Marszałkowski nie żądał przedstawienia bilansów rocznej 
działalności zakładu, o których mowa w rozporządzeniach w sprawie ZAZ. 

Analiza ewidencji księgowej, prowadzonej przez biuro rachunkowe dla 
Fundacji „Nadzieja – Dzieci” wykazała, że nie wszystkie koszty ZAZ - 
Zakładu Krawieckiego w Zabrzu zaksięgowano w miesiącu, w którym zostały 
poniesione lub na niewłaściwych kontach analitycznych. Ponadto, 
wynagrodzenia 3-ch pracowników obsługi za maj 2008 r. nie zostały 
zaksięgowane w koszty tego ZAZ, a obciążono nimi ZAZ - Zakład 
Poligraficzny, prowadzony również przez tę Fundację. Stąd też koszty 
działalności ZAZ, wynikające z ewidencji księgowej, nie pokrywały się 
z danymi przekazywanymi do urzędu marszałkowskiego. 

 W ZAZ występują dwojakiego rodzaju koszty związane z ich 

funkcjonowaniem: 
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- koszty działalności (do 2008 r. koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej), 

możliwe do sfinansowania bezpośrednio przez Biuro PFRON36 lub przez samorząd 

województwa ze środków PFRON, przekazanych przez Prezesa Zarządu tego 

Funduszu według algorytmu37 - § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZAZ z 2007 r.; 

- koszty działalności gospodarczej, realizowanej przez osoby niepełnosprawne 

zaliczone do znacznego (obecnie także i umiarkowanego) stopnia 

niepełnosprawności, finansowane ze sprzedaży wyrobów i usług - § 8 ust. 2 tego 

rozporządzenia.  

 Zdaniem NIK, ogólnikowe zapisy w obu rozporządzeniach, dotyczących 

ZAZ38 w zakresie podziału kosztów na działalność obsługowo-rehabilitacyjną 

i działalność gospodarczą, powodowały, że prowadzący ZAZ-y ustalali zasady 

podziału i finansowania ponoszonych kosztów w sposób dowolny, tj. bez ich 

szczegółowej kalkulacji. Z ustaleń kontroli wynika, że zarówno PFRON, jak 

i właściwe jednostki samorządu wojewódzkiego, nie weryfikowały tych zasad, mimo 

że miało to bezpośredni wpływ na kwotę udzielanego dofinansowania ze środków 

PFRON. 

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych podziału 
kosztów, w budynku, w którym prowadzona była działalność wydawnicza, 
dokonywała wg następujących zasad: koszty czynszu, energii elektrycznej 
i cieplnej, wody, ścieków, wywozu nieczystości i monitoringu – dzielono 
proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni: 52,5% działalność obsługowo-
rehabilitacyjna i 47,5% działalność gospodarcza; koszty naprawy 
i konserwacji kserokopiarki oraz papieru – po 50%. 

W ZAZ, prowadzącym przez Puławskie Stowarzyszenie Ochrony 
Zdrowia Psychicznego, do 31.08.2007 r., do kosztów działalności 
obsługowo-rehabilitacyjnej zaliczano m.in.: zużycie materiałów biurowych 
w 93%, energii cieplnej w 27%, energii elektrycznej w 51%, środków 
czystości w 51%, gazu w 53%, wody w 72%, eksploatację transportu w 64%, 
badań lekarskich, usług medycznych, odzieży ochronnej, szkoleń, ochrony 
budynku oraz usług telekomunikacyjnych w 100%. Od 1.09.2007 r., 
w wyniku podwojenia liczby przygotowywanych posiłków, a tym samym 
wzrostu kosztów produkcji, zmieniono sposób ustalania wysokości kosztów 
dot. działalności obsługowo-rehabilitacyjnej, a więc  finansowanych ze 
środków PFRON. Jak wyjaśniono, do tej pory nikt nie wymagał informacji 
o sposobie podziału kosztów. 

                                                 
36  Do 30 czerwca 2008 r. - § 17 rozporządzenia w sprawie ZAZ z 2007 r. 
37  Art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji. 
38  Np. § 8 ust. 1 pkt. 5 i 11 w kontekście § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie ZAZ z 2007 r. 



Ważniejsze wyniki kontroli  

 32 

Podstawą kalkulacji kosztów, ujętych w preliminarzu, opracowanym 
przez ZAZ w Stargardzie Szczecińskim było faktyczne zużycie wg opłaconych 
rachunków. Według kierownika ZAZ, PFRON39 nie brał pod uwagę 
przedkładanych wyliczeń i przyznawał dofinansowanie według uznaniowości.  

Pismem z 3.07.2007 r. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych poinformowało prezesa Stowarzyszenia Pomocy 
„Szansa”, że użyte w § 7 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie ZAZ słowa 
„niezbędnych do realizacji rehabilitacji i obsługi” dotyczą kosztów 
związanych z działalnością rehabilitacyjną i obsługową prowadzoną 
w stosunku do osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ, a nie 
z działalnością gospodarczą całego zakładu. Dalej BON poinformowało 
Prezesa, że „…W związku z tym zakupu komputera i kosiarki nie można 
dokonać ze środków PFRON…”. W przekazanych do Urzędu 
Marszałkowskiego rozliczeniach środków PFRON, wykazano m.in. faktury 
za: wykaszarkę spalinową (według prezesa służyła do koszenia trawy na 
boisku, na którym prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne oraz także do 
utrzymania ładu i porządku), eksploatację zbiornika na gaz do ogrzewania 
(w całości, a nie według ustalonego przez ZAZ wskaźnika: 56% środki 
PFRON, 44% środki własne), użytkowanie telefonów komórkowych, montaż 
okien w budynku ZAZ, montaż szaf i regałów oraz remont mebli. Stwierdzono 
także, że faktury, o łącznej wartości ponad 32 tys. zł, ujęto w raporcie 
kasowym, ale nie wystawiono dowodów wypłaty (na fakturach nie 
potwierdzono odbioru gotówki).    

Z ustaleń kontroli wynika, że wszystkie badane podmioty składały w Biurze 

PFRON lub we właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa, 

preliminarze kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ na rok następny, 

w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, którego preliminarz 

dotyczył. Nie były natomiast zawierane w terminie do dnia 15 października (obecnie - 

do dnia 30 listopada) aneksy do umów, określające wysokość dofinansowania ze 

środków PFRON działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w roku następnym. 

Jako przyczyny opóźnień wskazywano m.in.: brak informacji z PFRON o wysokości 

środków tego Funduszu, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej przez samorządy wojewódzkie, przedłużające się negocjacje 

dotyczące wysokości dofinansowania, zakończenie kadencji sejmików województw 

w październiku 2006 r. i ukonstytuowanie się nowych władz samorządowych dopiero 

w drugiej połowie grudnia tego roku oraz opieszałością Biura PFRON w Warszawie 

(w przypadku ZAZ bezpośrednio finansowanych przez tę jednostkę). 

                                                 
39  Jest to ZAZ, który w okresie objętym kontrolą otrzymywał dofinansowanie bezpośrednio z PFRON. 
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 Przy ustalaniu wysokości dofinansowania szczególne problemy wystąpiły po 

zmianie ustawy o rehabilitacji40, w wyniku której maksymalne dofinansowanie ze 

środków PFRON określono: w 2007 r. – 95%, w 2008 r. – 90%, a od 2009 r. – 85% 

tych kosztów. Organizatorzy, zwłaszcza stowarzyszenia, fundacje lub kościelne osoby 

prawne, którzy nie prowadzili innej działalności gospodarczej, nie wiedzieli skąd 

uzyskać brakujące środki. Część z nich wystosowała więc pisma do urzędów miast 

i gmin, których mieszkańcami są osoby niepełnosprawne, zatrudnione w ZAZ, 

z prośbą o udzielenie dofinansowania kosztów działalności ZAZ. Pozytywnie 

odpowiedzieli nieliczni z adresatów tych pism, pozostali nie znaleźli podstaw 

prawnych do udzielenia dofinansowania.  

Według kierownika ZAZ w Woli Rzędzińskiej, to Urząd Marszałkowski 
zmusił wszystkich organizatorów do podpisania umowy, w której zobowiązał 
ich do dołożenia odpowiednio po 5% i 10% kosztów działalności ZAZ. Była 
to, jego zdaniem, nadinterpretacja prawa, ponieważ ustawa nic o takim 
obowiązku nie mówi. Mówi tylko o tym, że środki PFRON stanowić mogą nie 
więcej niż 95% i 90% tych kosztów. Jego zdaniem, to UM powinien dołożyć 
brakujące środki, gdyż do jego zadań należy działalność rehabilitacyjna, 
obejmująca również ZAZ. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 
Koło w Rymanowie, po licznej korespondencji z Regionalnym Ośrodkiem 
Polityki Społecznej (w tym także groźbie zawieszenia działalności ZAZ), 
otrzymało brakujące 5% środków na pokrycie kosztów działania ZAZ w roku 
2007 oraz 5% na rok następny.  

Organizatorzy ZAZ województwa podkarpackiego wystosowali do 
marszałka województwa pismo z prośbą o zabezpieczanie w budżecie 
województwa środków na dofinansowanie działalności ZAZ. 

NIK zwraca uwagę, że ograniczanie wysokości dofinansowania ze środków 

PFRON, przy jednoczesnym rozszerzeniu – w nowym rozporządzeniu w sprawie 

ZAZ z 2007 r. – katalogu kosztów, możliwych do sfinansowaniu ze środków tego 

Funduszu, o rodzaje kosztów związanych także z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, może zwiększyć naciski organizatorów ZAZ na przyznawanie im 

dodatkowych środków publicznych.  

Ponadto, w ocenie NIK, na co wskazywano także w trakcie kontroli, przepisy 

dotyczące finansowania kosztów działalności ZAZ, zawarte w rozporządzeniu 

w sprawie ZAZ z 2007 r., sformułowane są zbyt ogólnikowo, a tym samym trudne 

                                                 
40  Art. 68c ust. 2 pkt 1 ustawy o rehabilitacji. 
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w interpretacji, zarówno dla organizatorów ZAZ, jak i jednostek samorządów 

województw, np.: 

- pod pojęciem „środki Funduszu” można rozumieć nie tylko te otrzymane przez 

samorządy wojewódzkie, na podstawie algorytmu, ale też inne środki PFRON, jakie 

mogą trafić do ZAZ na pokrycie kosztów ich działalności, w tym także otrzymane 

w ramach SODiR41. W przypadku tej drugiej interpretacji, szerszej, samorządy 

województw uważają, że brak jest im podstaw do monitorowania maksymalnych 

kosztów działania ZAZ, finansowanych ze środków PFRON. W przypadku zaś 

pierwszej, węższej, zdaniem NIK, nie określono w przepisach odpowiedzialnego za 

realizację art. 68c ust. 2 pkt 1 ustawy o rehabilitacji; 

- § 8 ust. 1 dotyczy kosztów działalności ZAZ finansowanych ze środków PFRON, 

§ 8 ust. 2 dotyczy kosztów działalności gospodarczej ZAZ, podczas gdy w § 2 ust. 2 

pkt 10 tego rozporządzenia jest mowa o preliminarzu kosztów działalności 

obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ i przywołany został § 8; w tej sytuacji jednostka 

samorządu województwa może mieć wątpliwości, jakich rodzajów kosztów żądać od 

organizatorów ZAZ; 

- ogólnikowe sformułowanie w § 8 ust.1 pkt 11 ww. rozporządzenia „inne niezbędne 

do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej”, 

spowoduje wykazywanie przez ZAZ, przy rozliczeniach środków PFRON, wszelkich 

kosztów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej; 

- w katalogu kosztów określonych w § 8 ust.1 ww. rozporządzenia nie przewidziano 

składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, która od 

października 2006 r. jest składką obowiązkową. Z kolei w § 8 ust. 1 pkt 3 stworzono 

możliwość sfinansowania dodatkowych wynagrodzeń rocznych, ale nie określono 

podstawy do sfinansowania składek i podatku od tych wynagrodzeń. Będzie to 

skutkowało odmową przyznania środków PFRON na ten cel.  

 Świadczy to o nierzetelności, niestaranności oraz braku szczegółowego 

rozeznania problematyki dotyczącej ZAZ Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych, przygotowującego cyt. rozporządzenia.  

                                                 
41  System Obsługi Dofinansowań i Refundacji.  
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Kontrolowane ZAZ wykazały, że w latach 2006-2008 (I pół.) koszty ich 

działalności wyniosły łącznie 43.493 tys. zł, z tego 31.772 tys. zł, tj. 73,1% stanowiły 

środki PFRON. 

Rodzaje kosztów działalności ZAZ 

3,5%
transport

0,4%
szkolenia

3,6%
ZFŚS

1,3%
inne m.in. 

amortyzacja

24,1%
materiały, energia,

usługi

22,9%
wynagrodzenie osób
niepełnosprawnych

44,1%
wynagrodzenie 

obsługi

 NIK negatywnie oceniła finansowanie, w latach 2006-2007, przez Biuro 

PFRON lub właściwe jednostki samorządu województwa (w ramach kosztów 

działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ) pełnych składek na ubezpieczenia 

społeczne, należnych od pracowników niepełnosprawnych, zatrudnionych zarówno 

w działalności gospodarczej, jak i w działalności obsługowo-rehabilitacyjnej. Zgodnie 

bowiem z art. 25 ust. 3 ustawy o rehabilitacji (obowiązującym do 31.12.2007 r.), 

część wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych ZAZ, odpowiadającą należnej 

składce pracownika na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe, finansował Fundusz 

i bezpośrednio przekazywał je do ZUS, w trybie ustalonym w rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie 

szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne 

z uwzględnieniem dotacji PFRON i budżetu państwa. 

Ponadto, w ocenie NIK, na podstawie § 7 rozporządzenia w sprawie ZAZ 

z 2000 r., które utraciło moc w 2008 r., ze środków PFRON mogły być finansowane 

wymienione w nim koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej, ale w przypadku 

ich faktycznego przez ZAZ wydatkowania (koszt występuje po poniesieniu wydatku). 

Z tego przepisu nie wynikał też obligatoryjny wymóg finansowania ze środków 
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Funduszu określonych w nim kosztów, co zdaniem NIK, dawało możliwość 

zapobieżenia przypadkom ewentualnej kumulacji ulg na podstawie innych przepisów.  

Z ustaleń kontroli wynika, że co drugi kontrolowany ZAZ środki uzyskane 

z tytułu refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (łącznie 608,3 tys. zł) 

przekazywał na zakładowy fundusz aktywności, pomimo że zgodnie z art. 31 ust. 4 

ustawy o rehabilitacji oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZAZ z 2000 r., nie 

stanowiły one źródła przychodów tego funduszu, a więc mogły być wykorzystane 

przez ZAZ w dowolny sposób. 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego m.in. wyjaśnił 
„…przepisy ustawy i rozporządzenia nakładają się, te same składki 
dofinansowywane są przez Województwo (ze środków algorytmowych) oraz 
zgodnie z art. 25 ustawy, składki przekazywane są na ZFA w celu uniknięcia 
podwójnego finansowania. Ustawodawca tworząc mechanizm zwrotu 
składek nie określił przeznaczenia tych środków. Mając na względzie 
przeznaczenie środków PFRON, które służą rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zdecydowano się 
uregulować tę kwestię w sposób analogiczny do zakładów pracy chronionej 
i przeznaczyć na ZFA…”. 

 Od 2008 r., tj. po zmianie art. 25a ust. 3 ustawy o rehabilitacji, ZAZ może 

ubiegać się w PFRON o refundację opłaconych w terminie składek na ubezpieczenia 

społeczne - w ramach systemu SODiR. Z ustaleń kontroli wynika, że ZAZ, które 

skorzystały z takich możliwości, przedkładały pełne kwoty składek ZUS, naliczonych 

od wynagrodzeń  pracowników niepełnosprawnych, pomimo że część wynagrodzenia 

brutto w przypadku osób niepełnosprawnych zatrudnionych w działalności 

gospodarczej (najczęściej 75%) było już sfinansowane przez właściwy samorząd 

wojewódzki, także ze środków PFRON.  

ZAZ w Jeleniej Górze, w latach 2006-2008 (I pół.), otrzymał 
nienależne dofinansowanie ze środków PFRON do składek ZUS 
niepełnosprawnych pracowników, w łącznej wysokości 41,3 tys. zł, w tym 
29,9 tys. zł w ramach umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim, 
a 11,4 tys. zł w ramach systemu SODiR. 

ZAZ, zorganizowany przez Miasto Bydgoszcz, w latach 2006-2007 
otrzymał nienależne dofinansowanie ze środków PFRON do składek ZUS 
niepełnosprawnych pracowników, w łącznej wysokości 39,6 tys. zł, w ramach 
umowy zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. 

ZAZ, zorganizowany przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej, w latach 
objętych kontrolą, otrzymał nienależne dofinansowanie ze środków PFRON 
do składek ZUS niepełnosprawnych pracowników, w łącznej wysokości 
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38,1 tys. zł, w tym 32,4 tys. zł w ramach umowy zawartej z Zarządem 
PFRON, a 5,7 tys. zł w ramach SODiR. 

 Zdaniem NIK, brak właściwego nadzoru Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych nad działaniem PFRON oraz zarządu PFRON nad prawidłowym 

gospodarowaniem środkami tego Funduszu miał zdecydowany wpływ na dwukrotne 

finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne, a więc nieuprawnione korzystanie 

przez ZAZ ze środków publicznych. PFRON bowiem jako pierwszy zawierał umowy 

o dofinansowanie kosztów utworzenia i działania ZAZ. Jednostki samorządów 

województw wzorowały się na tych umowach, po przejęciu przez nich tych zadań od 

1.02.2003 r. Ponadto, Zarząd PFRON nie stworzył mechanizmów zapobiegających 

nieuzasadnionemu wypływowi środków Funduszu - począwszy od 2008 r. - w ramach 

SODiR. 

 NIK podkreśla, że w dniu 3.11.2005 r. władze Polski wystąpiły do Komisji 

Europejskiej o wydanie opinii w sprawie finansowania kosztów tworzenia 

i funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej w kontekście art. 87 ust. 1 

Traktatu WE, a mianowicie, czy udzielane wsparcie podlega przepisom ustawy z dnia 

30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej42. 

W opisie funkcjonowania ZAZ strona polska potwierdziła, że: 

- różne formy i źródła wsparcia publicznego (w tym środki wspólnotowe) są 

kumulowane i nie mogą przekraczać kosztów rzeczywiście poniesionych przez te 

zakłady; 

- zakłady nie mogą otrzymywać wsparcia z różnych źródeł na pokrycie tych samych 

rodzajów zadań/kosztów. 

Na podstawie m.in. tych informacji Komisja Europejska, w decyzji z dnia 

28.06.2007 r. znak: SG-Greffe (2007)D/203812, uznała, że zgłoszony program nie 

stanowi środka pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.43.  

 Z ustaleń kontroli wynika, że 17 ZAZ spośród 20 badanych, korzystało także 

z miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, 

określonego w art. 26a – 26c ustawy o rehabilitacji, udzielanego przez PFRON 

                                                 
42 Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404. 
43 Pełny tekst tej decyzji znajdował się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

(www.mpips.gov.pl) w dziale osoby niepełnosprawne – dokumenty UE. 
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w ramach systemu SODiR. Większość z tych podmiotów z tej formy pomocy zaczęła 

korzystać od 2007 r., pomimo że ww. przepis wszedł w życie 1.01.2004 r. 

Kierownik ZAZ, zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu wyjaśnił, że 
„…Do roku 2006 przyznawana dotacja PFRON przeznaczona na działalność 
obsługowo-rehabilitacyjną wystarczała na pokrycie wszystkich rodzajów 
wydatków. Od roku 2007 dotacja była coraz niższa, a koszty działalności 
coraz wyższe. Chcąc zapewnić prawidłowe funkcjonowanie zakładu z dotacji 
pokrywaliśmy pozostałe koszty, stopniowo zmniejszając udział 
w wynagrodzeniach pracowników niepełnosprawnych. W bieżącym roku 
z dotacji PFRON pokrywamy tylko 1% wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych. Reszta jest refundowana ze środków SOD…” 

Dyrektor ZAZ - Zakładu Krawieckiego w Zabrzu wyjaśnił, „…ZAZ od 
dnia powstania, tj. od maja 2005 r. korzystał tylko ze środków otrzymanych 
od Marszałka Województwa Śląskiego. Gwałtowny wzrost kosztów 
utrzymania zakładu spowodował, że podjęto decyzję o szukaniu innego 
dodatkowego źródła dofinansowania. W kwietniu 2007 r. dokonaliśmy 
rejestracji, a od maja 2007 r. korzystamy z dofinansowania w ramach 
Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji…” 

 NIK zwraca uwagę, że otrzymywane dofinansowanie do wynagrodzeń 

pracowników niepełnosprawnych w ramach SODiR jest korzystniejsze od 

dofinansowania udzielanego, również ze środków PFRON, przez właściwą jednostkę 

samorządu wojewódzkiego, pomimo że ZAZ zaliczane są do podmiotów z otwartego 

rynku pracy (obowiązujące przepisy w tym zakresie stosują podział wyłącznie na: 

prowadzących zakłady pracy chronionej i pozostałych pracodawców). Dodatkowe 

korzyści finansowe, stosownie do art. 26a ust. 2 pkt 2 ustawy o rehabilitacji, 

otrzymują ZAZ, które zatrudniają osoby niepełnosprawne, u których stwierdzono 

chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników 

niewidomych. 

 NIK zwraca także uwagę, że przyznawanie prowadzącym ZAZ środków 

PFRON na pokrywanie kosztów ich działalności na podstawie różnych przepisów 

ustawy o rehabilitacji,44 oraz rozporządzenia w sprawie ZAZ z 2007 r., może stwarzać 

problemy ich rozliczenia m.in. w kontekście art. 68c ust. 2 pkt 1 ustawy 

o rehabilitacji, w którym określono maksymalne dofinansowanie tych kosztów.45 

 

                                                 
44  Art. 25a ust. 3, art. 26a-26c, art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy o rehabilitacji. 
45  W § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZAZ z 2007 r. jest mowa o kosztach działalności ZAZ. 
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3.2.4.  Działalność zespołów programowych ZAZ 

Wszystkie badane podmioty w uzasadnieniach do wniosków o dofinansowania 

kosztów utworzenia i działania ZAZ, kierowanych do Zarządu PFRON, a później do 

właściwego marszałka województwa, podawały, że celem powstania tej jednostki jest 

zorganizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego 

stopnia niepełnosprawności, którzy poprzez rehabilitację zawodową i społeczną będą 

przygotowywane do życia w otwartym środowisku oraz do samodzielnego 

i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości. Niektórzy 

z organizatorów ZAZ dodawali ponadto, że: 

- przejście uczestników z warsztatów terapii zajęciowej do pracy w ZAZ, spowoduje 

zwolnienie miejsc w WTZ dla innych oczekujących osób niepełnosprawnych; 

- utworzenie ZAZ dopełni system rehabilitacji – wczesna interwencja, WTZ, ZAZ, 

a następnie przejście do innego pracodawcy na rynku chronionym (zpch), czy też 

otwartym rynku pracy; 

- osoby, które zostaną zatrudnione w ZAZ, nie tylko uaktywnią się zawodowo, ale 

powiększą także dochody, nie tylko swoje, ale i całej rodziny;  

- zdobyte umiejętności ułatwią pracownikom niepełnosprawnym znalezienie 

zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 

 Z powyższego wynika więc, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych nie było 

samoistnym celem utworzenia ZAZ, natomiast jest nim podejmowanie szeregu 

działań przygotowujących zatrudnione w nim osoby niepełnosprawne do 

samodzielnego i aktywnego życia (§ 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZAZ 

z  2000 r.). Na realizację tego celu, w ocenie NIK, bezpośredni wpływ powinny mieć 

działania ZAZ, określone w § 12 ww. rozporządzenia (w § 13 rozporządzenia 

w  sprawie ZAZ z 2007 r.). 

 We wszystkich badanych ZAZ zostały powołane zespoły programowe, które 

(poza 2 ZAZ) opracowywały roczne programy rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

Były one jednak bardzo ogólne i nie określały zakresu i metody przewidywanej 

poprawy sprawności psychofizycznej, zaradności osobistej i funkcjonowania 

społecznego osób niepełnosprawnych.  

Ponadto, ustalono, że dla wszystkich niepełnosprawnych pracowników, 

zatrudnionych w działalności gospodarczej, opracowane zostały indywidualne 

programy rehabilitacji (IPR), ale w połowie z ZAZ objętych kontrolą nie określono 

działań zmierzających do osiągnięcia przez osobę niepełnosprawną optymalnego 
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poziomu uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Zaproponowano w tych 

IPR jedynie przedsięwzięcia bardzo ogólnikowe, np. z zakresu rehabilitacji 

zawodowej cyt. „…należy motywować i mobilizować do pracy”, „…celem 

rehabilitacji jest nauczenie współdziałania w grupie”, „…angażowanie 

w wykonywaną pracę”, „…nauka dokładności i skrupulatności”, a z zakresu 

rehabilitacji psychologicznej cyt. „…usprawnienie intelektualne”, „…kształtowanie 

i wzmacnianie odporności emocjonalnej oraz budowanie poczucia wspólnoty 

z pozostałymi pracownikami ZAZ”, „…praca nad emocjami”, „…nacisk na większą 

samodzielność”. Konkretne propozycje dotyczyły jedynie rehabilitacji leczniczej, 

w ramach której osobom niepełnosprawnym zlecano zabiegi na fizykoterapię, masaż, 

gimnastykę itp.  

Wszystkie zespoły programowe dokonywały okresowo - nie rzadziej niż raz 

do roku - oceny rehabilitacji niepełnosprawnych pracowników. W zdecydowanej 

większości kontrolowanych ZAZ były to jednak oceny uniemożliwiające 

jednoznaczne stwierdzenie, czy pracownik niepełnosprawny osiągnął odpowiedni 

poziom sprawności, co z kolei było niezbędne do opracowania planu zatrudnienia 

u innego pracodawcy.  

Z ustaleń kontroli wynika, że tylko 5 spośród 20 badanych ZAZ opracowało 

plany zatrudnienia łącznie dla 27 osób, tj. dla 3,8% niepełnosprawnych pracowników 

zatrudnionych na koniec czerwca 2008 r. 

W ZAZ w Bydgoszczy nie opracowano programu zatrudnienia dla 
żadnego z 45 niepełnosprawnych pracowników, pomimo że zespół 
programowy dokonując, w dniu 14.06.2007 r., oceny postępów rehabilitacji 
zawodowej, w podsumowaniu wskazywał, np. „…osiąga dobre i bardzo 
dobre wyniki w większości ocenianych sfer, co kwalifikuje go do pracy na 
wolnym rynku”, „…osiągnął dobre i bardzo dobre wyniki we wszystkich 
ocenianych sferach, co kwalifikuje go do pracy w zakładzie pracy 
chronionej”.  

W ZAZ w Mikołowie-Borowej Wsi w programie rehabilitacji 
zawodowej, społecznej i leczniczej, opracowanym w 2004 r., przyjęto 
założenie, że ocena osiągnięcia odpowiedniego poziomu sprawności, 
pozwalającego na podjęcie pracy przez pracowników niepełnosprawnych 
poza ZAZ, powinna być dokonywana dopiero po upływie 5 lat od daty 
zatrudnienia. Ponieważ do czasu zakończenia kontroli, żaden z pracowników 
niepełnosprawnych nie był zatrudniony w ZAZ ponad 5 lat, nie 
opracowywano planów zatrudnienia u innego pracodawcy. 

ZAZ w Kołobrzegu nie opracowywał planów zatrudnienia gdyż, jak 
wynika z wyjaśnień, ZAZ współpracuje z Centrum Doradztwa i Wspierania 
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (DZWONI) w Kołobrzegu, placówką 
funkcjonującą w strukturze Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
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z Upośledzeniem Umysłowym. Zadaniem Centrum jest współpraca pomiędzy 
pracodawcą, osobą niepełnosprawną i miejscem pracy46. Pracownicy ZAZ, 
którzy, zdaniem zespołu programowego, osiągnęli odpowiedni poziom 
sprawności społecznej i zawodowej (19 osób w okresie działania ZAZ) 
zostali skierowani do Centrum DZWONI na diagnozę ich kompetencji. 

Zdaniem kierowników ZAZ, przeszkodami w podejmowaniu pracy przez 

osoby niepełnosprawne u innego pracodawcy są m.in.: 

- możliwość wystąpienia barier architektonicznych; 

- niechętny stosunek do niepełnosprawnych pracowników; 

- obawy przed zmianą formy i rodzaju pracy; 

- przepisy dotyczące wypłaty rent socjalnych, do których pracownicy 

niepełnosprawni traciliby uprawnienie z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego 

pułapu dochodów miesięcznych, wskutek otrzymania wyższego niż w ZAZ 

wynagrodzenia za pracę. 

W ocenie NIK, barierą w podejmowaniu pracy na otwartym rynku mogą być 

przepisy dot. rent socjalnych, ale przede wszystkim nieorganizowanie przez ZAZ 

szkoleń dla pracowników niepełnosprawnych. Z ustaleń kontroli wynika, że 11 

badanych ZAZ wydatkowało na szkolenia 194,5 tys. zł, w tym 178,0 tys. zł ze 

środków PFRON, co stanowiło 0,6% kosztów działania ZAZ, sfinansowanych z tego 

Funduszu w latach 2006-2008 (I pół.). 

W ZAZ Caritas Archidiecezji Katowickiej w latach 2006-2007 nie 
organizowano kursów i szkoleń dla niepełnosprawnych pracowników, 
natomiast w I półroczu ze środków przekazanych przez PFRON na 
działalność ZAZ, wydatkowano na ten cel 250 zł, 

 podczas gdy 
w ZAZ Caritas Archidiecezji Łódzkiej, na szkolenia w badanym okresie 

wydatkowano 86,5 tys. zł, w tym 83,7 tys. zł ze środków PFRON. Pracownicy 
niepełnosprawni byli szkoleni m.in. z zakresu grafiki komputerowej, 
księgowości i rachunkowości, profesjonalnego pracownika biurowego, 
bezwzrokowego pisania na klawiaturze.  

Na okoliczność występowania wymienionych przez kierowników ZAZ 

przeszkód, nie ma dowodów, np. dokumentacji, świadczącej o poszukiwaniu 

odpowiedniego miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej, współpracując w tym 

zakresie ze starostą i powiatowym urzędem pracy. Tym samym nie można 

potwierdzić braku zainteresowania pracodawców zatrudnieniem osób 

niepełnosprawnych.  

                                                 
46  Stowarzyszenie to realizuje projekt, finansowany także ze środków PFRON. 
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Z ustaleń kontroli wynika bowiem, że spośród 224 osób niepełnosprawnych, 

które - w latach 2006-2008 (I pół.) - zrezygnowały z pracy w ZAZ, aż 47 osób 

(według wiedzy ZAZ), znalazło zatrudnienie u innego pracodawcy, w tym 33 na 

otwartym rynku pracy.  

Zdaniem NIK, brak planowych działań, inicjujących i wspierających 

przechodzenie osób niepełnosprawnych do innych pracodawców, może być 

spowodowany zatrudnieniem niekompetentnej kadry w działalności obsługowo-

rehabilitacyjnej ZAZ. 

Według stanu na koniec czerwca 2008 r., w działalności obsługowo-

rehabilitacyjnej ZAZ zatrudniano 291 pracowników (97 z wykształceniem wyższym, 

135 ze średnim, 48 z zasadniczym zawodowym i 11 z podstawowym), ale tylko co 4 

z nich, przed podjęciem zatrudnienia w ZAZ, miał doświadczenie zawodowe 

z osobami niepełnosprawnymi47.  

3.2.5.  Gospodarowanie środkami ZFA 

3.2.5.1.  Przychody ZFA 

W latach 2006-2008 (I pół.), w 20 kontrolowanych jednostkach wykazano 

przychody ZFA w łącznej wysokości 3.680,2 tys. zł, w tym z tytułu:  

zwolnień z podatku 
od nieruchomości

4,7%

zwrotu pożyczek
4,0%

innych zwolnień 
podatkowych, 

sprzedaży środków 
trwałych, odsetek

3,4%

środków 
uzyskanych z tytułu 

składek ZUS
16,5%

dochodu z 
działalności 

gospodarczej
32,4%

nieodprowadzonych 
zaliczek na podatek 
dochodowy od osób 

fizycznych
38,8%

W ocenie NIK, niejednoznaczne przepisy w tym zakresie, różne ich interpretacje 

dokonywane przez pracowników BON, jak również dowolność postępowania przez 

                                                 
47  Na problem braku doświadczenia oraz przeszkolenia do pracy z osobami niepełnosprawnymi 

zwracali także uwagę pracownicy PFRON, np. podczas kontroli Stowarzyszenia Kulturalno-
Oświatowego „Piast” w Woli Rzędzińskiej. 
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prowadzących ZAZ, powodują, że niektóre z wykazanych przychodów ZFA są 

zawyżone lub osiągnięte nielegalnie, inne zaś zaniżone. 

3.2.5.1.1. Według § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZAZ z 2000 r., ZFA 

tworzyło się ze środków wymienionych w art. 31 ust. 4 ustawy o rehabilitacji. 

Rozporządzenie to nie wskazywało (tak jak to ma miejsce obecnie wg rozporządzenia 

w sprawie ZAZ z 2007 r.) na obowiązek przekazywania na ZFA środków z tytułu 

zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, płatnicy, będący zakładami pracy chronionej lub zakładami aktywności 

zawodowej, kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułu stosunku 

pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez 

tych płatników za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód 

podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą 

górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, przekazują: 

a) w 10% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

b) w 90% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych48. 

Tylko 7 ZAZ, spośród 20 objętych badaniem, dokonywało w latach 2006-2008 

(I pół.) wpłat na rachunek bankowy PFRON z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 

38 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W stosunku do 

pozostałych ZAZ nie były podejmowane przez PFRON czynności egzekucyjne 

z powodów, jak wyjaśniono, wątpliwości interpretacyjnych. O interpretację tego 

przepisu PFRON wystąpił do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w dniu 29.03.2005 r.49, polemizując w nim z pismem BON50, 

adresowanym do ZAZ w Brodach, w którym jednoznacznie stwierdzono, że „...nie 

istnieją żadne podstawy materialnoprawne do uznania, iż zakład aktywności 

zawodowej ma prawo pozostawienia u siebie 10% kwoty pobranych zaliczek…”. 

W związku z brakiem odpowiedzi, z ponownym zapytaniem w przedmiotowej 

sprawie, PFRON wystąpił do BON w dniu 25.07.2008 r.51 – już po zainteresowaniu 

się problemem przez NIK. Według nowej interpretacji BON52 „…przepisy ustawy 

                                                 
48  Fundusz taki występuje wyłącznie w zakładach pracy chronionej. 
49  Pismo znak: WWO/DR/166/2005/MZI z dnia 21.03.2005 r. 
50  Pismo o znaku: BON.III/02931/89/2002/AMP. 
51  Pismo znak: WWO/463/2008 z dnia 25.07.2008 r. 
52  Pismo znak: BON-I-073-65-IKW/08 z dnia 08.08.2008 r., adresowanym do PFRON. 
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o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie 

nakładają na prowadzących zakłady aktywności zawodowej obowiązku 

przekazywania środków uzyskanych z tytułu zwolnień na PFRON…”. 

 NIK nie podziela tej interpretacji, zwolnienia z wpłat do urzędów skarbowych 

zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych wynikały bowiem 

z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie ustawy o rehabilitacji. 

Dopiero od stycznia 2009 r., w wyniku zmian w ustawie o podatku dochodowym od 

osób fizycznych53, ZAZ mają obowiązek przekazać 100% zwolnień z tego tytułu na 

zakładowy fundusz aktywności. 

Stąd też, według NIK, biorąc pod uwagę wpłaty dokonane z tego tytułu na ZFA 

oraz na rachunek bankowy PFRON, stan rachunku bankowego ZFA został zawyżony 

w kwocie nie niższej niż 74,6 tys. zł (bez ZAZ w Kołobrzegu oraz w Giżycku). 

ZAZ w Kołobrzegu, do czerwca 2008 r. przekazywał zaliczki podatku 
dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego. Uznał bowiem, iż 
nie jest zobowiązany – na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych – do wpłat w wysokości 10% na PFRON 
i 90% na ZFA, gdyż w przepisie tym wymieniono zakładowy fundusz 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, który w ZAZ nie występuje. Dopiero 
w dniu 4.07.2008 r. ZAZ przesłał do PFRON stosowne dokumenty i dokonał 
należnej wpłaty w kwocie 566,3 zł. Jak wyjaśniono, ZAZ będzie ubiegał się 
w US w Kołobrzegu o zwrot wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy.  

Zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób niepełnosprawnych 
odprowadzane były w całości do urzędu skarbowego przez ZAZ Starostwa 
Powiatowego w Giżycku, a tym samym środki z tego tytułu nie stanowiły 
przychodu ZFA. Nie przekazywano także 10% środków na rachunek PFRON.  

W ocenie NIK, do sytuacji tej przyczyniła się bezczynność Pełnomocnika 

Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, gdyż, zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt 1 

ustawy o rehabilitacji, do jego zadań należy opracowywanie oraz opiniowanie 

projektów aktów normatywnych dotyczących zatrudnienia, rehabilitacji oraz 

warunków życia osób niepełnosprawnych.  

Ponadto, z ustaleń kontroli wynika, że w co trzecim badanym ZAZ, środki 

z tytułu nieprzekazania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od 

                                                 
53  Art.1 pkt 32 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. – Dz. U. Nr 209, poz. 1316. 
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osób fizycznych, odprowadzane były na rachunek bankowy ZFA w terminie powyżej 

30 dni od nabycia do nich prawa54. 

Przyczyny nieprzekazania na ZFA zaliczek podatku od wynagrodzeń, 
wypłaconych osobom niepełnosprawnym za luty w dniu 6.03.2008 r. i za 
marzec w dniu 1.04.2008 r. wyjaśnił księgowy ZAZ w Witowicach 
„…prawdopodobnie w okresie dokonywania ww. wypłat nie wydrukowano 
przelewów na zaliczki podatku dochodowego i nie odprowadzono ich ww. 
terminie (…) Brakujące wpłaty uzupełniono w dniu dzisiejszym, tj. 
21.10.2008 r. przelewem kwoty 2.471 zł z rachunku bankowego SODiR na 
rachunek bankowy ZFA…” 

Dyrektor ZAZ w Zabrzu przyczyny przekazania środków na ZFA 
w styczniu i w lutym 2008 r., od wynagrodzeń wypłaconych za listopad 
i grudzień 2007 r., wyjaśnił dodatkowymi pracami, przydzielonymi 
pracownikowi odpowiedzialnemu za dokonywanie przelewów, a związanymi 
z uruchomieniem w dniu 27.12.2007 r. kolejnego ZAZ. 

3.2.5.1.2. Tylko 7 prowadzących ZAZ (spośród 20 badanych) przekazywało 

środki uzyskane z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego na 

ZFA. Kolejnych 4 prowadzących nie korzystało z takich zwolnień, gdyż nie byli 

właścicielami nieruchomości, w których zorganizowano ZAZ.  

W grudniu 2003 r. została zawarta umowa najmu i dzierżawy pomiędzy 
Spółką T., a Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „Piast” w Woli 
Rzędzińskiej, na podstawie której na części nieruchomości Spółki został 
utworzony ZAZ. Spółkę reprezentowało dwóch wiceprezesów, którzy byli 
jednocześnie działaczami Stowarzyszenia. Z uzyskanej informacji w urzędzie 
gminy wynika, że Spółka składała deklaracje na podatek od nieruchomości, 
wykazując w nich działki, na których zlokalizowany był ZAZ, WTZ oraz 
zakład pracy chronionej, prowadzony przez Spółkę. W deklaracji za 2008 r., 
jako przedmiot zwolnienia z podatku od nieruchomości, na podstawie art. 7 
ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Spółka wskazała 
w sumie 36 działek gruntowych (ponad 130 tys. m2 ) oraz budynki lub ich 
części o łącznej powierzchni 7,7 tys. m2. Według szacunków kontrolera, 
zwolnienie z podatków od nieruchomości, przypadające na obiekty ZAZ, 
wyniosło w okresie objętym kontrolą ok. 49 tys. zł i pozostało w dyspozycji 
Spółki, właściciela nieruchomości .  

W stycznia 2006 r., pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką w Łodzi 
a Caritas Archidiecezji Łódzkiej, została zawarta umowa użyczenia części 
nieruchomości, na której prowadzona jest działalność przez ZAZ. Parafia ta 
zwolniona była jako kościelna osoba prawna z podatku od nieruchomości na 
podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa 

                                                 
54  Przepisy prawne nieokreślają w jakim terminie środki te powinny być wpłacone na rachunek 
bankowy ZFA, tak jak ma to miejsce w przypadku zakładów pracy chronionej. Zgodnie z art. 33 ust. 3 
pkt 3 ustawy o rehabilitacji, prowadzący zpch zobowiązany jest do przekazywania środków na 
rachunek ZFRON w terminie 7 dni od dnia, w którym środki te uzyskano (do 30 lipca 2007 r. – do 20 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te uzyskano). 
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do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej55, pomimo że 
pomieszczenia zajmowane przez ZAZ wykorzystywane były na działalność 
gospodarczą. Z ustaleń kontroli wynika, że organ podatkowy nie został 
poinformowany o prowadzeniu na terenie Parafii ZAZ, a więc nie posiadał 
rozeznania co do faktycznego wykorzystania nieruchomości. W wyniku 
kontroli NIK Parafia złożyła korekty deklaracji podatku od nieruchomości, 
na podstawie których ustalono zaległość za lata 2006-2008, w kwocie 
19.299,0 zł plus należne odsetki. 

Nieprzekazywanie środków z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości 

oraz rolnego na rachunek ZFA w 9 badanych jednostkach, w ocenie NIK, jest 

działaniem nielegalnym. 

 Zdaniem gminy prowadzącej ZAZ, wpłata na ZFA równowartości kwoty 

naliczonego podatku od nieruchomości stanowiłaby dla niej nieuzasadniony wydatek, 

z uwagi na fakt, że gmina żadnych dochodów z nieruchomości, na której prowadzony 

jest ZAZ, nie otrzymywałaby, ponieważ jest jej właścicielem. Nadto, zgodnie 

z uchwałą rady gminy, wszystkie jednostki jej organizacyjne – w tym ZAZ – którym 

oddano do korzystania m.in. budynki lub ich części oraz nieruchomości gruntowe są 

zwolnione z obowiązku płacenie ww. podatku. Z kolei, zdaniem stowarzyszeń, które 

są organizacjami pożytku publicznego oraz jednocześnie prowadzą ZAZ, wpłata na 

ZFA równowartości kwoty naliczonego podatku od nieruchomości jest bezzasadna, 

ponieważ, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

są one zwolnione od podatku od nieruchomości. 

 W ocenie NIK, przytaczane w czasie kontroli argumenty gmin i stowarzyszeń 

prowadzących zakłady aktywności zawodowej, w kwestii braku wpływów na ZFA 

środków z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości, nie znajdują uzasadnienia 

w przepisach prawa. Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają nieruchomości 

lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym 

urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich. Wyłączenie to nie 

dotyczy zatem nieruchomości zajętych na potrzeby ZAZ, prowadzonych przez gminy 

lub powiaty. Nie znajduje w niniejszej sprawie zastosowania także art. 7 ust. 3 ww. 

ustawy, który stanowi, że rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne 

zwolnienia przedmiotowe, niż określone w ust. 1 tego artykułu. Zwolnienie dla 

prowadzących ZAZ, o charakterze podmiotowo-przedmiotowym, ustanawia na 

                                                 
55 Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 ze zm. 
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gruncie ww. ustawy art. 7 ust. 2 pkt 4. Z kolei art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych ustanawia zwolnienie podatkowe w stosunku do nieruchomości 

lub ich części zajętych na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego, a zatem także występujące w tej 

roli stowarzyszenia. Zwolnienie podatkowe z art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji 

w kontekście art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dotyczy 

natomiast stowarzyszenia w sytuacji, gdy prowadzi ZAZ, tj. wyodrębnioną 

organizacyjnie i finansowo jednostkę, która prowadzi działalność gospodarczą. 

 Reasumując, zdaniem NIK, jeżeli nieruchomość pozostaje w związku 

z funkcjonowaniem zakładu aktywności zawodowej, prowadzący zakład - w stosunku 

do tej nieruchomości - jest zwolniony z podatku od nieruchomości, a środki uzyskane 

z tytułu tego zwolnienia jest zobowiązany przekazać na zakładowy fundusz 

aktywności. Za powyższą interpretacją przemawia także wykładnia celowościowa. 

Regulacja prawna, wynikająca z ustawy o rehabilitacji, ma na celu tworzenie 

i ochronę miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie im 

rehabilitacji zawodowej i społecznej. Brak wpłat na ZFA, z tytułu zwolnienia 

z podatku od nieruchomości, zdaniem NIK, utrudnia realizację tego celu. 

We wrześniu 2003 r. Fundacja „Nadzieja-Dzieci” zawarła umowę 
z Miastem Zabrze, na mocy której Miasto użyczyło nieruchomość na 
zorganizowanie ZAZ. Zgodnie z umową Fundacja zobowiązana była do 
ponoszenia opłat, w tym podatku od nieruchomości. Wg deklaracji, podatek 
od nieruchomości za okres objęty kontrolą wyniósł 51,9 tys. zł. Zdaniem 
prezesa Zarządu Fundacji, byłoby rzeczą moralnie naganną dotowanie ZAZ 
(kosztem innych grup, którym udzielają pomocy) w sytuacji, kiedy wykazuje 
on zysk. Nadto, wskazał m.in., że również ZAZ nie może naliczonej kwoty 
zwolnienia z podatku wpłacić na konto ZFA, pomimo że podatek powstał 
w związku z jego działalnością gospodarczą. 

ZAZ, zorganizowany przez Miasto Bydgoszcz, złożył w tym urzędzie 
stosowne deklaracje, wykazując podatek od nieruchomości za lata 2006-
2008, w kwocie 14,8 tys. zł. Pomimo że podatku tego nie uiścił, a więc nie 
poniósł kosztu, ZAZ wystąpił do marszałka województwa kujawsko-
pomorskiego o środki na ten cel, które następnie w miesięcznych ratach 
przekazywał na ZFA. Ponadto, z ustaleń kontroli wynika, że Urząd Miasta 
w Bydgoszczy wystąpił do PFRON o rekompensatę utraconych dochodów 
w latach 2006-2008, zgodnie z zadeklarowanym podatkiem od 
nieruchomości przez ZAZ. Podatek od nieruchomości, na której ZAZ 
prowadził działalność gospodarczą, był więc dwukrotnie sfinansowany ze 
środków PFRON – raz przez Biuro Funduszu na podstawie art. 47 ust. 2 
ustawy o rehabilitacji, drugi raz przez marszałka województwa kujawsko-
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pomorskiego ze środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów 
działalności ZAZ . 

Caritas Diecezji Legnickiej przekazał nieodpłatnie ZAZ część swojej 
nieruchomości, zlokalizowanej w Jeleniej Górze. Deklaracje podatku od 
całej nieruchomości składał w Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze Zakład 
Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Legnickiej (na tej nieruchomości 
prowadził Zakład Opiekuńczo-Leczniczy). Podatku tego nie płacił, 
a następnie ubiegał się o umorzenie zaległości podatkowych oraz 
naliczonych odsetek za zwłokę. Z dokumentacji przedłożonej przez Caritas 
wynikało, że w latach 2006-2008, na podstawie 4 decyzji, prezydent miasta 
umorzył temu podmiotowi 96.908,50 zł w kwocie głównej i 7.118,0 zł 
odsetek. Jak ustalono, Caritas nie poinformował Urzędu Miasta, że na 
terenie tej samej nieruchomości zlokalizowany jest także ZAZ „ROSA”, który 
– podobnie jak Zakład Opieki Zdrowotnej - jest podmiotem organizacyjnie 
wydzielonym z Caritas Diecezji Legnickiej. Działania Caritas, uniemożliwiły 
Urzędowi Miasta Jelenia Góra ubieganie się w PFRON o rekompensatę 
utraconych przez gminę dochodów, z tytułu ustawowego zwolnienia 
prowadzącego ZAZ, m.in. z podatku od nieruchomości. W wyniku kontroli 
naliczony został podatek od nieruchomości za lata 2006-2008 zajmowanej 
przez ZAZ i Caritas wpłacił na konto ZFA kwotę 22.262 zł. 

Do dnia 30.06.2008 r. Stowarzyszenie „Dobry Dom” nie wpłaciło na 
ZFA ZAZ w Nowej Sarzynie kwoty 10.250,20 zł, z tytułu zwolnień od podatku 
od nieruchomości za lata 2006-2008. Kierownik ZAZ wyjaśnił „…ze względu 
na niejasności czy te środki można finansować z dotacji uzyskanej z Urzędu 
Marszałkowskiego na funkcjonowanie ZAZ, a ustawa nie określa terminu 
przekazywania tych środków, aby nie popełnić błędu mogącego skutkować 
sankcjami prawnymi, przelanie tych środków zostało wstrzymane do 
wyjaśnienia…”. 

3.2.5.1.3. Z ustaleń kontroli wynika, że 12 (spośród 20 badanych ZAZ) 

wprawdzie przekazywało na ZFA dochód uzyskiwany z prowadzonej działalności 

gospodarczej, jednakże w zaniżonej wysokości. Dokonywanie niepełnych wpłat 

z tego tytułu w różnych terminach, po okresie ich uzyskania było skutkiem 

nieokreślenia - w ustawie o rehabilitacji lub w rozporządzeniach w sprawie ZAZ - 

terminu przekazywania środków ZFA na wyodrębniony rachunek bankowy tego 

funduszu. 

W ZAZ w Stargardzie Szczecińskim z zaewidencjonowanej kwoty zysku 
za lata 2005-2007 w łącznej wysokości 294,4 tys. zł, do końca czerwca 
2008 r. wpłacono na rachunek ZFA 192,7 tys. zł i w trakcie kontroli 
dodatkowo 50,0 tys. zł. Kierownik ZAZ stwierdził „…Brak jednoznacznych 
wytycznych dotyczących momentu wpłaty środków na rachunek bankowy 
ZFA. Są ZAZ-y, które wpłacają środki po zatwierdzeniu bilansu. Inne po 
zakończonym roku kalendarzowym. Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
osób z Upośledzeniem Umysłowym przyjęło politykę, że na bieżącym 
rachunku zakładu zatrzymuje się kwotę w przybliżeniu równą zobowiązaniom 
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finansowym ZAZ za świadczone dla nas usługi lub zakup towarów. Cała 
nadwyżka wpłacana jest na ZFA…” 

 Pozostałe 4 ZAZ, które, w okresie objętym kontrolą, osiągały dochody 

z prowadzonej działalności gospodarczej, w ogóle nie dokonywały należnych wpłat 

na ZFA m.in. z powodu - jak uzasadniały - obawy przed utratą płynności finansowej 

lub rekompensowania uzyskanym zyskiem w jednym roku, strat poniesionych 

w latach poprzednich. Działania takie były niezgodne z art. 31 ust. 4 ustawy 

o rehabilitacji. 

W ZAZ „Zakład Introligatorsko-Drukarski” Stowarzyszenia Teatr 
Grodzki w Bielsku –Białej nie przekazano na ZFA zysku z działalności 
gospodarczej za 2007 r. w kwocie 83,5 tys. zł, ponieważ - jak wyjaśniono – 
żaden akt prawny nie precyzuje terminu. Ponadto, wskazano, że jednorazowe 
przekazanie tak dużej sumy grozi utratą płynności finansowej przez ZAZ.  

W ZAZ w Bydgoszczy dochody ZFA zostały zaniżone o 19,1 tys. zł, 
z uwagi na nieprzekazanie na rachunek bankowy tego funduszu zysku 
z prowadzonej działalności gospodarczej za 2007 r. ZAZ zyskiem tym 
zrekompensował sobie część straty poniesionej w 2006 r. (51, 7 tys. zł).  

3.2.5.2.  Wydatki ZFA 

W latach 2006-2008 (I półrocze) kontrolowane zakłady aktywności 

zawodowej wydatkowały łącznie 2.718,2 tys. zł, co stanowiło 73,9% osiągniętych 

w tym czasie przychodów ZFA. Katalog wydatków, które można finansować ze 

środków ZFA, został określony w § 15 byłego i aktualnego rozporządzenia w sprawie 

ZAZ, a tryb i zasady ich ponoszenia powinny wynikać z regulaminu, zatwierdzonego 

przez organizatora. 

Wszystkie badane ZAZ posiadały regulaminy ZFA, ale w co trzeciej jednostce 

były one nieaktualne, gdyż nie uwzględniały zmian wynikających z: 

- art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji, którym umożliwiono zatrudnianie 

w ZAZ określonych w nim osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności; 

- rozporządzenia w sprawie ZAZ z 2007 r., które wprowadziło od 2008 r. nowy 

katalog wydatków, możliwych do sfinansowania ze środków ZFA. 
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Struktura wydatków ze środków ZFA
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 Z powyższego wynika, że co piąta złotówka ZFA wydatkowana została na 

pomoc w zaspokajaniu innych potrzeb socjalnych i związanych z rehabilitacją 

społeczną zatrudnionych osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego 

i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w oparciu o § 15 ust. 1 pkt 8 

rozporządzenia w sprawie ZAZ z 2007 r. (§ 15 pkt 6 rozporządzenia w sprawie ZAZ 

z 2000 r.). Przepis ten umożliwił finansowanie praktycznie wszystkich wydatków 

ZAZ dot. osób niepełnosprawnych, a nie wymienionych w punktach od 1 do 7 tych 

rozporządzeń. 

ZAZ w Opolu w latach 2006-2008 (I pół.) wydatkował ze środków ZFA 
łącznie 92,9 tys. zł, z tego 52,7 tys. zł (56,7%) na podstawie ww. przepisu 
rozporządzenia. Z kwoty tej ponad 46 tys. zł (87,4%) przeznaczono na 
pokrycie kosztów drugich śniadań pracowników niepełnosprawnych. Do 
rozliczenia tych kosztów przekładano faktury z różnych sklepów. 

Z ustaleń kontroli wynika, że aż w 8 ZAZ, spośród 20 badanych, wydatki 

z ZFA w latach 2006-2008 (I pół.) były niższe od 65,0% przychodów osiągniętych 

w tym okresie. Świadczy to o: braku środków ZFA na rachunku bankowym tego 

funduszu, z uwagi na przeznaczenie ich na inne cele, niż określone w rozporządzeniu 

w sprawie ZAZ, lokowaniu na lokatach terminowych, czy też kumulowaniu na 

sfinansowanie droższych przedsięwzięć.   

W ZAZ, zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie, wydatkowano z ZFA 
82,2 tys. zł, przy osiągniętych przychodach 338,0 tys. zł, tj. 24,3%. Jak 
ustalono w trakcie kontroli, w dniu 9.04.2008 r., ZAZ ulokował na 6 m-cy 
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kwotę 190 tys. zł „…W celu osiągnięcia lepszych efektów przysposobienia 
zawodowego osób niepełnosprawnych do pracy, pozostałe środki finansowe 
przeznaczone zostaną na: rozbudowę bazy lokalowej i utworzenie nowych 
miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych; wkład własny do projektów 
związanych z rozwojem działalności ZAZ, lepszym doposażeniem stanowisk 
pracy dla osób niepełnosprawnych, promocję i reklamę ZAZ na skalę 
krajową…”  

W 15 ZAZ, spośród 20 badanych, wystąpiły nieprawidłowości 

w wykorzystaniu środków ZFA. Najczęściej zastrzeżenia NIK dotyczyły: 

- przeznaczania środków tego funduszu na finansowanie wydatków związanych 

z działalnością gospodarczą, w tym także wynagrodzeń pracowników ZAZ, co jest 

niezgodne z § 15 obu rozporządzeń w sprawie ZAZ; 

- przeznaczania na poprawę warunków pracy ponad 30% rocznych wpływów tego 

funduszu, co jest niezgodne z § 16 ust. 2 obu rozporządzeń w sprawie ZAZ.  

W I kw. 2006 r., Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
przeprowadził kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania środków 
PFRON w 2004 r. na działalność obsługowo-rehabilitacyjną ZAZ, 
zorganizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Piast” 
w Woli Rzędzińskiej. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości przypisał do 
zwrotu kwotę 56.094,48 zł. ZAZ zwrócił te środki, ale kwota 55.282,67 zł 
pochodziła z ZFA. Następnie Stowarzyszenie, wykorzystując ustalenia 
kontroli, postanowiło przeprowadzić analizę wydatkowanych środków 
PFRON w latach następnych. W wyniku tych działań do UMWM zwrócono 
w 2006 r. kwotę 22.450,34 zł oraz w 2007 r. – 65.553,49 zł. W tych 
przypadkach również były to środki ZFA. W maju 2008 r. pracownicy 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili kontrolę w ZAZ, 
w zakresie prawidłowości wydatków ponoszonych ze środków ZFA w 2007 r. 
i zakwestionowali wydatek dot. zwrotu środków do UMWM w kwocie 
65.553,49 zł. W wystąpieniu pokontrolnym MUW wniósł o zwrot tych 
środków na rachunek ZFA, wskazując jednocześnie, że nie mogą one  
pochodzić z działalności gospodarczej ZAZ. Taką sytuację kierownik ZAZ 
określił jako „kwadraturę koła”. 

W ZAZ w Witowicach, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy 
„Szansa”, w 2007 r. 4-krotnie, a w I połowie 2008 r. 3-krotnie wykorzystano 
środki ZFA - w łącznej wysokości 45,0 tys. zł - jako „pożyczki” na potrzeby 
ZAZ, np. w dniu 18.06.2007 r. przekazano na rachunek działalności 
gospodarczej kwotę 4.052,68 zł, z przeznaczeniem na zapłatę faktury za 
dzierżawę zbiorników i dostawę gazu, w dniu 4.10.2007 r. oraz w dniu 
9.01.2008 r. przekazano środki na rachunek SODiR w kwotach odpowiednio: 
18.799 zł oraz 7.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osób 
niepełnosprawnych.       

ZAZ, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu, przeznaczył 45.707,90 zł 
ze środków ZFA na pokrycie kosztów działalności obsługowo-
rehabilitacyjnej. Kierownik ZAZ podała m.in., że „…Chcąc zabezpieczyć 
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prawidłowość funkcjonowania ZAZ i zapewnić wynagrodzenie pracowników, 
Zarząd Koła (…) podjął uchwałę o podziale zysku wypracowanego w 2006 r. 
i przeznaczeniu kwoty 103.169 zł. …na zasilenie kosztów działalności 
obsługowo-rehabilitacyjnej… Biegły rewident poinformował Zarząd, że cały 
zysk powinien zostać przekazany na ZFA. W związku z powyższym brakujące 
5% kosztów działalności (po ograniczeniu dofinansowania ze środków 
PFRON w 2007 r. do 95%) w kwocie 45.707. pokryto ze środków ZFA…” 

ZAZ, prowadzony przez Stowarzyszenie „Dobry Dom” w trakcie 
trwania kontroli uporządkował stan środków ZFA. Wpłacono brakującą 
kwotę (ponad 57 tys. zł), którą, jak wyjaśniono, pożyczono na bieżącą 
działalność ZAZ. 

NIK zwraca uwagę, że na wykorzystywanie środków ZFA, niezgodnie z ich 

przeznaczeniem, wpływ mogło mieć nieterminowe przekazywanie przez urzędy 

marszałkowskie środków PFRON na działalność obsługowo-rehabilitacyjną ZAZ. 

Środki te, zamiast 5 dnia miesiąca rozpoczynającego półrocze, jak określono w § 10 

ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZAZ z 2000 r. oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia 

w sprawie ZAZ z 2007 r., trafiały do ZAZ nawet z 2-miesięcznym opóźnieniem. 

Prowadzący ZAZ mogli więc „pożyczać” środki ZFA, gdyż  nie ponoszą żadnej 

odpowiedzialności za wykorzystywanie środków ZFA na inne cele niż określone 

w rozporządzeniu w sprawie ZAZ. Problem ten został uregulowany w ustawie 

o rehabilitacji (tak, jak ma to miejsce w przypadku zakładów pracy chronionej).  

 Powszechną praktyką stosowaną przez ZAZ było kupowanie ze środków ZFA 

sprzętu i wyposażenia oraz kwalifikowanie tego wydatku jako usprawnienie 

i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy lub poprawę warunków pracy 

(o których mowa w § 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ZAZ z 2007 r.), mimo że 

zakupy te były ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

W ZAZ w Bydgoszczy wydatki na usprawnienie i dodatkowe 
oprzyrządowanie stanowisk pracy wyniosły w 2007 r. 44,2 tys. zł, tj. 68,4% 
przychodów tego roku. W ramach tej kwoty zakupiono kopioramę 
i wywoływarkę, agregat falcująco-szyjący i podstawę do zbieraczki (ZAZ 
świadczy usługi poligraficzno-introligatorskie oraz profesjonalnego 
niszczenia dokumentów). O zakup tych urządzeń wnioskował zespół 
programowy ZAZ.  

ZAZ w Jeleniej Górze, na poprawę warunków pracy przeznaczył 
w 2007 r. 49,1% przychodów tego roku, zakupując m.in. prasowalnicę 
walcową za kwotę 30,5 tys. zł. Dyrektor ZAZ wyjaśnił, że zakup taki był 
możliwy po zarezerwowaniu 30% wpływów z roku 2006 r. i skumulowaniu 
ich z 30% wpływów z roku 2007.   

ZAZ w Stargardzie Szczecińskim kwotę 37,7 tys. zł przeznaczył na 
zakup samochodu do rozwożenia posiłków, którym, oprócz kierowcy, jeździła 
osoba niepełnosprawna, jako ładowacz (było to jej stanowisko pracy). 
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 NIK podkreśla, że rehabilitacja zawodowa niepełnosprawnych pracowników 

ZAZ odbywa się, jak wskazują ustalenia kontroli, przede wszystkim poprzez ich 

bezpośrednie uczestnictwo w prowadzonej przez ZAZ działalności gospodarczej. 

Biorąc pod uwagę cel rehabilitacji zawodowej, prowadzący ZAZ wskazywali, że 

posługiwanie się przez osoby niepełnosprawne przedmiotami i urządzeniami, które 

używają także pełnosprawni, jest likwidacją pewnej bariery, pomocą w uzyskiwaniu 

samodzielności, czy też przyswajaniem sobie „nowinek” technicznych. Bezspornym 

natomiast jest, w ocenie NIK, że w świetle obu rozporządzeń w sprawie ZAZ, 

zakupione ze środków ZFA przedmioty i urządzenia powinny usprawniać pracę 

osoby niepełnosprawnej na zajmowanym przez nią stanowisku pracy, uzupełniać jej 

oprzyrządowanie, a tym samym wspomagać samodzielne funkcjonowanie 

w zakładzie pracy. 

NIK zwraca także uwagę, że w trakcie obowiązywania rozporządzenia 

w sprawie ZAZ z 2000 r. nie było podstaw prawnych do zakupu sprzętu i urządzeń, 

służących prowadzeniu działalności gospodarczej, ani ze środków PFRON, ani też ze 

środków uzyskanych przez ZAZ ze sprzedaży wyrobów i usług. Taka sytuacja miała 

miejsce, pomimo że naliczana była amortyzacja, powiększająca koszty działalności 

ZAZ, od środków trwałych całkowicie sfinansowanych ze środków PFRON. Obecnie 

obowiązujące rozporządzenie wprawdzie daje możliwość finansowania zakupu 

środków trwałych ze środków PFRON, ale dotyczy ono wyłącznie wymiany 

zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia lub w przypadku zmiany profilu 

działalności ZAZ. Nie można natomiast, na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 9 i 10 oraz § 8 

ust. 2 pkt 4, sfinansować urządzeń dla potrzeb ZAZ o wartości do 3,5 tys. zł, a więc 

nieamortyzowanych (są jednorazowo odnoszone w ciężar kosztów), czy też środków 

trwałych związanych z rozwojem działalności, ale tego samego profilu. Zdaniem 

NIK, może to w dalszym ciągu skutkować przeznaczaniem na ten cel środków ZFA. 

 

3.2.6.  Wsparcie zakładów aktywności zawodowej środkami publicznymi 

W okresie objętym kontrolą, zakłady aktywności zawodowej zwolnione były 

z różnego rodzaju podatków oraz opłat (na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach). Do końca 2007 r. nie dokonywały również wpłat na ubezpieczenia 

społeczne od niepełnosprawnych pracowników, a od 2008 r. terminowe wpłaty tych 

składek do ZUS były im refundowane.  
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Ponadto, jak wynika z ustaleń kontroli, zakłady aktywności zawodowej, poza 

ww. wsparciem, tzw. automatycznym, wynikającym wprost z przepisów ustawowych, 

otrzymali również środki publiczne, m.in. z jednostek samorządowych w ramach 

dotacji (dofinansowania), czy w związku z realizowanymi projektami.  

Zakłady aktywności zawodowej, objęte badaniem, wykazały, że w latach 2006 

– 2008 (I pół.) otrzymały wsparcie finansowe ze środków publicznych w łącznej 

wysokości 39.349,1 tys. zł56, w tym z tytułu: 

nieodprowadzenia 
składek do ZUS

6,0%

zwolnienia z podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych

3,7%

uzyskania środków 
publicznych z innych 

źródeł np. od 
samorządów

2,9%

zwolnienia z podatku 
od nieruchomości

0,5%
dofinansowania do 
wynagrodzeń osób 
niepełnosprawnych 
w ramach SODiR

9,8%

środki PFRON 
przekazane na 

działalność ZAZ
77,1%

Wykazane przez ZAZ wsparcie finansowe ze środków publicznych wyniosło 

w badanym okresie 1.847 zł średnio w miesiącu na jedną zatrudnioną osobę 

niepełnosprawną (zarówno w działalności gospodarczej, jak i obsługowo-

rehabilitacyjnej) i było ono bardzo zróżnicowane. Spośród 20 ZAZ objętych 

badaniem w 25% jednostek wynosiło ono do 1.800 zł w miesiącu na jedną 

zatrudnioną osobę niepełnosprawną; w 35% od 1.800 do 1.900 zł; w 25% od 1.900 do 

2.000 zł, a w 15% powyżej 2.000 zł. 

Na tak duże zróżnicowanie, w ocenie NIK, wpływ miały dwa czynniki: 

- operatywność prowadzących ZAZ, którzy występowali do jednostek samorządów 

terytorialnych (głównie urzędów marszałkowskich) o udzielenie im pomocy 

finansowej (wsparcie takie uzyskał, co drugi badany ZAZ); 

- niewykazanie ulg w podatkach od nieruchomości, w części dotyczącej ZAZ, na co 

wskazano przy omawianiu przychodów ZFA. 

                                                 
56  Bez kwoty 1.495,5 tys. zł, jaką otrzymały dwa ZAZ (prowadzone przez Puławskie Stowarzyszenie 

Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych) 
w formie dotacji z Urzędów Miast w Puławach i w Elblągu na przygotowanie posiłków dla 
potrzebujących. Przedmiotem działalności tych ZAZ jest m.in. prowadzenie gastronomii. 



Ważniejsze wyniki kontroli 

 55 

3.2.7.  Finansowe rezultaty kontroli 

 Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w wymiarze finansowym 

stanowiły ogółem 2.973.378,81 zł, z tego: 

- z naruszeniem prawa wydatkowano kwotę – 780.661,07 zł; 

- uszczuplono środki - publiczne w kwocie – 128.168,42 zł; 

- z naruszeniem prawa uzyskano kwotę – 137.353,71 zł; 

- inne nieprawidłowości stanowiły kwotę – 1.927.195,61 zł. 

 Uzyskane korzyści finansowe wyniosły – 5.327,42 zł i dotyczyły pożytków 

finansowych w postaci należnych środków publicznych. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej 
kontroli 
4.1. Przygotowanie kontroli  

Program został opracowany na podstawie kontroli rozpoznawczej, 

przeprowadzonej w III kwartale 2007 r. w ZAZ „U Pana Cogito” Pensjonat 

i Restauracja w Krakowie. Uwzględniono w nim także wyniki badania ankietowego, 

przeprowadzonego w sierpniu 2002 r. przez PFRON w pięciu, funkcjonujących 

wówczas zakładach aktywności zawodowej57 oraz treść publikacji zamieszczonej 

w dniu 02.07.2007 r. na portalu dla osób niepełnosprawnych58 pod tytułem „ZAZ – 

zaniedbane ogniwo rehabilitacji”.  

Dotychczas Najwyższa Izba Kontroli nie badała wykorzystania środków 

publicznych przez prowadzących zakłady aktywności zawodowej, ani też realizacji 

zadań na rzecz osób niepełnosprawnych przez tego typu jednostki. 

Kontrolą objęto 20 zakładów aktywności zawodowej, spośród 34 wykazanych 

przez PFRON59, które utworzone zostały do końca 2005 r. Wyboru dokonały 

delegatury NIK oraz Departament Pracy Spraw Socjalnych i Zdrowia. 

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych odbyła się narada uczestników 

kontroli NIK, podczas której omówiono wyniki kontroli rozpoznawczej, założenia 

organizacyjne, procedury kontrolne oraz zagadnienia dotyczące przedmiotu kontroli. 

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po 
zakończeniu kontroli 

Postępowanie kontrolne trwało od 3 czerwca 2008 r. do 9 kwietnia 2009 r.  

Stwierdzone nieprawidłowości oraz wnioski wynikające z ustaleń 

przedstawionych w protokołach omówione zostały na 5 naradach pokontrolnych. 

Do kierowników wszystkich skontrolowanych jednostek skierowano 

wystąpienia pokontrolne, zawierające uwagi, oceny oraz wnioski w sprawie usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto, przekazano 3 wystąpienia do właściwych 

marszałków, 3 wystąpienia do właściwych urzędów miejskich oraz wystąpienie do 

Zarządu PFRON. W jednym przypadku skierowano także zawiadomienie 

                                                 
57 Raport z badań, dotyczących utworzenia i funkcjonowania Zakładów Aktywności Zawodowej 

w okresie: 2000-2002  Warszawa, lipiec 2003 r. 
58  www.niepelnosprawni.pl 
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o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz w jednym przypadku 

zawiadomienie o popełnionym przestępstwie.  

W wystąpieniach pokontrolnych, skierowanych do prowadzących ZAZ, którym 

przedstawiono łącznie 81 wniosków, NIK najczęściej postulowała o: 

- przekazywanie na ZFA środków z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości, 

zajmowanych przez te jednostki oraz zysków osiągniętych w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą;  

- weryfikowanie osiągniętego poziomu sprawności społecznej i zawodowej pod 

kątem zatrudnienia osoby niepełnosprawnej u innego pracodawcy;  

- wykorzystanie środków ZFA wyłącznie na cele określone w obowiązujących 

przepisach; 

- dostosowanie statutów ZAZ oraz regulaminów ZFA do obowiązujących przepisów 

prawa. 

W wystąpieniach pokontrolnych, skierowanych do innych podmiotów 

wnioskowano m.in. o:  

- określenie wymiaru podatku od nieruchomości, zajmowanych przez ZAZ; 

- wyegzekwowanie od ZAZ zwrotu nienależnie otrzymanych środków PFRON, 

- terminowe zawieranie aneksów do umów o dofinansowanie kosztów działania ZAZ 

oraz terminowe przekazywanie środków na ten cel; 

- zwiększenie nadzoru nad udzielonym dofinansowaniem ze środków PFRON 

kosztów utworzenia i działalności ZAZ. 

Adresaci wystąpień pokontrolnych poinformowali NIK o sposobie 

wykorzystania uwag i wniosków oraz o podjętych działaniach w celu ich realizacji. 

 

                                                                                                                                            
59  Bez kontroli rozpoznawczej. 
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5. Załączniki 

5.1.1. Załącznik Nr 1  

Wykaz jednostek objętych kontrolą: 

1. Delegatura NIK w Katowicach: 

1.1. Caritas Archidiecezji Katowickiej – Zakład Aktywności Zawodowej 

w Mikołowie-Borowej Wsi; 

1.2. Fundacja „Nadzieja-Dzieci” – Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład 

Krawiecki w Zabrzu; 

1.3. Miasto Ruda Śląska – Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Usług 

Pralniczych; 

1.4. Stowarzyszenie Teatr Grodzki – Zakład Aktywności Zawodowej „Zakład 

Introligatorsko-Drukarski”; 

2. Delegatura NIK w Krakowie: 

2.1. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Piast” im. Wincentego Witosa – Zakład 

Aktywności Zawodowej w Woli Rzędzińskiej; 

2.2. Konwent OO. Bonifratrów – Zakład Aktywności Zawodowej Konary; 

2.3. Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” – Zakład Aktywności Zawodowej 

w Witowicach; 

3. Delegatura NIK w Lublinie: 

3.1. Gmina Stoczek Łukowski – Zakład Aktywności Zawodowej; 

3.2. Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego – Zakład Aktywności 

Zawodowej w Puławach; 

4. Delegatura NIK w Olsztynie: 

4.1. Starostwo Powiatowe w Giżycku – Zakład Aktywności Zawodowej; 

4.2. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych – Zakład Aktywności 

Zawodowej w Elblągu; 

5. Delegatura NIK w Rzeszowie: 

5.1 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło 

w Rymanowie – Zakład Aktywności Zawodowej; 
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5.2. Stowarzyszenie „Dobry Dom” w Woli Zarczyckiej – Zakład Aktywności 

Zawodowej w Nowej Sarzynie; 

6. Delegatura NIK w Szczecinie: 

6.1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło 

w Stargardzie Szczecińskim – Zakład Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia”; 

6.2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło 

w Kołobrzegu – Zakład Aktywności Zawodowej; 

7. Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia: 

7.1. Miasto Bydgoszcz – Zakład Aktywności Zawodowej; 

7.2. Caritas Diecezji Legnickiej – Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA” 

w Jeleniej Górze; 

7.3 Caritas Archidiecezji Łódzkiej - Zakład Aktywności Zawodowej w Łodzi; 

7.4. Starostwo Słupeckie - Zakład Aktywności Zawodowej;  

7.5. Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym - 

Zakład Aktywności Zawodowej w Opolu. 
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5.1.2. Załącznik Nr 2 

 

Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli 

 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

4. Prezes Rady Ministrów, 

5. Rzecznik Praw Obywatelskich, 

6. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej, 

7. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, 

8. Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, 

9. Minister Pracy i Polityki Społecznej, 

10. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 

11. Główny Inspektor Pracy, 

12. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu, 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 


