Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
Raport bieżący nr 12/2019 z dnia 10 maja 2019 roku

Zarząd Impel S.A. (Emitent) zawiadamia o otrzymaniu informacji od spółki zależnej od
Emitenta, działającej pod firmą Impel Facility Services Sp. z o.o. (dalej IFS) o doręczeniu
decyzji administracyjnej Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (dalej PFRON) datowanej na 25 kwietnia 2019 r. dotyczącej
postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 15 lipca 2016 roku w zakresie żądania
zwrotu kwot wypłaconych tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników
niepełnosprawnych za okresy sprawozdawcze: kwiecień 2013 r., maj 2013 r, kwiecień 2015,
grudzień 2015 oraz styczeń 2016 r. (dalej Postępowanie).
Decyzja PFRON z dnia 25 kwietnia 2019 r. jest następstwem rozpoznania przez PFRON
wniosku IFS o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją PFRON z dnia 22
czerwca 2018 roku nakazującej zwrot dofinansowania i zawiera w swej treści następujące
rozstrzygnięcia:
1. uchylenie decyzji PFRON z dnia 22 czerwca 2018 r. w części dotyczącej okresów
sprawozdawczych: kwiecień 2013 r., maj 2013 r., grudzień 2015 r. i umorzenie
postępowania administracyjnego w tym zakresie (łączna kwota umorzenia wynosi
1.593.669,55 zł),
2. utrzymanie decyzji PFRON z dnia 22 czerwca 2018 r. w części dotyczącej okresu
sprawozdawczego styczeń 2016 r. (kwota do zwrotu 166.208,10 zł + odsetki),
PFRON utrzymując decyzję o zwrot dofinansowań w zakresie okresu sprawozdawczego
styczeń 2016 r. zastosował błędną (szeroką) wykładnię kosztów płac określoną brzmieniem
art. 26a ust. 1a (1) pkt 3, art. 26a ust. 1a (2) w zw. z art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji,
zatem dotyczących ogółu ubezpieczonych zgłoszonych przez IFS do ZUS w spornym
okresie rozliczeniowym, a nie w odniesieniu do konkretnych pracowników
niepełnosprawnych, na których uzyskano wsparcie z PFRON (wykładnia sprzeczna
z orzeczeniem WSA z dnia 15 stycznia 2019 r., V SA/Wa 1511/), a tym samym oparł
merytoryczne rozstrzygnięcie na nieprawidłowo ustalonym stanie faktycznym.
Przedmiotowa decyzja PFRON jest ostateczna, niemniej jednak IFS służy prawo złożenia
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie w terminie 30 dni
od doręczenia decyzji. IFS skorzysta z przysługującego jej prawa i złoży skargę odnośnie
wskazanego powyżej punktu 2, bowiem z wydanym przez PFRON rozstrzygnięciem nie
może się zgodzić. Zdaniem Emitenta pomoc publiczna udzielana jest na każdego
pracownika niepełnosprawnego odrębnie, a zatem ewentualne uchybienia dotyczące wpłat
składek co do niektórych pracowników niepełnosprawnych nie wpływają na możliwość
uzyskania pomocy publicznej na pozostałych pracowników niepełnosprawnych
zatrudnianych przez danego pracodawcę w tym samym okresie.
Obecnie łączna, wynikająca ze wszystkich postępowań wszczętych od 2016 r., kwota
roszczeń zwrotu środków PFRON wobec spółek Grupy Impel oszacowana jest na 7.528.
829,69 złotych. Wyżej wskazana kwota wynika z decyzji PFRON. Spółki Emitenta odwołały
się od wszystkich negatywnych dla nich decyzji, względnie w przypadku IFS w zakresie
decyzji opisanej w niniejszym raporcie, skarga do WSA zostanie złożona w terminie do dnia
8 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja poufna

