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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r.  

Jednostka 
kontrolowana 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13,  
00-828 Warszawa (dalej zwany też: PFRON lub Fundusz). 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Pani Marlena Maląg, Prezes Zarządu Funduszu od dnia 20 grudnia 2018 r. 
Poprzednio obowiązki Prezesa Zarządu Funduszu od 15 czerwca 2017 r. pełniła Pani 
Dorota Habich, Zastępca Prezesa Zarządu Funduszu, 
W skład Zarządu Funduszu od dnia 22 lutego 2016 r. wchodzi także Pan Tomasz 
Maruszewski, Zastępca Prezesa Zarządu. 

(akta kontroli: tom I str. 7) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Rzeszowie.  

Kontrolerzy 1. Kazimierz Ramocki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
przeprowadzenia kontroli nr LRZ/16/2019 z 14 stycznia 2019 r. 
2. Roman Chrząszcz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
przeprowadzenia kontroli nr LRZ/14/2019 z 14 stycznia 2019 r. 
3. Dariusz Herda, doradca prawny, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 
LRZ/15/2019 z 14 stycznia 2019 r. 

(akta kontroli: tom I str. 1-6) 
 

II. Cel i zakres kontroli 
 
Celem kontroli była ocena wykonania w 2018 r. planu finansowego Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod względem legalności, 
celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych działań przez dysponenta 
funduszu. Ocenie podlegały w szczególności: 
- planowanie i realizacja przychodów Funduszu, 
- planowanie i wykonanie kosztów oraz efekty realizowanych zadań, w tym 

stopień ich realizacji, 
- wykorzystanie otrzymanych dotacji i środków z budżetu Unii Europejskiej, 
- gospodarowanie wolnymi środkami, 
- prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych oraz 

sprawozdań za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych, 
- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania 

sprawozdań. 
 
Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były 
w szczególności następujące działania kontrolne: 
- dokonanie analizy wykonania planu przychodów funduszu, 
- analiza stanu należności pozostałych do zapłaty, 
- szczegółowa kontrola wybranych należności z tytułu przychodów funduszu oraz 

windykacji zaległości, 
- dokonanie analizy realizacji kosztów, w tym współfinansowanych z budżetu Unii 

Europejskiej, 

                                                      
1 j.t. Dz.U. z 2019, poz. 489, dalej zwana ustawą o NIK 
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- analiza realizacji zadań oraz efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania 
środków, 

- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków, 
- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
- analiza przyznania, wykorzystania i rozliczenia wybranych dotacji, 
- kontrola wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie 

zadaniowym, 
- dokonanie analizy stanu zobowiązań, 
- szczegółowa kontrola wybranych zapisów i dokumentów księgowych, 
- analiza prawidłowości sporządzenia sprawozdań, 
- analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej 

dotyczących sporządzania sprawozdań, 
- realizacja wniosków pokontrolnych sformułowanych po poprzedniej kontroli 

budżetowej. 
 
Opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 
 
III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych2 oraz statutu. Fundusz jest państwowym 
funduszem celowym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych3, z zastrzeżeniem, że posiada on osobowość prawną (art. 
45 ust. 1 i 2 ustawy o rehabilitacji). Organami Funduszu są: Rada Nadzorcza 
i Zarząd. W skład Zarządu Funduszu wchodzą Prezes Zarządu Funduszu oraz dwaj 
jego zastępcy. Nadzór nad Funduszem sprawuje minister właściwy do spraw 
zabezpieczenia społecznego (obecnie jest to Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej). Plan finansowy w 2018 r. określony został w załączniku do ustawy 
budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku4. Przychody wykonano 
w wysokości 5.328.489,6 tys. zł, tj. o 4,9% powyżej kwoty zaplanowanej 
(5.081.731,0 tys. zł), a koszty w kwocie 5.135.438,1 tys. zł, co stanowiło 98,6% 
planu (5.207.143,0 tys. zł). 
 
Środki Funduszu przeznaczane są na realizację zadań określonych w ustawie 
o rehabilitacji, związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianiem. 
 
IV. Ocena 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie5 wykonanie planu finansowego 
Funduszu w 2018 roku. Stwierdzone nieprawidłowości nie dawały podstaw do 
obniżenia oceny ogólnej, ze względu na ich skalę finansową w relacji do ogólnych 
kwot przychodów i kosztów. 
W wyniku kontroli 78% wydatków inwestycyjnych i 30% kosztów bieżących PFRON6 
stwierdzono, że zostały one poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania 

                                                      
2 j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm., zwana dalej ustawą o rehabilitacji. 
3 j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. .2077 ze zm., zwana dalej ustawą o finansach publicznych 
4 tabela 20 załącznika nr 13 do ustawy budżetowej na 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 291). 
5 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna 
i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się ocenę 
opisową. 
6 dobranych według założonej przez NIK dla kontroli budżetowej metodyki. 
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środkami publicznymi określonych w ustawie o finansach publicznych i aktach 
wykonawczych. Analizowane koszty poniesione zostały na realizację zadań 
ustawowych. W rezultacie wydatkowania środków osiągnięto cele prowadzonej 
działalności zaplanowane w ustawie o rehabilitacji, planie finansowym Funduszu. 
Pozytywną ocenę uzasadnia także fakt, że prawidłowo realizowano przychody oraz 
gospodarowano wolnymi środkami Funduszu. 
 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje roczne sprawozdania za 2018 r. 
z wykonania planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz sprawozdania za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji 
finansowych. 
Sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo, na podstawie danych wynikających 
z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób 
racjonalny kontrolę prawidłowości sporządzonych sprawozdań. 
Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, stosownie do przepisów 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej7, Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych8, a także sprawozdawczości 
budżetowej w układzie zadaniowym9. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości związane były z ustaleniem zasad udzielania 
świadczenia świątecznego w grudniu 2018 r. w sposób niezapewniający należytego 
przestrzegania wymogów ustawowych w zakresie udzielania tego rodzaju 
świadczeń, co skutkowało uiszczeniem składek na ubezpieczenia społeczne 
w kwocie 562,9 tys. zł. 
 
V. Wyniki kontroli 
 
1. Wykonanie planu finansowego państwowego funduszu celowego 
 
1.1. Wykonanie planu przychodów państwowego funduszu celowego 
 
Przychody Funduszu w 2018 r. zrealizowane zostały w wysokości 5.328.489,6 tys. 
zł, tj. o 4,9% powyżej kwoty zaplanowanej (5.081.731,0 tys. zł) oraz o 6,5% więcej 
niż w roku poprzednim (5.003.680,0 tys. zł). 
 
Głównymi źródłami przychodów Funduszu były: 
- wpłaty realizowane przez pracodawców na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji 
w wysokości 4.344.153,2 tys. zł, tj. wyższe o 4,3% od przyjętego planu finansowego 
na 2018 r. (4.165.895,0 tys. zł) i o 8,1% od zrealizowanych w 2017 r. (4.020.026,9 
tys. zł) oraz  
- dotacja celowa z budżetu państwa, na podstawie art. 46a tej ustawy, w wysokości 
741.841,0 tys. zł (co stanowiło 13,9% wszystkich przychodów Funduszu). 
 
Przyjęty w ustawie budżetowej plan dotacji, przewyższał o 4.704 tys. zł poziom 
wykonania dotacji w roku poprzednim (742.756 tys. zł) i w trakcie roku budżetowego 
nie uległ zmianie. Dotację na zadania ustawowe funduszu celowego wykorzystano 

                                                      
7 rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 
z 2018 r., poz.109 ze zm.) 
8 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych 
w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1773) 
9 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym (j.t Dz.U. z 2018 r., poz. 1793, ze zm.) 

Opis stanu 
faktycznego 
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w wysokości 741.096,4 tys. zł, tj. w 99,3% w stosunku do planu (747.460,0 tys. zł) 
oraz w wysokości 744,6 tys. zł na wydatki bieżące związane z finansowaniem 
projektów z udziałem środków UE. 
 
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4.263,6 tys. zł została w terminie 
zwrócona do budżetu państwa. 
 
Dotację dla państwowego funduszu celowego przeznaczono na realizację 
ustawowych zadań PFRON10 i współfinansowanie projektów z udziałem środków 
Unii Europejskiej11. 
 
Wykonanie dotacji z budżetu państwa w latach 2015-2018 było na stabilnym 
poziomie i wynosiło od 741.466,5 tys. zł w 2015 r. do 742.756,4 tys. zł w 2017 r. 
 
Wpłaty pracodawców w latach 2017-2018 wzrosły w stosunku do wpłat z lat 2015-
2016. W 2018 wpłaty były wyższe w porównaniu do wysokości wpłat z 2017 r. 
o 8,1% (4.020.026,9 tys. zł) i o 20% w stosunku do wpłat w roku 2015 (3.620.947,4 
tys. zł.). Wzrost wpłat w latach 2017-2018 wynikał głównie ze zmiany przepisów 
dotyczących obowiązkowych wpłat pracodawców oraz z występującym w tym 
okresie wzrostem zatrudnienia i wzrostem płac. 
W 2018 r. wpłaty od pracodawców stanowiły 81,6% wszystkich przychodów 
Funduszu, a dotacja z budżetu państwa stanowiła 13,9% przychodów. 

(akta kontroli: tom I, str. 158-223, tom IV str. 26-55) 
 
W roku 2018 wystąpiła znacząca, w porównaniu do poprzedniego roku 
budżetowego, różnica w stanie należności netto12. Według ustawy budżetowej na 
rok 2018 należności netto Funduszu zaplanowano w wysokości 84.525,0 tys. zł. 
Zaplanowana wysokość należności stanowiła 86,2% wykonania należności netto 
w roku poprzednim (98.058,9 tys. zł). Plan do końca roku nie uległ zmianie. Fundusz 
w 2018 r. wykonał plan należności w kwocie 165.244,9 tys. zł, tj. w 195,5%. 
Należności wzrosły w ciągu roku budżetowego, w stosunku do stanu na początek 
roku (98.058,9 tys. zł) i jednocześnie wykonania należności w 2017 r o 67.186 tys. 
zł, tj. o 68,5%13. 
 
Nastąpiła również zmiana w strukturze należności netto. W 2017 r. większość 
należności (w kwocie 50.445,6 tys. zł) dotyczyła obowiązkowych wpłat 
pracodawców. Stanowiły one 51,4% wszystkich należności. W 2018 r. należności 
z powyższego tytułu wynosiły 47.596 tys. zł (28,8%)14. 
 
Ustalono, że istotny wzrost należności netto w 2018 r. nastąpił w zakresie15: 
- rozrachunków z tytułu niedoborów i szkód - na kwotę 21.148,1 tys. zł, co stanowiło 
wzrost o 100% w stosunku do roku ubiegłego i było następstwem przeprowadzenia 
pełnej czteroletniej inwentaryzacji. Według Funduszu niedobory po inwentaryzacji 
były w trakcie wyjaśniania i rozliczania, 

                                                      
10 wynikających z art. 26a i art. 47 ust. 2 ustawy o rehabilitacji 
11 Wyłącznie na projekty bieżące. Z dotacji budżetowej nie finansowano projektów majątkowych Funduszu. 
12  Bez skumulowanych kwot odpisów aktualizujących wartość należności. 
13 Nie podano wysokości należności za lata 2015 – 2016, ze względu na przyjętą od 2017 r., przez Ministerstwo Finansów 
zmianę metodyki w sprawozdawczości budżetowej, w zakresie prezentowaniu należności ( wprowadzono podawanie 
należności netto bez uwzględniania skumulowanego odpisu aktualizującego).  
14 Plan finansowy Funduszu zgodny z ustawą budżetową, w zakresie należności netto przewidywał wyłącznie pozycje - 
należności (ogółem), w tym: należności z tytułu wpłat obowiązkowych i należności z tytułu udzielonych pożyczek. 
15 Podano bardziej istotne kwotowo składniki pozostałych należności, 
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- pozostałych rozrachunków z tytułu wpłaconych wadiów i kaucji - o kwotę 16.758,8 
tys. zł (wzrost o 10% w stosunku do roku ubiegłego), 
- pozostałych rozrachunków – w oparciu o przepisy KPA, w zakresie refundacji na 
podstawie art.25a i dofinansowania na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji, 
wzrost o kwotę 40.755,9 tys. zł – o 80% w stosunku do roku ubiegłego, 
- rozrachunków z tytułu wpłat pracodawców na PFRON – wzrost o kwotę 119.961,6 
tys. zł, tj. o 20% w stosunku do roku ubiegłego. 
 
Pani Marlena Maląg Prezes Zarządu Funduszu w sprawie wzrostu należności netto 
wyjaśniła, że wynikał on głównie ze zmiany zasad tworzenia odpisów 
aktualizujących wartość należności w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. 
Wzrost należności w przedmiotowym obszarze działalności Funduszu był również 
rezultatem przeprowadzonych kontroli w zakresie realizacji przekazywanych 
dofinansowań i refundacji. 
 
W dniu 1 października 2018 r. Zarząd Funduszu podjął uchwałę16 w sprawie, 
o której mowa w wyjaśnieniach Pani Prezes. Według przyjętych zasad odpisy 
aktualizujące, tworzono dla dłużników, których należności zostały przekazane do 
odzyskania w postępowaniu windykacyjnym – po upływie dziewięciu miesięcy od 
dnia ww. przekazania. Przed przyjęciem tych regulacji odpisy aktualizujące 
tworzono również przed tym terminem, w tym dla należności uznanych za 
„należności wątpliwe”. 
 
Na koniec 2018 r. należności brutto, tj. suma ww. należności netto i odpisów 
aktualizujących wartość należności (843.972,4 tys. zł) wyniosły 1.009.217,3 tys. zł 
i były wyższe od należności brutto naliczonych na koniec 2017 r. (938.054 tys. zł) 
o 71.163,3 tys. zł, tj. o 7,6%17. Zaległości Funduszu, które po zakończeniu roku 
2018 wynosiły – 585.236,9 tys. zł18, stanowiły 58,0% należności brutto. 

(akta kontroli: tom I str. 158-159, 224-237, tom II str. 315-336)  
 
Według stanu na 31 grudnia 2018 r., jak w roku ubiegłym, zarejestrowanych było 46 
podmiotów zalegających z wpłatami na PFRON w kwotach przewyższających 1.000 
tys. zł. Najwyższa kwota wynosiła 5.154,6 tys. zł. 
W 2018 r. PFRON - poza pożyczkami z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych - nie planował i nie udzielał pożyczek. Należności zarachowane 
z przedmiotowego tytułu wynosiły na koniec roku – 1.792,6 tys. zł. 

(akta kontroli: tom I str.158-159, 238-239) 
 
Fundusz podejmował działania w celu odzyskania należnych kwot, w tym w trybie 
przewidzianym w art. 49, art. 49e, art. 49f ustawy o rehabilitacji. 
W 2018 r. umorzono należności na łączną kwotę 4.341,1 tys. zł, tj. 0,7% z łącznej 
kwoty zaległości (w roku ubiegłym – umorzono 6.731,0 tys. zł, tj. więcej o 55,1%), 
odroczono terminy płatności zaległości w kwocie głównej 411,1 tys. zł oraz 
rozłożono spłatę zaległości na raty w wysokości 20.755,7 tys. zł (w roku ubiegłym 
w podobnej wysokości - 20.960 tys. zł).  

(akta kontroli: tom I str. 240-261) 
                                                      
16 Nr 64/2018, 
17 Poziom należności brutto stanowiący o faktycznym poziomie należnych Funduszowi środków finansowych, nie był 
podawany w planie finansowym - załączniku do ustawy budżetowej. Poziom należności brutto był sprawozdawany przez 
Fundusz na koniec roku budżetowego w sprawozdaniu Rb-33 i w wewnętrznych sprawozdaniach Funduszu.  
18 Zaległości – jako suma kwot zaległych zgłoszonych do Departamentu ds. Kontroli i Windykacji przez departamenty 
merytoryczne Funduszu. Ewidencja księgowa Funduszu rejestrowała należności, bez wyodrębniania dodatkowej kategorii – 
zaległości. 
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Kontrola 23 decyzji19 dotyczących ulg w spłacie należności20 wykazała, że 
przyznawano je po analizie zebranego materiału dowodowego, uwzględniając 
sytuację finansową zobowiązanych podmiotów. Umorzenie zaległości następowało 
na podstawie art. 49 ust. 5a ustawy o rehabilitacji w sytuacji ich nieściągalności. 
Pozostałe ulgi przyznawano powołując się na art. 49 ust. 5c lub art. 49f ust.1 pkt.2 
i ust. 3c ustawy o rehabilitacji, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 
pracodawców (zwykle z powodu trudnej sytuacji finansowej) oraz uwzględniając 
interes publiczny. Decyzje zawierały elementy określone w art. 210 § 1 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa21. W decyzjach naliczano opłaty 
prolongacyjne, wymagane przepisem art. 49 ust. 5d ustawy o rehabilitacji. 
Decyzje wydawano w terminach określonych w art. 139 Ordynacji podatkowej. 
Do prowadzenia postępowań administracyjnych wynikających art. 49 ustawy 
o rehabilitacji, w tym wydawania cyt. powyżej decyzji, Prezesa Zarządu PFRON 
upoważnił/wyznaczył imiennie osoby z departamentów merytorycznych, w których 
zarachowano i ewidencjonowano zaległości z tytułu wpłat realizowanych przez 
pracodawców oraz innych kwoty należnych Funduszowi. 
W 2018 r. pełnomocnicy Prezesa Zarządu wydali 394 decyzje w sprawie umorzenia 
zaległości, 278 decyzji w sprawie rozłożenia zaległości na raty i 13 decyzji 
odraczających termin płatności zaległości. 

(akta kontroli: tom I str. 240-261, 262-269) 
 
Fundusz, wg. stanu na 31 grudzień 2018 r., prowadził 12.951 spraw 
windykacyjnych. Łączna kwota dochodzona w tych postępowaniach wynosiła 
585.236,9 tys. zł. Powyższa kwota stanowiła 100% zaległości na koniec roku 2018, 
zgłoszonych do windykacji przez departamenty merytoryczne. Na koniec 
poprzedniego 2017 roku łączne zaległości Funduszu były wyższe i wynosiły 
732.074,0 tys. zł, tj. o 25,1% więcej od stanu należności w 2018 r. 
 
W wyniku postępowań windykacyjnych Funduszu odzyskano w 2018 r. kwoty 
zaległe w wysokości 105.758,8 tys. zł, tj. 10,5% należności brutto oraz 18,1% 
zaległości zaewidencjonowanych na koniec 2018 r. (585.236,9 tys. zł).  
 
Analiza 30 spraw22, w których łączna kwota zaległości wynosiła 182.416,0 tys. zł, 
tj. 31,2% wszystkich zaległości (w jednostkowych przypadkach było to od 2.366,4 
tys. zł do 29.750 tys. zł) wykazała, że służby windykacyjne Funduszu w 2018 r. 
odzyskały z ww. kwoty 2.078,0 tys. zł (1,1%). Ustalono również, że w 2018 r. trzy 
sprawy były nadal prowadzone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej 
Polskiej23, trzy było na etapie przygotowania odpowiednich działań prawnych przez 
Departament Wsparcia Zarządu24, w jednej sprawie nadano klauzulę wykonalności 
po wyroku sądu, w 13 sprawach trwały postępowania egzekucyjne, w tym w dwóch 
egzekucja komornicza, w 10 sprawach toczyło się postępowanie upadłościowe 
z udziałem Funduszu25.  

(akta kontroli: tom I, str. 270-278) 
 

                                                      
19 Wybór celowy – najwyższe kwoty  
20 z tego: 10 dotyczyło umorzenia należności, 5 rozłożenia na raty i 8 odroczenia terminu płatności, na łączną kwotę 5.589,1 
tys. zł 
21 j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm., 
22 Kryterium wyboru - wartość należności i długi okres przeterminowania sprawy. Podmioty z listy największych  dłużników  
23 Trzy sprawy o najwyższych kwotach zaległości i najdłużej trwające.  
24 Poprzednio Departament Prawny, 
25 Fundusz ujęty był na listach wierzytelności 
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Windykacje były następstwem m.in. działalności kontrolnej Funduszu. W 2018 r. 
Departament ds. Kontroli i Windykacji przeprowadził 140 kontroli, tj. 93,3% kontroli 
zaplanowanych na 2018 r. Nieprawidłowości stwierdzono w 123 kontrolach, w tym 
skutkujące zwrotem środków w 92 kontrolach i skutkujące obowiązkiem wpłat do 
PFRON w 15 kontrolach. Łączna kwota podlegająca kontroli wynosiła 297.371,5 tys. 
zł, a łączna kwota zakwestionowany środków 14.661,1 tys. zł, (tj. 4,9% środków 
skontrolowanych). 
W 2018 r. w odniesieniu do roku 2017 nastąpił wzrost o 5,6% liczby 
przeprowadzonych kontroli, przy jednoczesnym spadku o 51,7% kwoty podlegającej 
kontroli. 

(akta kontroli: tom I str. 279-309) 
 
W 2018 r. tworzono odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu obowiązkowych 
wpłat, w myśl wewnętrznych uregulowań Funduszu26, które zakładały jego 
utworzenie w terminie siedmiu miesięcy od daty wymagalności. 
 
Departament Wpłat Funduszu utworzył w 2018 r. odpisy aktualizujące należności 
łącznie na kwotę 69.792,5 tys. zł. Kwota odpisów stanowiła 73,2% stanu z roku 
poprzedniego (95.325,3 tys. zł)27. W trakcie roku rozwiązano odpisy aktualizujące 
w kwocie 58.951,7 tys. zł, co stanowiło 84,8% odpisów rozwiązanych w roku 
poprzednim (69.532,9 tys. zł)28 oraz wykorzystano odpisy aktualizujące na kwotę 
56.847,3 tys. zł, co stanowiło 208,2% odpisów wykorzystanych w roku poprzednim 
(27.306,2 tys. zł)29.  
W 2018 r., w skali całego Funduszu utworzono nowe odpisy aktualizacyjne na 
łączną kwotę 130.368,1 tys. zł i wykorzystano odpis w wysokości 60.674,0 tys. zł. 
 
Analizując odpisy aktualizujące dotyczące 102 wybranych losowo podmiotów 
stwierdzono, że odpisów dokonano w trybie cyt. powyżej procedury, tj. w związku z: 
- objęciem dłużnika postępowaniem egzekucyjnym – 10 przypadków, 
- postawieniem dłużnika w stan likwidacji lub otwarciem postępowania 
restrukturyzacyjnego – dwa przypadki, 
- wnioskiem złożonym przez dłużnika o rozłożenie na raty zaległości – pięć 
przypadków, 
- upływem siedmiu miesięcy od terminu wymagalności zapłaty – 85 przypadków. 
 
Stwierdzono, że odpisów dokonywano terminowo, zgodnie z cytowaną powyżej 
procedurą. W 2018 r. podobnie jak poprzednim 2017 r. w Funduszu nie było 
zaległości przedawnionych/przeterminowanych, w tym z tytułu obowiązkowych wpłat 
na PFRON. 

(akta kontroli: tom I str. 224-237, 310-352)  
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
 
1.2. Wykonanie planu kosztów państwowego funduszu celowego 
 

                                                      
26 uchwala Zarządu Funduszu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ewidencji odpisów aktualizujących wartość należności (…) 
27 Zgodnie z cyt. uchwałą Zarządu z dnia 29 marca 2017 r. Departament Wpłat przedkładał Zarządowi, co kwartał 
informacje/raporty o stanie odpisów aktualizujących. 
28 Rozwiązanie odpisu zgodnie z cyt. uchwała następowało w przypadku dokonania wpłaty przez zobowiązany podmiot lub 
innego zmniejszenia należności. 
29 Wykorzystanie odpisu zgodnie z cyt. uchwała następowało w przypadku braku możliwości ściągnięcia należności (np. 
likwidacja jednostki i brak następcy prawnego, zakończenie postępowań upadłościowych lub restrukturyzacyjnych, decyzja 
o umorzeniu należności, braku możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie, nieściągalności należności  
(podano różnych 8 przypadków). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Plan finansowy Funduszu po zmianach (na koniec 2018 r.) obejmował koszty 
ogółem 5.207.143 tys. zł. Wykonanie kosztów w 2018 r. wynosiło 5.135.438,1 tys. zł, 
co stanowiło 98,6% planu i było wyższe o 133.170,3 tys. zł (o 2,7%) od kosztów 
roku 2017. 
Najwyższe koszty dotyczyły wykonania zadań – 4.851.198,6 tys. zł (94,5% kosztów 
ogółem) i były one wyższe o 175.512,4 tys. zł (o 3,5%) od poniesionych w 2017 r. 
Wykonane koszty bieżące (administracyjne) – bez wydatków inwestycyjnych – 
wynosiły 271.609,730  tys. zł, co stanowiło 5,3% kosztów ogółem i były niższe od 
takich kosztów poniesionych w 2017 r. o 27.154,3 tys. zł (o 5,5%).  
Wydatki majątkowe (usługi i zakupy inwestycyjne) w 2018 r. wynosiły 12.629,831 
tys. zł (0,3% kosztów ogółem) i były niższe o 15.187,8 tys. zł (o 54,6%) od takich 
wydatków, poniesionych w 2017 r. 

(akta kontroli: tom I str. 158-159, tom II str. 1-2) 
 
W latach 2015-2018 wykonanie kosztów ogółem Funduszu sukcesywnie wzrastało 
i wynosiło od 4.600.150 tys. zł w 2015 r. do 5.135.438,1 tys. zł w 2018 r.  
Koszty wykonania zadań w okresie 2015-2018 również sukcesywnie wzrastały: od 
4.272.663,5 tys. zł w 2015 r. do 4.851.198,6 tys. zł w 2018 r. Udział kosztów 
wykonania zadań w kosztach ogółem w ww. okresie wzrastał i wynosił od 92,9% 
w 2015 r. do 94,5% w 2018 r. 
W okresie 2015-2018 najwyższe koszty bieżące (administracyjne) w kwocie 
303.857,1 tys. zł zostały poniesione w 2015 r. Najniższe koszty bieżące w kwocie 
271.609,7 tys. zł Fundusz poniósł w 2018 r. W ww. okresie udział kosztów 
bieżących w kosztach ogółem zmniejszał się i wynosił od 6,5% w 2015 r. do 5,4% 
w 2018 r. 

(akta kontroli: tom II str. 1-2) 
 
Analiza wykonania planu finansowego Funduszu wykazała, że w 2018 r., w dwóch 
przypadkach wystąpiły znaczne odchylenia32 realizacji kosztów w stosunku do roku 
poprzedniego. 
Koszty wykonane w ramach podziałki planu finansowego 2.1 „Różne wydatki na 
rzecz osób fizycznych” w 2018 r. wynosiły 103.629,1 tys. zł w sytuacji, gdy w 2017 r. 
ich wartość wynosiła – 2.583,4 tys. zł, (wzrost o 3.911%). Było to spowodowane 
przede wszystkim tym, że koszty realizacji Modułu I i II programu „Aktywny 
samorząd” w 2018 r. były finansowane środkami zaplanowanymi w tej podziałce 
planu, natomiast w roku poprzednim koszty te były finansowane ze środków 
zaplanowanych w innej pozycji planu finansowego. 
Koszty wykonane w ramach podziałki planu finansowego 4.5 „Koszty własne – 
pozostałe” w 2018 r wynosiły 26.960,4 tys. zł, a w 2017 r. 19.392,8 tys. zł (wzrost 
o 39%). Pani Barbara Engel – Dyrektor Departamentu ds. Finansowych PFRON 
wyjaśniła m.in., że w tej pozycji planu finansowego znajdują się koszty z grupy 
§§ 4410-4950 oraz §4720. Wzrost kosztów w 2018 r. w stosunku do roku 
poprzedniego wynikał w szczególności z wyższej amortyzacji majątku trwałego oraz 
wyższych kosztów: postepowań sadowych i prokuratorskich, wypłaconych kar 
i odszkodowań, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałych 
odsetek, podróży służbowych oraz kosztów realizacji projektu „System obsługi 

                                                      
30 Koszty bieżące obejmowały: koszty funkcjonowania PFRON – 115.278,8 tys. zł, odpisy aktualizujące należności – 132.995,5 
tys. zł, amortyzację – 14.685,9 tys. zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 267,8 tys. zł oraz koszty bieżące 
projektu dofinansowanego środkami z budżetu UE realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 
8.381,7 tys. zł. 
31 Wydatki majątkowe obejmowały: wydatki majątkowe sfinansowane środkami PFRON – 10.845,2 tys. zł oraz wydatki 
majątkowe projektu dofinansowanego środkami z budżetu UE realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa – 1.784,6 tys. zł. 
32 Przekraczające poziom 15% 

Opis stanu 
faktycznego 
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wsparcia finansowego ze środków PFRON” dofinansowanego środkami z budżetu 
Unii Europejskiej. 

(akta kontroli: tom I str. 158-159, tom II str. 11-16) 
 
Szczegółowym badaniem objęto próbę w kwocie 13.295,7 tys. zł, wylosowaną 
spośród kosztów bieżących, co stanowiło 30% kosztów bieżących PFRON 2018 r., 
a także próbę w kwocie 8.478,5 tys. zł wylosowaną spośród wydatków majątkowych, 
co stanowiło 78,2% takich wydatków. Doboru próby kosztów bieżących dokonano 
na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów księgowych, 
dotyczących kosztów bieżących Funduszu, z wyłączeniem kosztów amortyzacji, 
kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kosztów odpisów 
aktualizujących należności. Próba kosztów bieżących została wylosowana metodą 
MUS spośród 5.176 zapisów księgowych o wartości większej niż 500 zł i stanowiła 
76 dowodów księgowych. Doboru próby wydatków majątkowych dokonano 
w sposób celowy, tj. 16 zapisów księgowych o najwyższej wartości. 
Analiza ww. kosztów wykazała, że zostały one poniesione prawidłowo, zgodnie 
z planem finansowym, na zadania realizowane przez Fundusz, a płatności z tego 
tytułu dokonywane były terminowo. Służyły one realizacji celów określonych 
w ustawie o rehabilitacji. Zostały poprawnie udokumentowane i zaakceptowane 
przez Głównego Księgowego oraz przez Pełnomocnika Zarządu Funduszu. Dowody 
księgowe w tym zakresie sporządzono prawidłowo pod względem formalno-
rachunkowym i merytorycznym, a operacje gospodarcze udokumentowane tymi 
dowodami właściwie zadekretowano do ujęcia w księgach rachunkowych. 

(akta kontroli: tom II str. 228-258) 
 
W 2018 r. PFRON, w terminach wynikających z ustawy z dnia 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych33, przekazał na rachunek bankowy 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs) środki finansowe tytułem 
naliczonego odpisu podstawowego (po korekcie) w kwocie 1.154,9 tys. zł.  
 
Zrządzeniami z dnia 5 grudnia 2018 r. Prezes Zarządu PFRON dokonał zmian 
w Regulaminie wynagradzania pracowników PFRON oraz w Regulaminie 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
 
W tym samym dniu Prezes Zarządu Funduszu wydał zarządzenie nr 112/2018 
określające zasady korzystania w 2018 r. ze środków zfśs, w którym wprowadził 
świadczenie świąteczne oraz określił zasady wypłaty tego świadczenia w 2018 roku. 
 
Wskazane wyżej zarządzenia podpisał w imieniu Prezesa Zarządu Funduszu - Pan 
Tomasz Maruszewski, Zastępca Prezesa Zarządu. 
 
Na podstawie powyższych zarządzeń postanowiono, że pracodawca może podjąć 
decyzję o ustaleniu w danym roku odpisu na zfśs w wysokości wyższej niż 
wysokość odpisu podstawowego oraz określić na jaki rodzaj świadczeń ma być 
przeznaczona kwota tego odpisu i ustalić zasady ich przyznawania. 
Ustalone kwoty świadczeń świątecznych dla pracowników Funduszu uzależnione 
były od wysokości ich wynagrodzeń zasadniczych naliczonych za listopad 2018 r. 
oraz od wymiaru czasu pracy (wielkości etatu) i wynosiły: 2,2 tys. zł, 1,7 tys. zł i 1,2 
tys. zł34. 
 
                                                      
33 j.t  Dz.U. z 2018 r., poz. 1316 ze zm., zwana dalej ustawą o zakładowym funduszu 
34 Pracownikom zatrudnionym w PFRON w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. świadczenia świąteczne przysługiwały 
w połowie wysokości. 
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Zarządzeniem z dnia 20 grudnia 2018 r. Prezes Zarządu (podpisał Pan Tomasz 
Maruszewski, Zastępca Prezesa Zarządu) ustalił dodatkowy odpis na zfśs w 2018 r. 
w kwocie 1.520 tys. zł, z przeznaczeniem na wypłatę pracownikom PFRON 
świadczeń świątecznych. Środki te pochodziły z oszczędności m.in. z wydatków  
dotyczących podróży służbowych, szkoleń pracowników oraz kosztów postępowań 
sądowych i prokuratorskich i zostały przekazane na rachunek zfśs w dniu 21 grudnia 
2018 r. 
W tym samym dniu ze środków zfśs zostały wypłacone pracownikom PFRON środki 
pieniężne tytułem świadczeń świątecznych w łącznej kwocie 1.511,2 tys. zł brutto, 
i w dniu 28 grudnia 2018 r. dodatkowo kwotę 1,5 tys. zł brutto. 
 
Prezes Zarządu PFRON wyjaśniła, że bezpośrednią przyczyną zwiększenia odpisu 
na zfśs w 2018 r. była sytuacja wewnętrzna w Funduszu wywołana zaprzestaniem 
przez PFRON w 2018 r. przekazywania bonów podarunkowych na rzecz 
pracowników, w konsekwencji zaleceń NIK po poprzedniej kontroli. Spowodowało to 
znaczne uszczuplenie świadczeń ze strony Funduszu na rzecz pracowników. 
Konsekwencją powyższego było zwiększenie aktywności związków zawodowych 
i żądania podjęcia działań zaradczych kierowanych do pracodawcy oraz do 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w perspektywie wejścia 
w procedurę sporu zbiorowego. Pracodawca po przeanalizowaniu możliwości 
formalnych i ekonomicznych uznał, że zwiększenie odpisu na zfśs jest dopuszczalne 
w świetle obowiązujących przepisów. Dokonanie zwiększenia odpisu na zfśs 
w 2018 r. poprzedzone zostało analizą możliwości finansowych Funduszu w tym 
zakresie. Dokonanie zwiększenia odpisu nie miało wpływu na wykonanie przez 
Fundusz jego zadań ustawowych. Kwota, o jaką zwiększono odpis na zfśs była 
konsekwencją negocjacji prowadzonych ze związkami zawodowymi, które nie 
akceptowały niższych propozycji w tym zakresie. 

(akta kontroli: tom II str. 139-194) 
 
Koszty świadczeń świątecznych wyniosły łącznie 1.512,7 tys. zł (brutto). Otrzymało 
je 911 pracowników Funduszu, z tego: świadczenia w kwocie 2,2 tys. zł brutto 
otrzymało 276 pracowników, świadczenia w wysokości od 1 tys. zł do 2 tys. zł brutto 
otrzymało 602 pracowników, a świadczenia poniżej 1 tys. zł brutto otrzymało 33 
pracowników.  
 
Od wypłaconych świadczeń świątecznych, Fundusz naliczył zaliczki na podatek 
dochodowy od osób fizycznych w kwocie 151 tys. zł oraz składki ubezpieczenia 
społecznego w kwocie 562,9 tys. zł, które w dniu 9 stycznia 2019 r. zostały 
odprowadzone odpowiednio na rachunek urzędu skarbowego i Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Środki przekazano z rachunku podstawowego 
PFRON. Składki ubezpieczenia społecznego obejmowały także część obciążającą 
pracodawcę, w wysokości 262,5 tys. zł. 

(akta kontroli: tom II str. 17-138) 
 
W 2018 r. Fundusz realizował cztery projekty dofinansowane środkami z budżetu 
Unii Europejskiej (UE), z tego: dwa projekty były w 2018 r. kontynuowane (ich 
rozpoczęcie nastąpiło w latach wcześniejszych), natomiast realizację dwóch 
projektów rozpoczęto w 2018 r. Wartość wydatków zrealizowanych w 2018 r. 
w ramach wszystkich projektów dofinansowanych środkami UE wynosiła 13.674,2 
tys. zł. Największe wydatki dotyczyły projektu „System obsługi wsparcia 
finansowanego ze środków PFRON”35 realizowanego w ramach Programu 

                                                      
35 Umowa o dofinansowanie projektu nr POPC.02.01.00-00-0012/15-00 z dnia 1 marca 2016 r.  
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Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC). Celem projektu było stworzenie 
systemu informatycznego, który usprawni osobom niepełnosprawnym i podmiotom 
działającym na ich rzecz, proces aplikowania o środki PFRON, będące w gestii 
jednostek samorządowych – szczebla powiatu i województwa. Realizację projektu 
zaplanowano na okres 36 miesięcy – od marca 2016 r. do lutego 2019 r. W 2018 r. 
w ramach tego projektu Fundusz zrealizował wydatki w kwocie 10.166,4 tys. zł. 
Badaniem szczegółowym, objęto wydatki w kwocie 2.176,5 tys. zł36, co stanowiło 
21,4% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2018 r. w ramach tego projektu. 
Analiza wykazała, że wydatki ponoszone w ramach badanego projektu zostały 
należycie udokumentowane i zostały poniesione w okresie kwalifikowalności przez 
podmiot, z którym została zawarta umowa o dofinansowanie projektu (przez 
beneficjenta). Były one zgodne z kategoriami kosztów wynikającymi z postanowień 
umowy o dofinansowanie projektu i z zatwierdzonym budżetem projektu. W badanej 
próbie wydatków nie stwierdzono opóźnień w dokonywaniu płatności za faktury.   

(akta kontroli: tom II str. 228-235, 259-306) 
 
Dla oceny prawidłowości stosowania procedur udzielania zamówień publicznych, 
szczegółowym badaniom poddano dwa postępowania o udzielenie zamówień 
publicznych w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych37: 
− postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzone w związku 

z zakupem Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju oraz 
transferu wiedzy Systemu NEO i Modułu Komunikacyjnego, oraz  

− postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było 
Świadczenie usługi hostingu systemu SOW opracowanego w ramach projektu 
„System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON” w ramach POPC, 
Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka 
dostępność i jakość e-usług publicznych”. 

W badanych postępowaniach38 nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
Analizą objęto również jedno postępowanie (dobór celowy z rejestru zamówień) 
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, dotyczące 
wykonania prac remontowych w budynkach PFRON w Warszawie. Stwierdzono, że 
przeprowadzono je zgodnie z wprowadzonym przez Zarząd PFRON, w dniu 28 
lutego 2017 r. Regulaminem udzielania zamówień publicznych w PFRON, w tym 
zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro. 

(akta kontroli: tom I str. 353-480) 
 
W celu oceny prawidłowości wyboru trybu udzielania zamówień publicznych 
badaniem objęto wydatki w kwocie 13.615,2 tys. zł (wynikające z 36 dowodów 
księgowych), natomiast pod kątem zasadności wyłączenia stosowania przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych, zbadano wydatki w wysokości 1.876,3 tys. zł 
(wynikające z 16 dowodów księgowych). Łączna wartość wydatków objętych 
badaniem wynosiła 15.491,5 tys. zł, z tego: wydatki bieżące – 7.809,2 tys. zł, 
wydatki majątkowe – 7.682,3 tys. zł. 
W wyniku ww. analiz, nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(akta kontroli: tom II str. 207-227, 237-238) 

                                                      
36 Kontrolą objęto 36 dokumentów księgowych (faktur dotyczących usług i dostaw) – dobór celowy, kryterium – wyższe 
kwotowo. 
37 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. 
38 Dokonano celowego wyboru zamówień wśród wszystkich 31 zamówień powyżej progu 30 tys. euro. Wszystkie zamówienia 
były przeprowadzane wyłącznie w trybie art. 39 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jako przetargi nieograniczone. 
Łączna kwota brutto umów zawartych przez PFRON w wyniku tych zamówień wynosiła – 24.128,7 tys. zł. 



 

13 

 
W 2018 r. Fundusz otrzymał z budżetu państwa dotację celową w kwocie 745.360 
tys. zł, z czego wykorzystał kwotę 741.096,4 tys. zł. Niewykorzystana część dotacji 
w kwocie 4.263,6 tys. zł została zwrócona na rachunek Ministerstwa Rodziny Pracy 
i Polityki Społecznej w dniu 21 grudnia 2018 r. Środkami dotacji dofinansowano dwa 
ustawowe zadania Funduszu: 
− dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, 
− rekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania 

ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady 
aktywizacji zawodowej. 

 
Realizację ustawowych zadań Funduszu oraz wykorzystanie dotacji celowej opisano 
w pkt. 1.4 wystąpienia. 

(akta kontroli: tom IV str. 26-55, 73-74) 
 
W 2018 r. w planie finansowym Funduszu przewidziano środki 15.888 tys. zł na 
wydatki majątkowe. Na zadania inwestycyjne (wydatki inwestycyjne i zakupy 
inwestycyjne) wydatkowano 10.845,2 tys. zł (68,3% planu). Wydatki te w kwotach: 
− 9.985,3 tys. zł dotyczyły modyfikacji i zakupów systemów informatycznych oraz 

sprzętu komputerowego (bibliotek taśmowych, serwerów i urządzeń 
śmieciowych, dysków, itp.) realizowanych przez Departament ds. 
Teleinformatyki,   

− 859,8 tys. zł obejmowały zakupy środków trwałych oraz usługi i roboty 
budowlane realizowane przez Departament ds. Organizacyjnych. 

Łącznie w ramach wydatków majątkowych w 2018 r. zaplanowano 24 zadania 
inwestycyjne, z których 23 zrealizowano w pełnym zakresie, a nie wykonano 
jednego zadania. Największe zadania inwestycyjne dotyczyły zakupu dokumentacji 
sytemu SODIR – 2.952 tys. zł, zakupu licencji Oracle – 1.857,1 tys. zł, modyfikacji 
sytemu SODIR – 1.348 tys. zł, modyfikacji systemu NEO – 827,5 tys. zł, zakupu -
dwóch samochodów Peugeot Traveller – 284,3 tys. zł, modernizacji awaryjnego 
oświetlenia oraz oznakowania dróg ewakuacyjnych w budynku PFRON – 221,9 tys. 
zł. 
W 2018 r. nie realizowano zadania inwestycyjnego w przedmiocie modernizacji 
rozdzielni niskiego napięcia elektrycznego. Odstąpienie od realizacji tego zadania 
spowodowane było skomplikowanym charakterem wynikającym z konieczności 
wprowadzenia do warunków postępowania przetargowego, zapisów 
zabezpieczających PFRON w toku prowadzonych prac. 
Jak wyjaśnił Dariusz Bednarski – Naczelnik Wydziału ds. Administracji i Logistyki 
PFRON, brak realizacji tego zadania inwestycyjnego nie wpływał na realizację 
statutowych zadań Funduszu. 
Rozbieżności pomiędzy kwotami wydatkowanymi a planowanymi, wynikały głównie 
z tego, że w wyniku stosowania procedur przewidzianych ustawą Prawo zamówień 
publicznych, uzyskiwano niższe ceny realizacji zadań niż przyjęte w planie 
finansowym. 

(akta kontroli: tom II str. 201-206) 
 
Na koniec 2018 r. zobowiązania niewymagalne Funduszu wynosiły 83.992,7 tys. zł 
i były wyższe o 8.279,6 tys. zł (o 10,9%) od zobowiązań na koniec 2017 r.  
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Na koniec 2018 r. Fundusz nie posiadał zobowiązań wymagalnych, a w trakcie roku 
nie ponosił kosztów odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych zobowiązań39. 
Zobowiązania wykazane na koniec 2018 r. dotyczyły: 
− niezapłaconych faktur wystawionych przez dostawców – 7.132,3 tys. zł, 
− rozrachunków z Urzędem Skarbowy z tytułu naliczonych podatków – 

674,5 tys. zł, 
− rozrachunków z ZUS z tytułu naliczonych składek ubezpieczenia społecznego 

– 2.226,2 tys. zł, 
− różnic inwentaryzacyjnych – 21.148,5 tys. zł40, 
− nadpłaconych wpłat obowiązkowych pracodawców na Fundusz – 

38.113.2 tys. zł, 
− pobranych zabezpieczeń należytego wykonania umów – 1.104,2 tys. zł, 
− nierozliczonych wpłat oraz zwrotów na Fundusz – 12.642 tys. zł. 

(akta kontroli: tom II str. 307-308, 337-371) 
 
W 2018 r. Fundusz nie zaciągał kredytów lub pożyczek41. W 2018 r. Funduszowi nie 
umarzano kredytów lub pożyczek – w poprzednich latach nie zaciągano takowych 
zobowiązań. Według danych z sytemu SODIR na koniec 2018 r. wniosków 
poprawnie zweryfikowanych przez Fundusz dotyczących dopłat do wynagrodzeń 
i refundacji składek, lecz przewidzianych do wypłaty w 2019 r. było 29.226 na kwotę 
180.916,7 tys. zł. 

(akta kontroli: tom II str. 307-308, 338-339, 366-367) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
 
1) W dniu 5 grudnia 2018 r. Pan Tomasz Maruszewski Zastępca Prezesa Zarządu 
działający w imieniu Prezesa Zarządu PFRON zarządzeniem nr 112/2018 
wprowadził do katalogu świadczeń wypłacanych z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych – świadczenie świąteczne, którego wysokość uzależniona 
była od okresu zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia pracownika za listopad 
2018 roku, w proporcji do wykonywanego przez niego etatu. 
 
Zasady przyznawania ww. świadczenia nie w pełni odpowiadały wymogom 
określonym w art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu, ponieważ sytuacja 
materialna pracownika uprawnionego do tego świadczenia była analizowana jedynie 
w zakresie wynagrodzenia zasadniczego wypłaconego w listopadzie 2018 r. 
Sytuacja życiowa i rodzinna pracownika nie podlegała natomiast analizie. 

(akta kontroli: tom II str. 17-52) 
 
Marlena Maląg Prezes Zarządu Funduszu wyjaśniając powody odprowadzenia 
składek na ubezpieczenie społeczne, w łącznej wysokości 562,9 tys. zł (w tym 
kwota 300,4 tys. zł obciążała bezpośrednio pracowników, a 262,5 tys. zł – koszty 
pracodawcy) podała m.in., że z wyroku Sadu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 
kwietnia 2017 r. wynika, że oparcie kryterium dostępności świadczeń z zfśs 
wyłącznie z uwzględnieniem wysokości wynagrodzenia zasadniczego, nie spełnia 
wymogu badania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 

                                                      
39 Kwota odsetek 639,5 tys. zł ujęta w § 4580 „Pozostałe odsetki” dotyczyła odsetek wypłaconych pracodawcom zgodnie z art. 
78 ustawy Ordynacja podatkowa, z tytułu nadpłat obowiązkowych wpłat na Fundusz. Wypłaty odsetek były spowodowane 
m.in. zmianą interpretacji przepisów prawa i wydaniem uchwały w składzie 7 sędziów NSA z dnia 19 grudnia 2016 r. W tej 
podziałce ujmowane były również koszty odsetek wypłaconych w związku ze zwrotami wadiów przetargowych.  
40 Taka sama kwota zewidencjonowana była na należnościach na dzień 31 grudnia 2018 r. 
41 zgodnie z art. 46 ustawy o rehabilitacji kredyty i pożyczki nie stanowią źródła przychodów Funduszu. 

Ustalone 
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W konsekwencji powyższego stanowiska świadczenia świąteczne wypłacone przez 
PFRON należało uznać za przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200) 
oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778) i art. 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1938). 

(akta kontroli: tom II str. 139-194) 
 
Prezes Zarządu PFRON wyjaśniła m.in., że kryterium zastosowane przy 
przyznawaniu w grudniu 2018 r. świadczeń świątecznych było konsekwencją 
ustaleń zawartych w porozumieniu pomiędzy PFRON a związkami zawodowymi. 
Wśród pracowników uprawnionych wyodrębniono trzy grupy, a osoby najmniej 
zarabiające miały prawo do najwyższego świadczenia. Zgodnie ze stanowiskiem 
judykatury zwiększone wydatki w okresie świątecznym dotyczą wszystkich 
pracowników, zatem przyznanie bonusów finansowych każdemu zatrudnionemu 
było zgodne z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zfśs (wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Szczecinie, sygn. akt: III AU 807/16). Zgodnie z tezą wyroku Sądu 
Najwyższego – Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 8 
stycznia 2014 r. (sygn. akt: I UK 202/13), zfśs nie jest przeznaczony wyłącznie dla 
pracowników pozostających w trudnej sytuacji, rodzinnej i materialnej. Powyższe 
okoliczności wskazują, że wypłata świadczeń świątecznych z zfśs nie miała 
charakteru dodatkowego wynagrodzenia (nagrody) dla danej grupy pracowników. 

(akta kontroli: tom II str. 139-194) 
 
1.3. Gospodarowanie wolnymi środkami 
 
Stan środków pieniężnych PFRON na koniec 2018 r. wynosił 556.817,3 tys. zł. 
 
Na tę kwotę składały się: 
a) środki przekazane Ministrowi Finansów: w depozyt overnight (OVN) - kwota 
155.801,8 tys. zł oraz w depozyt terminowy - kwota 400.000 tys. zł, 
b) środki pieniężne nie podlegające konsolidacji finansów publicznych, tj. rachunek 
ZFŚS - kwota 1.015,3 tys. zł oraz rachunek karty płatniczej BGK-VISA – kwota 0,2 
tys. zł. 
 
Średnia dzienna środków lokowanych i przekazanych w zarządzanie z 12 miesięcy 
2018 r. wynosiła 437.742,7 tys. zł. 
 
Środki finansowe Funduszu w 2018 r. lokowane były w depozyt terminowy na okres 
od 7 do 94 dni i założono łącznie 91 lokat. 
 
Dokonywanie lokat i przekazywanie wolnych środków w zarządzanie MF nie 
stanowiło zagrożenia dla terminowej realizacji wypłat środków PFRON na cele 
i zadania ustawowe. 
 
Przychody z tytułu odsetek od depozytów OVN i depozytów terminowych wyniosły 
w 2018 roku 3.739,9 tys. zł. 
 
Okres na jaki przekazywano wolne środki pieniężne na tworzenie depozytów 
terminowych wynikał z potrzeb finansowych Funduszu oraz z właściwego 

Opis stanu 
faktycznego 
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zarządzania płynnością finansową i w oparciu o wewnętrzne regulacje42. Stan 
wolnych środków w relacji do kosztów Funduszu był uzasadniony i wynikał z potrzeb 
realizacji celów Funduszu. 
 
W 2018 r. nie wystąpiły przypadki zapłaty zobowiązań Funduszu po terminie 
płatności oraz przypadki rozwiązania depozytu terminowego i wcześniejszego 
zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe. 
 
Wolne środki lokowano z zachowaniem przepisów art. 48 ust. 1 i art. 78d ust. 2 
ustawy o finansach publicznych, a także zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych 
jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów 
w depozyt lub zarządzanie43. 
 
W dniu 6 lipca 2018 r. Fundusz podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks 
do umowy ramowej, w którym zmieniono zasady prowadzenia rachunku do obsługi 
dotacji z budżetu państwa poprzez zniesienie opcji autoinwestowania tych środków.  
 
Tym samym wniosek pokontrolny Najwyższej Izby Kontroli - o zaprzestania 
dokonywania lokat środków publicznych, pochodzących z dotacji budżetu państwa, 
stosownie do przepisu art. 48 ust. 1 oraz art. 78d ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych - został zrealizowany. 

(akta kontroli: tom IV str. 1-25) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
1.4. Realizacja zadań państwowego funduszu celowego 
 
Fundusz w ramach planu w układzie zadaniowym na 2018 r. zaplanował realizację 
zadań, podzadań i działań dla dwóch funkcji państwa, tj. funkcji 13 Zabezpieczenie 
społeczne i wspieranie rodziny44 oraz funkcji 14 Rynek pracy45. Były one zbieżne 
z zadaniami wynikającymi z ustawy o rehabilitacji oraz spójne z zadaniami 
wykazywanymi w innych sprawozdaniach z działalności funduszu. 
 
Funkcja 13 obejmowała jedno zadanie, tj. 13.1 Pomoc i integracja społeczna i jedno 
podzadanie, tj. 13.1.3 Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna 
osób niepełnosprawnych. W ramach tego podzadania realizowano 3 działania. 
 
Funkcja 14 obejmowała jedno zadanie, tj. 14.1 Wspieranie zatrudnienia 
i przeciwdziałanie bezrobociu i jedno podzadanie, tj. 14.1.5 Aktywizacja zawodowa 
osób niepełnosprawnych. W ramach tego podzadania realizowano 3 działania. 
 
Cele i mierniki zadań i podzadań wykazywane w planie finansowym w układzie 
zadaniowym zdefiniowane zostały przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 
(MRPiPS). Cele i mierniki działań określane były przez Prezesa Funduszu przy 
akceptacji Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. 
 

                                                      
42 pkt. 6.1.9. Instrukcji nr: I-8.2.3-03 pn. Kontrola wydatków oraz przygotowywanie sprawozdań z wykonania planu 
finansowego 
43 Dz.U. z 2014 r., poz. 1864. 
44 funkcja obejmuje działalność w zakresie zabezpieczania obywateli w sferze socjalnej oraz opieki nad dzieckiem i rodziną 
45  funkcja obejmuje działalność w zakresie wspierania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu 
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Miernik zadania 13.1 określony został jako „wskaźnik zagrożenia ubóstwem 
skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą 
niepełnosprawną”. Miernik ten określił MRPiPS i Pełnomocnik Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
Miernikiem podzadania 13.1.3 była liczba osób niepełnosprawnych objętych 
wsparciem w zakresie rehabilitacji. Podzadanie to obejmowało działania zbieżne ze 
wskazanymi ustawowymi zadaniami Funduszu, a w tym działanie obejmujące 
finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a 
ustawy o rehabilitacji (działanie nr 13.1.3.2.3). Dla tego działania wskaźnik określony 
został liczbą umów. Tym samym zrealizowano wniosek NIK o stosowanie 
adekwatnych mierników planu finansowego w układzie zadaniowym, które będą 
odzwierciedlały koszty ponoszone na te zadania46. 
 
Miernikiem zadania 14.1 był wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w %). 
Miernik określa MRPiPS i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.  
Miernikiem podzadania 14.1.5 była liczba osób niepełnosprawnych objętych 
wsparciem w zakresie rehabilitacji zawodowej. 
 
Wydatki na zadanie 13.1 i podzadanie 13.1.3 zrealizowano w wysokości 
1.296.197,8 tys. zł, co stanowiło 97,6% planu po zmianach. 
Wydatki na zadanie 14.1 i podzadanie 14.1.5 zrealizowano w wysokości 
3.839.240 tys. zł, co stanowiło 99% planu po zmianach. 
 
Miernik podzadania 13.1.3 zaplanowano na poziomie 712.314 osób, a osiągnięto na 
poziomie 672.051 osób objętych wsparciem, co stanowiło 94,3%. Wpływ na niższy 
poziom realizacji miernika miał fakt, iż zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 
realizowane są przez jednostki samorządu terytorialnego, które samodzielnie 
w formie uchwały określają zadania, na które przeznaczają środki PFRON oraz 
ich wysokość zgodnie z  art. 35 ust. 2 oraz art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji. 
 
Miernik podzadania 14.1.5 zaplanowano na poziomie 397.533 osób 
niepełnosprawnych objętych wsparciem, a osiągnięto na poziomie 388.574 osób, co 
stanowiło 97,7% planu. 
 
W Funduszu, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą, prowadzony był 
monitoring stopnia realizacji wydatków oraz osiąganych wartości mierników dla 
podzadań i działań (w cyklu kwartalnym). W przypadku dokonywanych zmian 
w zakresie wydatków w planie finansowym PFRON w układzie tradycyjnym 
dokonywano także zmian w zakresie wydatków w planie finansowym w układzie 
zadaniowym, w tym również zmian wartości mierników określonych dla podzadań 
oraz działań. 

(akta kontroli: tom IV str. 56-66, tom V str. 296-322) 
 
Fundusz w 2018 r., w ramach ww. dwóch funkcji państwa, realizował opisane niżej 
zadania, wynikające z ustawy o rehabilitacji. 
 
1. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a 
ustawy o rehabilitacji. 
 

                                                      
46 Miernik przyjęty dla tego podzadania w roku 2017 określany był liczbą osób niepełnosprawnych objętych wsparciem 
w zakresie rehabilitacji, a wykonanie wykazywano jako zerowe przy wydatkowaniu środków na ten cel (2.020.,5 tys. zł). 
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Na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie 3.316.594,3 tys. zł, co 
stanowiło 64,6% ogółu wydatków, w tym 717 360 tys. zł (21,6%) pochodziło z dotacji 
celowej budżetu państwa, przekazanej przez MRPiPS47. 
 
W 2018 r. z dofinansowań skorzystało 38.417 pracodawców, którzy zgłosili do 
rejestru prowadzonego przez PFRON zatrudnienie 371.052 osób 
niepełnosprawnych. 
 
W 2018 r. w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, zostało zarejestrowanych 
6.450 nowych pracodawców i 13.677 niepełnosprawnych pracowników, których 
wynagrodzenia dofinansowane zostały w kwocie 76.478,8 tys. zł. 
 
Koszt realizacji tego zadania, w relacji do roku poprzedniego, wzrósł o 4,5% 
(wykonanie 3.172.468,5 tys. zł). Przyczyną tego wzrostu była zmiana przepisów 
dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania do wygrodzenia pracownika, 
którego niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia (art. 26b ust. 6a 
obowiązujący od lipca 2016 r.). Konsekwencją nowych uregulowań prawnych jest 
systematyczny wzrost wydatków, ewidencjonowany od 2016 roku. 
 
Analiza danych dotyczących 15 podmiotów (w tym czterech zarejestrowanych 
w 2018 r.) ubiegających się o dofinansowanie wynagrodzeń dla łącznie 533 
pracowników niepełnosprawnych, na kwotę 3.955,5 tys. zł wykazała, że pracodawcy 
składali wymagane przepisem art. 26c ustawy o rehabilitacji miesięczne informacje 
o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności 
pracowników niepełnosprawnych oraz wnioski o wypłatę dofinansowania za dany 
miesiąc48. Dokumenty składano elektronicznie w systemie SODIR. Kwoty 
dofinansowania były zgodne z określonymi w art. 26a ust. 1 ustawy o rehabilitacji 
i wynikały z wykazanego stopnia niepełnosprawności pracowników. 
 
Wnioski były weryfikowane przez Fundusz na etapie rejestracji pracodawcy 
w systemie SODIR i nadania mu numeru identyfikacyjnego, a następnie w ramach 
przyjętej procedury dwa Departamenty weryfikowały spełnianie określonych prawem 
warunków przez pracodawcę (m.in. zgodność danych rejestrowych, danych 
osobowych pracowników, potwierdzenie świadczenia pracy)49. 
W zakresie poddanych analizie spraw - wszystkie zostały zweryfikowane pod kątem 
wymagań formalnych, merytorycznych i rachunkowych. W czterech przypadkach 
weryfikowano pracodawcę pod kątem wystąpienia ryzyka określonego w ww. 
procedurze, a w pięciu przypadkach weryfikowano w ZUS opłacenie składek 
ubezpieczenia społecznego. 

(akta kontroli: tom I str. 8-157, tom IV str. 73-94)  
 
2. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych realizowana przez 
samorządy powiatowe i wojewódzkie – art. 48 ustawy (tzw. przelewy 
redystrybucyjne). 
 
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane były przez 380 
powiatów oraz 16 województw. 
 
                                                      
47było to zgodne z art. 46a ustawy o rehabilitacji, który stanowi, że Fundusz otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na 
zadanie, o którym mowa w art. 26a - w wysokości do 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok. 
48 wg. wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. 
w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Dz. U. z 2016 r. poz. 951 
49 „Procedura postępowania sprawdzającego pracodawcę zarejestrowanego w SODiR” określona została zarządzeniem nr 
68/2017 Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 23 sierpnia 2017 r. 
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Podział środków przypadający ww. jednostkom samorządu terytorialnego został 
dokonany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku 
w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym50. 
 
Samorządy powiatowe i wojewódzkie ze środków PFRON wydatkowały kwotę 
962.292,8 tys. zł tys. zł, co stanowiło 99,8% wielkości planowanej oraz 18,8% 
wszystkich wydatków Funduszu. 
Wydatki te były o 3,6% wyższe od wykonania roku poprzedniego (928.195 tys. zł). 
 
Środkami Funduszu w samorządach powiatowych dofinansowano m.in. koszty: 
- wyposażenia stanowisk pracy dla 689 osób niepełnosprawnych (26.253,6 tys. zł), 
- tworzenia dwóch warsztatów terapii zajęciowej (231,9 tys. zł) oraz działania 718 
takich warsztatów w 361 powiatach (453.462 tys. zł), których uczestnikami było 
27.370 osób niepełnosprawnych; 
- zaopatrzenia 175.216 osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze (145.077,6 tys. zł); 
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, dla 17.224 osób 
niepełnosprawnych (62.263 tys. zł); 
- turnusów rehabilitacyjnych, z których skorzystało 63.269 osób niepełnosprawnych 
(65.590 tys. zł). 
 
Środkami Funduszu w samorządach wojewódzkich dofinansowano m.in. koszty: 
- tworzenia 9 zakładów aktywności zawodowej (art.35 ust.1 pkt 6) na kwotę 3.697 
tys. zł oraz dofinansowania działalności 107 takich zakładów na kwotę 88.360 tys. 
zł; 
- dofinansowania robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, 
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (art.35 ust.1 pkt 5) na kwotę 
35.220 tys. zł dla 150 podmiotów (inwestorów), 
- zadań zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (art.36 ust.4) na 
kwotę 13.393,7 tys. zł dla 595 podmiotów. 

(akta kontroli: tom I str. 8-157, tom IV str. 95-185)  
 
Kontrola terminowości przekazywania środków przez Fundusz samorządom 
w trzech wybranych miesiącach (tj. w marcu, maju i październiku) wykazała, że 
wnioski o wypłatę środków realizowane były przez PFRON najpóźniej w ósmym dniu 
od rejestracji wniosku, tj. w terminie wskazanym w § 7 ust. 2 cyt. rozporządzenia 
z dnia 13 maja 2003 r. (tj. 14 dni od daty zarejestrowania wniosków w PFRON). 
Środki przekazywane były na wyodrębniony rachunek bankowy, którego stan 
wykazywany był na załączanych do wniosków wyciągach bankowych. Kwoty 
wykazywane przez samorządy we wnioskach były przez Fundusz w trakcie roku 
powiększane zaliczkowo o koszty realizacji zadań (2,5% wnioskowanej kwoty). 
 
Po zakończeniu roku samorządy przekazały do Funduszu roczne rozliczenie, 
w których wykazano faktycznie poniesione koszty obsługi zadań. Koszty obsługi 
zadań sfinansowane przez Fundusz w 2018 r. wyniosły 19.816,5 tys. zł i były niższe 
o 68,3 tys. zł od maksymalnej, wynikającej z wysokości środków przekazanych na 
realizację zadań (795.393 tys. zł). 

                                                      
50 tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 538 ze zm. 
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Wprowadzone rozwiązanie świadczy o zrealizowaniu wniosku Najwyższej Izby 
Kontroli o prawidłowe rozliczanie kosztów obsługi zadań przez samorządy51. 

(akta kontroli: tom IV str. 95-185) 
 
3. Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym – art. 36 ustawy. 
 
Na realizację tego zadania wydatkowano 239.951,8 tys. zł, co stanowiło 97% planu 
po zmianach. Wykonanie było jednocześnie o 1,2% niższe od wykonania w roku 
poprzednim (242.914 tys. zł). 
Rodzaje zadań, które mogły być sfinansowane w ramach tej pozycji planu 
finansowego Funduszu wskazane zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie rodzajów zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom 
oraz organizacjom pozarządowym52. 
 
W 2018 r. realizowane były 664 umowy zawarte w ramach czterech konkursów 
ogłoszonych w latach poprzednich. W 2018 roku Fundusz ogłosił konkurs o zlecenie 
realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” 
obejmujący sześć kierunków pomocy. Konkurs dotyczy projektów realizowanych od 
dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2020 roku oraz projektów wieloletnich 
realizowanych do 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2022 roku. 
 
Analizie poddano realizację kolejnej edycji (nr 4/2017) dotyczącej jednego 
z czterech ogłoszonych w 2017 r. konkursów, tj. Samodzielni i skuteczni. Konkurs 
dotyczył projektów realizowanych od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 
2019 roku oraz projektów wieloletnich realizowanych od 1 stycznia 2018 roku do 31 
marca 2021 roku. Kontrola prawidłowości przeprowadzenia tej edycji konkursu 
wykazała, że Fundusz przestrzegał regulacji określonych w przepisach art. 13 oraz 
art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie53. Oceny wniosków dokonano zgodnie z „Zasadami wspierania 
realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”54; cele 
projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków PFRON były zgodne z celem 
programu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie55. Kontrola realizacji trzech 
zawartych w konkursie umów56, o łącznej wartości wypłaconych w 2018 r. środków 
5.901 tys. zł (5,5% kwoty dofinansowania tego zadania w 2018 r.) wykazała, że 
wypłacone dotychczas kwoty były przewidziane w umowach i nie stwierdzono 
nieprawidłowości związanych z ich realizacją na tym etapie (dwie umowy będą 
realizowane także w 2019 r.). 

(akta kontroli: tom I str. 8-157, tom IV str.186-450) 
 
4. Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej 
i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy o rehabilitacji. 
 
Na realizację tego zadania wydatkowano 124.733 tys. zł, co stanowiło 93,4% wg. 
planu po zmianach oraz 103% wydatków roku poprzedniego (120.987,8 tys. zł). 
                                                      
51 kontrola przeprowadzona w 2017 r. przez Delegaturę NIK w Łodzi (kontrola nr I/17/004) 
52 Dz.U.2016.1945 j.t. 
53 Dz.U. z 2018 r., poz. 450. j.t. ze zm. 
54 uchwała nr 52/2016 z dnia 18 października 2016 r. ze zmianami 
55 uchwała Zarządu nr 77/2017 z dnia 9 października 2017 r. 
56 umowy ZZB/000483/BF/D, ZZB/000478/BF/D, ZZB/000496/BF/D 
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Wydatki na to zadanie rosły systematycznie od 2015 r., ponieważ zależne były od 
wolnych środków, które PFRON mógł przeznaczyć na realizację tych zadań. 
W 2018 roku plan finansowy przewidywał większe wydatki w związku z realizacją 
trzech nowych programów. 
 
Środkami tymi finansowano realizację siedmiu programów kontynuowanych z lat 
poprzednich oraz dwóch nowych programów uruchomionych w 2018 r. 
 
Analizie poddano realizację pilotażowego programu „Absolwent”. Dotyczy on 
projektów wieloletnich realizowanych od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 
września 2020 r. 
 
Kontrola wydatków w wysokości 413,6 tys. zł poniesionych w 2018 r. w związku 
z realizacją (na tym etapie) umowy zawartej z Międzynarodową Fundacją 
„REAXUM” dotyczącej projektu pn. GraduatON nie wykazała nieprawidłowości. 
Umowa będzie realizowana także w 2019 r. 

(akta kontroli: tom I str. 8-157, tom IV str. 440-588)  
 
5. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a ustawy o rehabilitacji. 
 
W ramach tego zadania Fundusz wypłacił środki w kwocie 100.102 tys. zł, tj. 97,3% 
planu po zmianach. Z tej kwoty wypłacono: 96.135 tys. zł na ubezpieczenie 29.898 
osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą i 3.966 tys. zł na 
ubezpieczenie 3.282 niepełnosprawnych rolników lub zobowiązanych do płacenia 
składek za niepełnosprawnego domownika. 
Wydatki na to zadanie były na poziomie wydatków roku poprzedniego (99.725,8 
tys. zł). 

(akta kontroli: tom I str. 8-157, tom IV str. 73-94) 
 
Analiza danych dotyczących 15 podmiotów (w tym 11 zarejestrowanych w 2018 r.) 
ubiegających się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne w łącznej 
wysokości 150,7 tys. zł wykazała, że uprawnieni do refundacji składali wnioski 
wymagane art. 25c ust. 1 ustawy o rehabilitacji, a w przypadku rolników art. 25c ust. 
2 tej ustawy57. Wnioski składane były w formie dokumentu elektronicznego 
w systemie SODIR. 
 
Wnioski weryfikowane były przez Fundusz na zasadach opisanych powyżej, 
w części dotyczącej dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. 
W zakresie analizowanych w kontroli 15 spraw - wszystkie zostały zweryfikowane 
pod kątem wymagań formalnych, merytorycznych i rachunkowych oraz wszystkie 
zostały zweryfikowane w bazie PESEL w zakresie danych osobowych i ich 
aktualności. Ponadto w 10 przypadkach weryfikowano pracodawcę pod kątem 
wystąpienia ryzyka określonego w ww. procedurze kontroli, a w siedmiu 
przypadkach weryfikowano w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych opłacenie 
składek ubezpieczenia społecznego. 

(akta kontroli: tom IV str. 81-94) 
 
6. Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania 
ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady 

                                                      
57 wg. wzorów i zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie 
refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1758 ze zm.) 
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aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności 
cywilnoprawnych - art. 47 ust. 2 ustawy o rehabilitacji. 
 
W planie finansowym PFRON zaplanowano na ten cel kwotę 56.000 tys. zł, w tym 
28.000 tys. zł dotacji z budżetu państwa. Fundusz zrealizował w 2018 roku wypłaty 
w kwocie 47.472,8 tys. zł (tj. 84,7% planu), w tym 23.736,4 zł z dotacji budżetu 
państwa (50%58). Niewykorzystana dotacja w łącznej wysokości 4.263,6 tys. zł 
została zwrócona na rachunek bankowy MRPiPS w dniu 21 grudnia 2018 r. 
 
Wydatki na to zadanie były o 8% niższe od analogicznych w roku poprzednim 
(51.661,3 tys. zł). 
 
Środki wypłacone zostały w dwóch transzach, tj. w dniu 23 maja 2018 r. w kwocie 
24.199 tys. zł dla 299 gmin (wnioski dotyczyły dochodów utraconych w 2017 r.) oraz 
w dniu 8 października 2018 r. w kwocie 23.273 tys. zł dla 284 gmin (wnioski 
dotyczyły dochodów utraconych w 2018 r.)59. 

(akta kontroli: tom I str. 8-157, tom IV str. 26-55, tom V str. 1-16) 
 
7. Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 
ustawy o rehabilitacji. 
 
Według planu po zmianach na realizację tego zadania przewidziano kwotę 50.787 
tys. zł, z czego wydatkowano 46.703,8 tys. zł (92%). Wydatki te były o 1,6% niższe 
od analogicznych roku poprzedniego. 
 
Środki wypłacane były poprzez Oddziały PFRON w związku z realizacją „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III”. Dofinansowano łącznie 527 projektów, 
w których wsparcie objęło 24.165 osób niepełnosprawnych, w tym utworzono jedną 
spółdzielnię socjalną dla 10 osób niepełnosprawnych, dofinansowano zakup 306 
pojazdów, dofinansowano 139 projektów dotyczących likwidacji barier w urzędach, 
placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach samopomocy. 

(akta kontroli: tom I str. 8-157, tom IV str. 62-74)  
 
8. Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów 
i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2 
ustawy o rehabilitacji. 
 
Zadanie realizowane było przez Oddziały Funduszu. W ramach zadania Fundusz 
wypłacił środki w łącznej wysokości 5 819,8 tys. zł (92% środków zaplanowanych), 
z tego na: 
- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczane do 
sektora finansów publicznych w kwocie 5.162.5 tys. zł; 
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki niezaliczane 
do sektora finansów publicznych w kwocie 657,3 tys. zł. 
 
Wydatki były o 2% niższe od analogicznych roku poprzedniego (5.935 tys. zł). 
 

                                                      
58 co było zgodne z art. 46a ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji, że Fundusz otrzymuje dotację celową m.in. na 
zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnień - w wysokości 50% 
utraconych przez nich dochodów 
59 co było zgodne z paragrafem 4 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2003.166.1616 ze zm.) 
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W 2018 r. dofinansowanych zostało łącznie 114 zakładów pracy chronionej, 
w których liczba pracowników niepełnosprawnych, w przeliczeniu na etaty, wyniosła 
21.660 osób. 
 
Przyczynami niepełnego wydatkowania środków na to zadanie było m.in. 
niedotrzymywanie przez pracodawców warunków umów, a także przedstawianie 
przez pracodawców rozliczenia poniesionych wydatków na kwoty niższe od 
określonych w umowach. 

(akta kontroli: tom I str. 8-157, tom IV str. 62-74) 
 
9. Dofinansowanie kosztów szkolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się60. 
 
Zadanie (art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. b) realizowane było przez Oddziały Funduszu, które 
wydatkowały na ten cel 2.307 tys. zł, co stanowiło 92,3% planu po zmianach. Były 
one jednocześnie o 10,7% niższe od analogicznych kosztów roku poprzedniego 
(2.583 tys. zł). Niższa realizacja wydatków wynikała z rezygnacji beneficjentów ze 
szkolenia po podpisaniu umowy o dofinansowanie. W 2018 r. dofinansowano 
łącznie realizację 3.806 umów dla 3.459 osób uprawnionych. 

(akta kontroli: tom I str. 8-157, tom IV str. 62-74) 
 
10. Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz -  art. 47 ust. 1 pkt 5 
lit. a ustawy o rehabilitacji. 
 
Na realizację zadania wydatkowano 334,7 tys. zł, co stanowiło 98% planu po 
zmianach (341,0 tys. zł). Zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz 
dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
zatwierdzone zostały przez Zarząd PFRON w dniu 26 lipca 2018 roku. 
 
W 2018 r. sfinansowano koszt pięciu umów dotyczących projektów badawczych 
w zakresie problematyki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych, ponadto zawarto 14 umów na łączną kwotę 14,2 tys. zł 
z ekspertami dokonującymi oceny merytorycznej 11 wniosków w trzecim otwartym 
konkursie na finansowanie badań. 
 
W wyniku badania jednego projektu realizowanego w module C (badania, których 
tematyka określana była przez Fundusz61), w której wypłacono 50 tys. zł nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

(akta kontroli: tom I str. 8-157, tom IV str. 62-74, tom V str. 17-131)  
 
11. Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1 
ustawy o rehabilitacji. 
 
Na realizację zadania wydatkowano 1.263 tys. zł, co stanowiło 74% planu po 
zmianach (1.700 tys. zł), w tym kwota wypłaconych zobowiązań z 2017 roku 
wynosiła 318,2 tys. zł. 
Kwota ta była jednocześnie o 11% niższa od analogicznej wydatkowanej na to 
zadanie w 2017 r. (1.419,1 tys. zł), co wynika z wniosków złożonych na dany rok 
budżetowy. 

                                                      
60 Dz.U.2017.1824 j.t. 
61 z wykonawcą (ASM Centrum Badań i Analiz Rynku w Kutnie) wyłonionym w trybie zapytania ofertowego zleconego przez 
PFRON „Badania satysfakcji klientów zewnętrznych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych” 
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Dofinansowanie w 2018 r. wypłacono dla 56 zakładów pracy chronionej (ZPCH), 
w których zatrudnionych było 4.185,25 osób (w przeliczeniu na pełne etaty). 
Przyczynami niższego wydatkowania środków było m.in. niewywiązywanie się 
pracodawców z warunków określonych w umowach (co skutkowało brakiem wypłat), 
spadek oprocentowania kredytów wynikający z obniżenia wysokości stóp 
procentowych, spłaty kredytów przed terminem określonym w umowie oraz 
nieterminowym przedkładaniu dokumentów stanowiących podstawę do przekazania 
środków z PFRON. 
 
Analiza trzech umów62 zawartych w 2018 r. na łączną kwotę dofinansowania 
w wysokości 446,1 tys. zł (wybranych spośród 62 umów zawartych w 2018 r., 
o łącznej wartości 1.372,8 tys. zł) wykazała, że wnioski o dofinansowanie złożone 
zostały w dniach 12 i 18 grudnia 2017 r. oraz 14 lutego 2018 r. 
 
Fundusz w 2018 r. zawarł łącznie 35 umów na dofinansowanie oprocentowania 
kredytów na łączną kwotę 690,5 tys. zł, z czego wypłacono 482,6 tys. zł. Wnioski 
o dofinansowanie składano w okresie od 28 listopada do 29 grudnia 2017 r. 
 
Po kontroli wykonania planu finansowego w 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli 
sformułowała wniosek o zapewnienie udzielania pomocy dotyczącej dofinansowania 
oprocentowania kredytów, zgodnie z przepisami wykonawczymi w tej sprawie, a w 
szczególności dotyczącymi terminów składania wniosków przez pracodawców. 
W związku z tym Fundusz 14 września 2018 r. na stronie internetowej63 opublikował 
komunikat, że wnioski w zakresie dofinansowania oprocentowania kredytów na 
2019 r. będą przyjmowane w okresie od 1 stycznia do 15 listopada 2019 r. 
 
Świadczy to o zrealizowaniu wniosku pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. 
 
W związku ze stwierdzeniem przez Fundusz w jednej z analizowanych umów, że 
pracodawca nie spełnił warunku dotyczącego utrzymania średniego kwartalnego 
stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych deklarowanego w umowie (§ 3 ust. 1 
pkt 5), w dniu 28 stycznia 2019 r. wystąpiono o zwrot przekazanych środków 
w terminie trzech miesięcy. 
 
Umowy na dofinansowanie oprocentowania kredytów obejmowały dofinansowanie 
do kredytów zaciągniętych przez pracodawców m.in. na finansowanie ich bieżącej 
działalności gospodarczej64.  
 
Pani Marlena Maląg Prezes Zarządu Funduszu w sprawie sposobu weryfikowania 
przez Fundusz wymogu określonego w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji 
wyjaśniła, że Fundusz opiera się w tej kwestii na interpretacji Pełnomocnika Rządu 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych, który wskazał, że pojęcie „na cele związane 
z rehabilitacją zawodową” ma szerszy zakres znaczeniowy niż zdefiniowane 
w ustawie pojęcie rehabilitacji zawodowej, a mieszczą się w nim wszelkie działania 
wpływające na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia oraz awansu zawodowego przez 
osoby niepełnosprawne.  

                                                      
62 umowa DOK/002121/BF/D z 1 lutego 2018 r., umowa DOK/002123/BF/D z 7 lutego 2018 r. i umowa DOK/002156/BF/D z 27 
marca 2018 r. 
63 http://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-kredytow/terminy-skladania-wnioskow-dofinansowanie-oprocentowania/ 
64 wskazywano na: finansowanie bieżącej działalności, zakup towarów (artykułów spożywczych) z przeznaczeniem do dalszej 
odsprzedaży, pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności gospodarczej, rozbudowę centrum handlowego. 
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Fundusz opiera się w tej sprawie także na składanych wraz z wnioskami o tę pomoc 
oświadczeniach pracodawców o przeznaczeniu kredytów na cele związane 
z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. 
Prezes Zarządu wskazała także, że w wyniku merytorycznej weryfikacji sprawozdań 
z realizacji umów Fundusz stwierdził cztery przypadki niewywiązania się z warunku 
niezmniejszania średniego kwartalnego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w przeliczeniu na pełne etaty, o więcej niż 10% i wezwał pracodawców do zwrotu 
przekazanych środków. 

(akta kontroli: tom. II str. 315-336, tom IV str. 62-74, tom. V str. 132-228)  
 
12. Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - 
art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji. 
 
Na realizację zadania wydatkowano 3.507,9 tys. zł, co stanowiło 37% planu po 
zmianach. Koszty tego zadania poniesione przez Fundusz w 2017 r. wyniosły 133,0 
tys. zł. 
 
W 2018 r. Fundusz realizował trzy projekty, tj.: 
a) „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją 
- jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”; 
b) „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji 
umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”; 
c) „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, 
modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”. 
 
W 2018 r. Fundusz wypłacił środki w wysokości 249,4 tys. zł, co stanowiło 53,5% 
planu (465,5 tys. zł), m.in. ze względu na oszczędności kosztów delegacji oraz 
organizacji spotkań ekspertów oraz przesunięcie planowanych wydatków na sprzęt 
komputerowy na rok 2019. 

(akta kontroli: tom I str. 8-157, tom IV str. 62-74)  
 
13. Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do 
szkolenia psów asystujących - art. 20b ustawy o rehabilitacji. 
 
Na realizację tego zadania wydatkowano 8,3 tys. zł, co stanowiło 55,3% planu po 
zmianach. Jednocześnie wydatki te były o 8% wyższe od analogicznych roku 
poprzedniego (7,7 tys. zł), co wynikało z liczby składanych wniosków 
o dofinansowanie. 
 
W 2018 r. sfinansowano siedem wniosków o refundację kosztów certyfikatów dla 14 
psów asystujących. 
 
Analiza 2 wniosków na kwotę dofinansowania 3,8 tys. zł (6 certyfikatów po 630 zł) 
wykazała, że środki wydatkowano zgodnie z wymogami zawartymi 
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 1 kwietnia 2010 r. 
w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego65, 
a Fundusz rzetelnie weryfikował kompletność wymaganych danych. 

(akta kontroli: tom I str. 8-157, tom IV str. 62-74, tom V str. 229-295)  
 

                                                      
65 Dz.U. z 2010 r. Nr. 64, poz. 399. Wnioskodawcy wpisani byli do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania 
certyfikatów potwierdzających status psa asystującego pod numerami 3/17/06/2010 i -8/08/05/2012 
(https://www.gov.pl/web/rodzina/rejestr-podmiotow-uprawnionych-do-wydawania-certyfikatow-potwierdzajacych-status-psa-
asystujacego). 
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Fundusz opracowywał plan rzeczowo-finansowy w układzie tradycyjnym, 
(wynikającym z układu określonego w ustawie budżetowej), a także w układzie 
budżetu zadaniowego. Projekt planu finansowego opracowany został na druku PFC, 
według wzoru określonego w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu 
i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej66. 
 
Sprawozdawczość z realizacji ustawowych celów i zadań Funduszu prowadzono 
w formie półrocznego i rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego 
państwowego funduszu celowego w układzie zadaniowym (formularz Rb-BZ2).  
Poszczególne jednostki organizacyjne Funduszu (departamenty) prowadziły 
sprawozdawczość wewnętrzną według instrukcji Systemu Zarządzania Jakością67 
obejmującej m.in. zasady kontroli wydatków oraz przygotowania sprawozdań 
z wykonania planu finansowego. Opracowano także plan przebiegu procesu 
dotyczącego przygotowania planu finansowego i dokonywania jego zmian68. 
 
Plan finansowy Funduszu w przypadku dziewięciu z 13 zadań ustawowych 
zrealizowany został w przedziale od 91% do 99,9% kwot planowanych (po 
zmianach). W przypadku czterech zadań poziom ten osiągnął od 37% do 84% planu 
po zmianach. Przyczyny rozbieżności wskazywane były w ustaleniach dotyczących 
zadań ustawowych Funduszu. 

(akta kontroli: tom V str. 296-322) 
 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie przychodów planu 
finansowego PFRON w 2018 r. Zrealizowano je w wysokości 5.328.489,6 tys. zł, tj. 
o 4,9% powyżej kwoty zaplanowanej na 2018 r. oraz o 6,5% więcej niż w roku 
poprzednim. 
Podstawowym źródłem przychodów Funduszu były wpłaty realizowane przez 
pracodawców na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji, które zrealizowano 
w wysokości 4.344.153,2 tys. zł i stanowiły one 81,5% ogółu przychodów oraz 
dotacja z budżetu państwa w wysokości 741.841 tys. zł, która stanowiła 13,9% 
ogółu przychodów Funduszu. 
W trakcie roku plan finansowy w tym zakresie był dwukrotnie zwiększany, co 
wynikało przede wszystkim z większych niż pierwotnie planowano, wpłat 
pracodawców. Zmiany planu przeprowadzono na zasadach określonych w art. 29 
ustawy o finansach publicznych. 
Analiza poszczególnych pozycji planów finansowych Funduszu realizowanych 
w latach 2015-2018 nie wykazała występowania znaczących tendencji wzrostowych, 
czy malejących w istotnych pozycjach obejmujących jego ustawowe zadania. 
Stwierdzone różnice w zakresie należności netto Funduszu w 2018 r. w relacji do 
roku poprzedniego wynikały ze zmiany zasad tworzenia odpisów aktualizujących 
wartość należności oraz przeprowadzonych kontroli w zakresie przekazanych 
dofinansowań i refundacji.  
Koszty Funduszu zrealizowano w kwocie 5.135.438,1 tys. zł, co stanowiło 98,6% 
planowanej wielkości, oraz w kwocie wyższej o 2,7%, niż wykonane koszty w roku 
poprzednim. 
Szczegółowe badanie próby kosztów wykazało, że ponoszono je z zachowaniem 
zasad gospodarowania środkami publicznymi określonymi w ustawie o finansach 
publicznych i aktach wykonawczych.  

                                                      
66 Dz. U. z 2017 r., poz. 1154  
67 nr I-8.2.3-03. Obowiązująca od 31 stycznia 2017 r., obowiązywała także w kontroli budżetu za 2017 r. (tom. V, s. 691-711) 
68 SZJ PPP-7.1-01. Obowiązujący od 31 stycznia 2017 r. 

Ocena cząstkowa 
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Koszty związane z realizacją projektu dofinansowanego środkami z budżetu UE były 
zgodne z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu i poniesiono je 
w okresie kwalifikowalności. Wydatki dokonywane były w terminach ich płatności, 
a na koniec roku Fundusz nie posiadał zobowiązań wymagalnych. W kontroli 
ustalono, że w latach 2015-2018 udział kosztów wykonania zadań sukcesywnie 
wzrastał, natomiast udział kosztów administracyjnych Funduszu malał w stosunku 
do kosztów ogółem. 
Analiza trzech postępowań o udzielenie zamówień publicznych wykazała, że zostały 
one przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych lub 
uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w tym zakresie. Również 
prawidłowo należy ocenić wyniki analizy kosztów w łącznej kwocie 13.615,2 tys. zł 
pod kątem prawidłowości wyboru trybu udzielania zamówień publicznych oraz 
koszty w kwocie 1.876,3 tys. zł pod kątem wyłączenia stosowania przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 
W 2018 r. PFRON otrzymał z budżetu państwa dotację celową w kwocie 745.360 
tys. zł, z czego na zadania ustawowe wykorzystał 741.096,4 tys. zł. 
Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do dysponenta części budżetowej 
w wymaganym terminie. 
 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia gospodarowanie przez Fundusz wolnymi 
środkami. W wyniku ich lokowania uzyskano przychody w wysokości 3.739,9 tys. zł 
tys. zł i nie wystąpiło jednocześnie ryzyko niewykonania zadań ustawowych 
Funduszu przy utrzymaniu wysokiego stanu wolnych środków. 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację przez Fundusz jego 
ustawowych zadań. Były one w 2018 r. realizowane z zachowaniem ustawowych 
zasad oraz określonych w przepisach wykonawczych.  
 
Wnioski Najwyższej Izby Kontroli w zakresie gospodarowania wolnymi środkami 
i wykonania ustawowych zadań, sformułowane w związku z realizacją planu 
finansowego w 2017 r. zostały zrealizowane. 
 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia sformułowanie zasad dotyczących 
przyznawania w grudniu 2018 r. świadczenia świątecznego w sposób, który nie 
w pełni odpowiadał wymogom ustawy o zakładowym funduszu w zakresie udzielania 
świadczeń ulgowych. Skutkiem takiego działania było uiszczenie składek na 
ubezpieczenie społeczne przez PFRON w związku z ryzykiem zakwestionowania 
powyższych zasad przez uprawnione organy. 
 
2. Sprawozdawczość 
 
Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez Fundusz sprawozdań za 2018 r. 
(za IV kwartał): 
− z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2018 r. planu finansowego 

państwowego funduszu celowego (Rb-40),  
− z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego (Rb-33),  
− o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych (Rb-N), 
− o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z), 
− z wykonania planu finansowego Funduszu w układzie zadaniowym (RB-BZ2).  
Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość sporządzonych sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały 

Opis stanu 
faktycznego 
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sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym. 

(akta kontroli: tom II str. 372-400) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie roczne sprawozdania za 2018 r. 
z wykonania planu finansowego PFRON oraz sprawozdania za IV kwartał 2018 r. 
w zakresie operacji finansowych. Sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo, 
na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej. Stosowany system 
kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości 
sporządzonych sprawozdań. Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, 
stosownie do wskazanych w ocenie ogólnej przepisów rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Ministra Finansów 
w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych, a także w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym. 
 
3. Realizacja wniosków pokontrolnych 
 
W wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 29 maja 2018 r.69 sporządzonym w związku 
z kontrolą P/18/001 Wykonanie budżetu państwa w 2017, zawarto sześć wniosków 
pokontrolnych i dwie uwagi. 
 
Stwierdzono, że w ramach § 4280 „Zakup usług zdrowotnych”, PFRON w 2018 r. 
nadal finansował ze środków publicznych dodatkowe usługi zdrowotne dla 
pracowników Funduszu, których koszty wynosiły 624 tys. zł. Świadczy to, że 
wniosek pokontrolny (nr 1) w tej części nie został zrealizowany. Zaprzestano 
natomiast finansowania ze środków publicznych kart podarunkowych dla 
pracowników. 

(akta kontroli: tom II str. 311-312, tom III str. 1-140) 
 
Pani Marlena Maląg Prezes Zarządu PFRON wyjaśniła m.in., że Fundusz dokonał 
analizy treści umów zawartych na świadczenie usług zdrowotnych na rzecz 
pracowników w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. 
Z przeprowadzonej przez radcę prawnego analizy warunków określonych 
w umowach wynika, że nie ma podstawy prawnej do ich rozwiązania 
(wypowiedzenia w całości) bądź zmiany w zakresie finansowania dodatkowych 
usług medycznych. W związku z brakiem możliwości wypowiedzenia 
przedmiotowych umów, Fundusz nie występował do Wykonawcy z wnioskiem o ich 
rozwiązanie. 

(akta kontroli: tom II str. 315-334, tom III str. 142-156) 
 
W zakresie wniosku dotyczącego klasyfikacji kosztów usług opracowania 
dokumentacji systemu SODIR oraz innych kosztów stwierdzono, że PFRON 
w 2018 r. koszty usług opracowania tej dokumentacji klasyfikował analogicznie jak 
w roku poprzednim (do § 6120 „Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych 
funduszy celowych” zamiast do § 6110 Wydatki inwestycyjne państwowych 
funduszy celowych). W kontroli nie stwierdzono błędnej klasyfikacji w zakresie 
innych badanych kosztów. Oznacza to, że wniosek został zrealizowany w części. 

                                                      
69 Znak LRZ.410.001.09.2018, P/18/001 
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(akta kontroli: tom II str. 228-258, tom III str. 178-184) 
 
Prezes Zarządu wyjaśniła m.in., że wniosek został zrealizowany w Funduszu 
zgodnie z przekazaną do NIK w dniu 22 czerwca 2018 r. informacją o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków NIK, tj. poprzez: doprecyzowanie 
w wewnętrznych regulacjach Funduszu obowiązków dotyczących weryfikacji 
poprawności klasyfikowania kosztów i wydatków do odpowiednich paragrafów 
klasyfikacji budżetowej, przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla pracowników 
merytorycznych i służb księgowych oraz wzmocnienie nadzoru Głównego 
Księgowego Funduszu nad poprawnością klasyfikowania wydatków. 
Prezes Zarządu wskazała, że PFRON realizuje swoje wydatki w oparciu o plan 
finansowy określony w ustawie budżetowej. Plan finansowy określany jest 
w grupach wydatków. Plan wydatków w grupie wydatków majątkowych nie został 
przekroczony.  Grupa wydatków majątkowych to dla PFRON suma paragrafów 611 
i 612 z odpowiednią czwartą cyfrą, jako źródło finansowania. Wyboru 
odpowiedniego zastosowania klasyfikacji budżetowej zawsze dokonuje się zgodnie 
z istniejącym stanem faktycznym i stosownie do postanowień zawartych 
w umowach. Przedmiotowa umowa została podpisana zgodnie z zapotrzebowaniem 
w § 6120, w związku z tym tak były realizowane wydatki w 2018 r. 

(akta kontroli: tom II str. 315-332) 
 
NIK stwierdza, że zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o rehabilitacji, PFRON jest 
państwowym funduszem celowym, w rozumieniu przepisów o finansach 
publicznych. Przychody i wydatki związane ze swoją działalnością powinien zatem 
klasyfikować do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej, w myśl przepisu 
art.  39 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, i z uwzględnieniem postanowień 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych70. 
 
Pozostałe wnioski NIK zostały zrealizowane. 
 
Z wyjaśnień dotyczących wykorzystania uwag przez PFRON wynika, że zostały one 
uwzględnione. W związku z zakupem nowej infrastruktury informatycznej 
ograniczone zostaną koszty sytemu i asysty technicznej. Po dniu 19 października 
2018 r.71 Fundusz nie zawierał także kolejnych umów na usługi serwisu 
pogwarancyjnego i asysty technicznej sprzętu HP. 
Z wyjaśnień wynika także, że w 2019 r. zostaną również ograniczone koszty 
utrzymania i modyfikacji systemu SODIR.  

(akta kontroli: tom II str. 195-200, 315-332, tom III str. 157-238, 413-415) 
 
VI. Uwagi i wnioski 
 
W kontrolowanym okresie Fundusz nie zrealizował wniosku Najwyższej Izby Kontroli 
dotyczącego wydatków na dodatkowe usługi zdrowotne dla pracowników Funduszu. 
Umowy nie zostały wypowiedziane, a Fundusz w 2018 roku poniósł na ten cel 
dalsze koszty w wysokości 624 tys. zł. 
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli umowy dotyczące świadczenia usług 
zdrowotnych na rzecz pracowników PFRON przewidywały dla Funduszu możliwość 
                                                      
70 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm. 
71 Data końca obowiązywania umowy nr 2017/10/314 z dnia 19 października 2017 r. zawartej z FAST IT sp. z o.o. w Łodzi, na 
usługi serwisu pogwarancyjnego i asysty technicznej sprzętu komputerowego i oprogramowania firmy HP.  

Uwagi dotyczące  
kontrolowanej działalności 



 

30 

odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (vide § 8 ust. 4 
umów). 
Fundusz, pomimo wniosku pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli o zaprzestanie 
finansowania dodatkowych usług zdrowotnych, nie wystąpił do usługodawcy 
o rozwiązanie umów w tym zakresie. 
 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie 
działań w celu: 
 
1. Finansowania świadczeń ulgowych ze środków zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 
osób uprawnionych. 

2. Zaprzestania finansowania ze środków publicznych dodatkowych usług 
zdrowotnych dla pracowników Funduszu. 

 
VII. Pozostałe informacje i pouczenia. 
 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
 
Zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK do niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie 
przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń. 
 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 
 
Adnotacja o dokonaniu sprostowania oczywistych omyłek: 
 
1. na stronie 21 nazwę fundacji wpisano jako REAXUM” (było Reaxum) i nazwę 
realizowanego przez nią programu przyjęto jako GraduatON (było Graduaton); 

2. na stronie 22 w zadaniu realizacji działań wyrównujących różnice między 
regionami, w zakresie: liczby projektów przyjęto „527” (było 528), liczby osób 
objętych wsparciem przyjęto „24.165 osób niepełnosprawnych” (było 24.231 osoby 
niepełnosprawne), liczby pojazdów zakupionych z dofinansowaniem Funduszu 
przyjęto „306” (było 302); 

3. na stronie 25 w zakresie wskazania procentowego udziału wydatków 
poniesionych na refundację kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty 
uprawnione do szkolenia psów asystujących przyjęto wielkość - 55,3%(było 53%). 
 
Rzeszów, dnia  17  czerwca 2019 r. 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

 
p.o. Dyrektora 

Wiesław Motyka 

 /…/ 
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