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1. WPROWADZENIE 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: PFRON 
lub Fundusz) działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych1 
oraz statutu. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych2, 
z zastrzeżeniem, że posiada on osobowość prawną (art. 45 ust. 1 i 2 ustawy 
o rehabilitacji). Organami Funduszu są: Zarząd Funduszu oraz Rada Nadzorcza. 
W skład Zarządu Funduszu wchodzi 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). 

Zadaniem Funduszu jest gromadzenie i dystrybucja środków na aktywizację 
zawodową oraz rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.  

Dysponentem Funduszu jest Zarząd Funduszu. 

Plan finansowy na 2019 r. określony został w załączniku do ustawy budżetowej 
na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku3. Przychody wykonano w wysokości 
5 822 003,4 tys. zł, tj. o 5,9% powyżej kwoty zaplanowanej (5 499 269 tys. zł), 
a koszty w kwocie 5 397 468,3 tys. zł, co stanowiło 95,9% planu (5 628 176 tys. zł). 

W ustawie budżetowej przyjęto plan dotacji budżetowej w wysokości 
746 745 tys. zł (13,6% zaplanowanych przychodów Funduszu), na poziomie 
roku poprzedniego. W trakcie roku budżetowego plan dotacji nie uległ zmianie. 
Dotacje na zadania ustawowe funduszu celowego wykorzystano w wysokości 
740 890,6 tys. zł, a na wydatki bieżące związane z finansowaniem projektów 
z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 1963 tys. zł. 

Fundusz przeznaczył kwotę 5 039 326,9 tys. zł na realizację zadań określonych 
w ustawie o rehabilitacji, mających na celu rehabilitację zawodową i społeczną 
osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie, tj. 93,4% poniesionych kosztów 
ogółem. Wydatki administracyjne (bieżące) stanowiły 6,5% kosztów ogółem, 
w tym odpisy aktualizujące należności 3,9%. 

Na koniec 2019 r. stan Funduszu wynosił 1 135 483 tys. zł. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4. 

 

                                                           
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 426, ze zm., dalej: ustawa o rehabilitacji. 
2  Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm., dalej: ustawa o finansach publicznych. 
3  Tabela 20 załącznika nr 13 do ustawy budżetowej na 2019 r. (Dz. U. poz. 198). 
4  Dz. U. 2019, poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 

Cel kontroli 
Ocena wykonania w 2019 r. 
planu finansowego 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności 
przez Zarząd Funduszu. 

Zakres kontroli 

- planowanie i wykonanie 
przychodów Funduszu, 

- planowanie 
oraz wykonanie kosztów 
i wydatków Funduszu 
jak i efekty 
realizowanych zadań, 
w tym stopień ich 
realizacji; 

- wykorzystanie 
otrzymanych dotacji 
i środków na realizację 
programów/projektów 
finansowanych 
z budżetu Unii 
Europejskiej; 

- gospodarowanie 
wolnymi środkami; 

- sporządzanie rocznych 
sprawozdań 
budżetowych oraz 
sprawozdań 
za IV kwartał 2019 r. 
w zakresie operacji 
finansowych; 

- system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
sporządzania 
sprawozdań. 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego  
w 2019 r. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W wyniku kontroli 42,3% kosztów bieżących5 oraz 34,4% wydatków 
majątkowych stwierdzono, że zostały one poniesione z zachowaniem zasad 
gospodarowania środkami publicznymi określonymi w ustawie o finansach 
publicznych i aktach wykonawczych. Nie stwierdzono niecelowego 
i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. Koszty poniesione 
zostały na realizację zadań ustawowych. W rezultacie wydatkowania środków 
osiągnięto cele prowadzonej działalności zaplanowane w ustawie o rehabilitacji 
i planie finansowym Funduszu.  

Pozytywną ocenę uzasadnia także fakt, że uzyskano większe od planowanych 
przychody oraz prawidłowo gospodarowano wolnymi środkami Funduszu. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdania 
za 2019 r.: 

- z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2019 rok, planu 
finansowego państwowego funduszu celowego Rb-40, 

- z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-33, 
- z wykonania planu finansowego Funduszu w układzie zadaniowym  

Rb-BZ2 oraz 
sprawozdania w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2019 r., o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie 
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

Sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo, na podstawie danych 
wynikających z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej 
zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań. 
Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, stosownie do przepisów 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej6, Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych7, a także w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym8. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania planu finansowego PFRON, 
przedstawiona została w załączniku 1 do niniejszej informacji. 
 

                                                           
5   Dobranych według metodyki, założonej przez NIK dla kontroli budżetowej. 
6  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, ze zm.). 
7  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). 
8  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704). 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie planu 
finansowego w 2019 r. 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ REALIZACJI PROGRAMÓW 
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 

 

3.1.  WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 

3.1.1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW 

Przychody Funduszu w 2019 r. wykonane zostały w wysokości 5 822 003,4 tys. zł, tj. w kwocie 
o 5,9% większej niż zaplanowano (5 499 269 tys. zł) i o 9,3% większej niż w roku poprzednim 
(5 328 489,6 tys. zł). 

Głównymi źródłami przychodów Funduszu były: 

- wpłaty zrealizowane przez pracodawców na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji, 
w wysokości 4 736 555,1 tys. zł (81,4% przychodów ogółem), co stanowiło 105,6% planu i było 
większe o 9% od przychodów roku poprzedniego,   

- dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na podstawie art. 46a ustawy o rehabilitacji, 
w wysokości 742 853,6 tys. zł (12,8% przychodów ogółem), co stanowiło 99,5% planu i było 
większe od kwoty dotacji przekazanej w roku poprzednim o 4904 tys. zł. 

Przychody Funduszu do 2017 r. kształtowały się na zbliżonym poziomie (średnio 4 700 000 tys. zł). 
Od 2017 r. nastąpił ich wzrost, spowodowany zmianą przepisów dotyczących obowiązkowych wpłat 
pracodawców (art. 22 ustawy o rehabilitacji) oraz zwiększeniem zatrudnienia i płac w gospodarce. 
Wpłaty pracodawców w 2019 r. były większe o 26,6% w stosunku do wpłat w 2016 r. 
(3 742 192,8 tys. zł.) oraz o 9% (4 344 153,2 tys. zł) w porównaniu do wpłat w 2018 r.  

Stan należności brutto Funduszu na koniec 2019 r. wyniósł 1 135 032,6 tys. zł, i był większy od takich 
należności zarachowanych na koniec roku poprzedniego (1 009 217,3 tys. zł) o 125 815,3 tys. zł, 
tj. o 12,5%. Należności dotyczyły: 

- obowiązkowych wpłat pracodawców – w wysokości 381 387,4 tys. zł (33,6% należności 
ogółem). Były one mniejsze o 8,7% od takich należności na koniec 2018 r. (414 626 tys. zł), 

- pozostałych należności, tj. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dofinansowań do wynagrodzeń 
osób niepełnosprawnych – w wysokości 751 775,1 tys. zł (66,2% należności ogółem), większych 
od analogicznych należności zarachowanych na koniec 2018 r. o 26,8% (592 798,6 tys. zł). 

Należności netto wynoszące na koniec 2019 r. 197 008,6 tys. zł, stanowiły 165,1% planu 
wynikającego z ustawy budżetowej (117 873 tys. zł) i były większe o 19,2% od należności netto 
zarachowanych w roku ubiegłym (165 244,9 tys. zł).  
Wzrost należności netto wynikał m.in. ze zintensyfikowania działań Funduszu w zakresie weryfikacji 
udzielanych dofinansowań, co skutkowało wzrostem liczby rozstrzygnięć nakazujących zwrot 
nienależnie pobranych środków.  

Zaległości wobec Funduszu, wynoszące na koniec 2019 roku 705 111,4 tys. zł (62,1% należności 
brutto), w całości zostały skierowane do windykacji. W poprzednim roku, kwota zaległości była 
mniejsza, wynosiła 585 236,9 tys. zł.  

Na koniec 2019 r. 33 podmioty zalegały z wpłatami na PFRON w kwotach przewyższających 
1000 tys. zł. Najwyższa kwota zaległości wynosiła 5154,6 tys. zł. W poprzednim roku takich 
podmiotów było 46. 

Fundusz w 2019 r. prowadził 11 530 spraw windykacyjnych (w roku poprzednim 12 951). 
Łączna kwota zaległości, dochodzona w tych postępowaniach, wynosiła – 705 111,4 tys. zł (w 2018 r. 
– 585 236,9 tys. zł). W stosunku do stanu na koniec 2018 r. (119 751,3 tys. zł) zwiększyły się 
należności dochodzone w trybie administracyjnym, tj. na podstawie decyzji o zwrocie nienależnie 
pobranego dofinansowania do wynagrodzeń, refundacji składek na ubezpieczenie itp.: w 2019 r. była 
to kwota 234 941,7 tys. zł (wzrost o 96,2%).  
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W 2019 r. w wyniku postępowań windykacyjnych, Fundusz odzyskał 120 015,1 tys. zł, tj. 10,6% 
należności brutto oraz 17% zaległości, zgłoszonych do windykacji do końca roku. W stosunku 
do roku poprzedniego kwota odzyskana była większa o 14 256,3 tys. zł, tj. o 13,5%.  

Przyjęty w ustawie budżetowej na 2019 r. plan dotacji w wysokości 746 745 tys. zł przewyższał 
o 4904 tys. zł poziom wykonania dotacji w roku poprzednim (741 841 tys. zł) i w trakcie roku nie 
uległ zmianie. Dotacje wykorzystano w wysokości 742 853,6 tys. zł (99,5% planu), w tym kwotę 
740 890,6 tys. zł przeznaczono na realizację dwóch ustawowych zadań PFRON9, a pozostałą część 
dotacji, tj. 1963 tys. zł przeznaczono na współfinansowanie projektów z udziałem środków z UE 
(bieżące projekty). Niewykorzystana część dotacji w wysokości 4469,4 tys. zł, została w terminie 
zwrócona do budżetu państwa. Kwoty dotacji wykorzystywanych przez PFRON w latach 2016–2019 
utrzymywały się na zbliżonym poziomie. 

3.1.2. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 

Plan finansowy Funduszu po zmianach (na koniec 2019 r.) obejmował koszty 5 628 176 tys. zł. 
Wykonanie kosztów w 2019 r. wyniosło 5 397 468,3 tys. zł, co stanowiło 95,9% planu i było większe 
o 262 030,2 tys. zł (o 5,1%) od kosztów 2018 r. 

Koszty wykonania zadań wyniosły 5 039 326,9 tys. zł (93,4% kosztów ogółem) i były większe  
o 188 128,3 tys. zł (o 3,9%) od poniesionych w 2018 r. Koszty bieżące (administracyjne) – bez 
wydatków inwestycyjnych – wyniosły 352 458,410 tys. zł (6,3% kosztów ogółem) i były większe 
od takich kosztów w 2018 r. o 80 848,7 tys. zł (o 29,8%). Koszty bieżące bez uwzględniania w nich 
amortyzacji i odpisów aktualizujących należności wyniosły 119 448,5 tys. zł i były mniejsze od takich 
kosztów w 2018 r. o 4479,7 tys. zł (o 3,6%). 

Wydatki majątkowe (wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne) w 2019 r. wyniosły 5683,1 tys. zł 
(0,1% kosztów ogółem) i były mniejsze o 6946,7 tys. zł (o 55%) od takich wydatków w 2018 r. 

W latach 2016–2019 koszty ogółem Funduszu sukcesywnie wzrastały: od 4 720 279,7 tys. zł w 2016 r. 
do 5 397 468,3 tys. zł w 2019 r. Udział kosztów wykonania zadań w kosztach ogółem w ww. okresie 
był stabilny i w 2019 r. wynosił 93,4%.  

W powyższym okresie koszty bieżące (administracyjne) bez odpisów aktualizujących należności 
wynosiły odpowiednio: 131 552,1 tys. zł, 153 522,8 tys. zł, 151 244 tys. zł i 146 342,8 tys. zł, a udział 
tych kosztów w kosztach ogółem był stabilny i w 2019 r. wynosił 2,7%. Główne pozycje kosztów 
bieżących dotyczyły: 

− wynagrodzeń wraz ze składkami od wynagrodzeń 74 860,8 tys. zł, 
− zakupu usług – 31 489,3 tys. zł, 
− pozostałych kosztów – 34 066,1 tys. zł, w tym amortyzacja 21 211,2 tys. zł, 
− wydatków inwestycyjnych własnych – 5683,1 tys. zł, 
− wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 243,5 tys. zł. 

Rodzaje kosztów w odniesieniu do realizacji zadań ustawowych przedstawiono w pkt 4.1.4. „Efekty 
rzeczowe prowadzonej działalności” niniejszej informacji.  

Analiza wykonania planu finansowego Funduszu wykazała, że w 2019 r., w czterech przypadkach 
wystąpiły znaczne odchylenia11 wielkości kosztów w stosunku do wykonania w roku poprzednim 
oraz do planu. 

– Koszty w ramach podziałki planu finansowego 2.1 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych”. 
Wykonanie 2018 r. – 103 629,1 tys. zł, plan 2019 r. – 166 506 tys. zł, wykonanie 2019 r.  
– 143 891,7 tys. zł. Planowane koszty w 2019 r. były większe o 60,7% (a wykonane o 38,9%) 
w stosunku do wykonania w 2018 r. Plan wydatków zrealizowano w 86,4%. Wzrost 
planowanych kosztów był spowodowany głównie zwiększeniem kosztów pilotażowego 
programu „Aktywny samorząd” o 60 251,9 tys. zł, co wynikało z rozszerzenia grona 
beneficjentów oraz z realizacji nowych zadań – form wsparcia. 

                                                           
9  Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – art. 46a ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji i na 

zrekompensowanie gminom dochodów utraconych – art. 46a ust.1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji. 
10  Koszty bieżące obejmowały: koszty funkcjonowania PFRON 117.819,8 tys. zł, odpisy aktualizujące należności 

211 798,7 tys. zł, amortyzację 21 211,2 tys. zł oraz koszty bieżące projektu dofinansowanego środkami z budżetu UE 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 1628,7 tys. zł. 

11  Przekraczające poziom 15%. 
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- Koszty w ramach podziałki planu finansowego 4.4 „zakup usług”. Wykonanie 2018 r.  
– 33 943,2 tys. zł, plan 2019 r. – 50 927 tys. zł, wykonanie 2019 r. – 30 552,8 tys. zł. Planowane 
koszty w 2019 r. były większe o 50% (a wykonane – mniejsze o 10%) w stosunku do wykonania 
w 2018 r. Plan wydatków zrealizowano w 60%. Zaplanowane koszty przyjęto w wysokości 
zbliżonej do planu 2018 r. (większej o 1834 tys. zł). Niższe od planu wykonanie kosztów zakupu 
usług wynikało z realizacji części konserwacji, wsparcia i asysty informatycznej siłami 
Departamentu ds. Teleinformatyki; przesunięcia terminów rozstrzygnięcia postępowań 
przetargowych na usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych w związku 
ze składanymi odwołaniami; mniejszych potrzeb zakupu usług serwisowych sprzętu oraz 
realizacją zadań w kwotach niższych od spodziewanych cen ofertowych. Ponadto, w ramach 
wydatków remontowych, niższą od oczekiwanej koniecznością konserwacji sprzętu. 

- Koszty w ramach podziałki planu finansowego 4.5 „pozostałe koszty”. Wykonanie 2018 r.  
– 26 960,4 tys. zł, plan 2019 r. – 40 984 tys. zł, wykonanie 2019 r. – 34 064,1 tys. zł. Planowane 
koszty w 2019 r. były większe o 52% (a wykonane – o 26,4%) w stosunku do wykonania 
w 2018 r. Zaplanowane wydatki zrealizowano w 83,1%. Wzrost kosztów wynikał m. in. ze wzrostu 
wartości amortyzacji, co było spowodowane zmianą przepisów prawa, oraz ze wzrostu wartości 
odsetek, co wynikało z nowej interpretacji prawa przez NSA. Zaplanowany wzrost kosztów 
różnych opłat, składek oraz kosztów postępowań sądowych nie został zrealizowany, co było 
spowodowane faktem ujęcia w planie środków finansowych zabezpieczających ewentualny 
negatywny wynik postępowań sądowych, których termin zakończenia jest trudny 
do przewidzenia. Wydatkowano mniej środków na podróże służbowe w związku z brakiem 
konieczności realizacji ponadplanowych kontroli. 

- Koszty w ramach podziałki planu finansowego 4.6 „odpis aktualizujący wartość należności 
z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności”. W 2018 r. 
wartość odpisów wyniosła 132 995,5 tys. zł, a planowana na 2019 r. (230 000 tys. zł) została 
wykonana w wysokości 211 798,7 tys. zł. Planowane koszty w 2019 r. były większe o 72,9% 
(a wykonane – o 59,3%) w stosunku do wykonania w 2018 r. Zaplanowane koszty zrealizowano 
w 92,1%. Zwiększenie się tych kosztów wynikało z większej ilości wydawanych rozstrzygnięć 
w zakresie zwrotu nienależnie pobranych środków oraz rozstrzygnięć organów II instancji. 
Ponadto zintensyfikowano działania w zakresie weryfikacji podmiotów występujących 
o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników.  

Terminowa realizacja zobowiązań, brak odsetek za zwłokę w ich regulowaniu i brak zobowiązań 
wymagalnych na koniec 2019 r. oraz kwota wolnych środków finansowych na rachunkach 
bankowych i wartość lokat wskazują, że płynność finansowa Funduszu nie była zagrożona. 

Do analizy wytypowano populację kosztów rodzajowych (własnych) z wyłączeniem: kosztów 
amortyzacji, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS oraz kosztów 
poniżej 500 zł. Szczegółowemu badaniu poddano próbę o wartości 12 481,7 tys. zł (42,3% 
tej populacji), na którą złożyły się kwoty: 10 839,4 tys. zł (dobór losowy)12 oraz 1642,3 tys. zł (dobór 
celowy spośród kosztów dotyczących grudnia 2019 r.). 

Zbadano ponadto 34,4% wydatków majątkowych (1952,4 tys. zł) dokonując celowego doboru próby. 

Analiza ww. kosztów i związanych z nimi wydatków (w tym także majątkowych), 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 sporządzono 
prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym, a operacje gospodarcze 
udokumentowane tymi dowodami właściwie zadekretowano do ujęcia w księgach rachunkowych.  

W 2019 r. Fundusz realizował osiem projektów dofinansowanych środkami z budżetu Unii 
Europejskiej (UE). Pięć z nich było kontynuacją przedsięwzięć z lat wcześniejszych, natomiast 
realizację trzech projektów rozpoczęto w 2019 r. Wartość wydatków ze środków UE w 2019 r. 
w ramach tych projektów wyniosła 9351,5 tys. zł, w tym na realizację zadań w ramach dotacji dla 
jednostek sektora finansów publicznych 7694 tys. zł, na koszty bieżące (własne) – 1378,2 tys. zł oraz 
wydatki inwestycyjne – 279,2 tys. zł. Koszty bieżące dotyczyły projektu „System obsługi wsparcia 
finansowanego ze środków PFRON”13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014–2020. Celem projektu było stworzenie systemu informatycznego, który usprawni 

                                                           
12  Wylosowana metodą MUS spośród 3.188 zapisów księgowych i obejmująca 110 dowodów księgowych. 
13  Umowa o dofinansowanie projektu nr POPC.02.01.00-00-0012/15-00 z dnia 1 marca 2016 r. 
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osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz, proces aplikowania o środki 
PFRON, będące w gestii jednostek samorządowych – na szczeblu powiatu i województwa. Badaniem 
szczegółowym objęto wydatki w kwocie 154,9 tys. zł (11,2% wydatków zrealizowanych w 2019 r. 
w ramach tego projektu) i ustalono, że zostały one należycie udokumentowane, poniesione w okresie 
kwalifikowalności oraz były zgodne z kategoriami kosztów, wynikającymi z postanowień umowy 
o dofinansowanie i zatwierdzonym budżetem projektu. W badanej próbie wydatków nie stwierdzono 
opóźnień w dokonywaniu płatności za faktury.  

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 publicznych (Pzp)14, w tym jedno finansowane 
ze środków Unii Europejskiej: 

- postępowanie ZP/04/19 przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w związku 
z zakupem Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu obsługi wsparcia 
finansowego ze środków PFRON. Wartość umowna zakupu – 2798,2 tys. zł; 

- postępowanie ZP/13/1 przeprowadzone w trybie „z wolnej ręki”, według art. 67 ust. 1 pkt 15 
Pzp. Przedmiotem zamówienia, był zakup Usług kwalifikacji uczestników do rehabilitacji 
kompleksowej – wykonywanej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 
2014–2020, OŚ PRIORYTETOWA II: EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, 
GOSPODARKI I EDUKACJI, Działanie 2.6 – Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego 
i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu 
kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Wartość umowna usługi: 
24,9 tys. zł dla pojedynczego beneficjenta, tj. powiatu lub miasta na prawach powiatu, łącznie  
– 149,4 tys. zł (dla sześciu podmiotów).  

Stwierdzono, że badane postępowania15 były prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 

Analizą objęto również jedno postępowanie (dobór celowy z rejestru zamówień) o udzielenie 
zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro. Zamówienie dotyczyło zakupu samochodu 
wielozadaniowego do przewozu osób. Stwierdzono, że zakup samochodu za 106,9 tys. zł został 
przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w PFRON Regulaminem udzielania zamówień publicznych 
w PFRON, w tym zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro. 

Analiza kosztów, poniesionych w 2019 r. w kwocie 183,1 tys. zł w ramach wybranych trybów 
udzielania zamówień publicznych oraz w wysokości 106,9 tys. zł w zakresie wyłączenia stosowania 
przepisów ustawy Pzp, nie wykazała nieprawidłowości. 

Na koniec 2019 r. zobowiązania niewymagalne Funduszu wynosiły 54 902,7 tys. zł i były mniejsze 
o 29 089,9 tys. zł (o 34,6%) od zobowiązań na koniec 2018 r. Na koniec 2019 r. Fundusz nie posiadał 
zobowiązań wymagalnych, a w trakcie roku nie ponosił kosztów odsetek z tytułu nieterminowo 
regulowanych zobowiązań16.  

Zobowiązania wykazane na koniec 2019 r. wynikały z bieżącej działalności Funduszu, a terminy ich 
uregulowania przypadały na rok 2020. 

W 2019 r. Fundusz nie zaciągał kredytów i pożyczek, a na początek roku nie posiadał zobowiązań 
z tytułu kredytów i pożyczek. 

W wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 17 czerwca 2019 r.17 sporządzonym w związku z kontrolą 
P/19/001 Wykonanie budżetu państwa w 2018 r., zawarto dwa wnioski pokontrolne o podjęcie 
działań w celu: 

- finansowania świadczeń ulgowych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych, 

- zaprzestania finansowania ze środków publicznych dodatkowych usług zdrowotnych dla 
pracowników Funduszu. 

                                                           
14  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.). 
15  Dokonano celowego wyboru zamówień spośród wszystkich 28 zamówień powyżej progu 30 tys. euro. 
16  W §4580 ujęto koszty zapłaconych odsetek w kwocie 3 450 332,94 zł. Odsetki te wynikają z sald kont 751-01 „koszty 

z tytułu odsetek zwróconych pracodawcom”, 751-04-01 „koszty z tytułu pozostałych odsetek”, 751-99-01,-12,-13 „koszty 
z tytułu odsetek wypłaconych beneficjentom SODiR”. Odsetki wypłacano w wyniku uchylenia decyzji wstrzymującej 
dofinansowanie lub wstrzymania wypłaty w związku z posiadaniem przez beneficjenta zaległości. W kwocie tej ujęto 
odsetki z tytułu zwrotów wpłaconych wadiów i zabezpieczeń wykonania umów. 

17  Znak LRZ.410.001.07.2019, P/19/001. 
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W kontroli P/19/001 stwierdzono, że zarządzeniem nr 112/2018 Prezesa Zarządu PFRON z dnia 
5 grudnia 2018 r. wprowadzono świadczenie świąteczne do katalogu świadczeń wypłacanych 
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, którego wysokość uzależniona była od okresu 
zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia pracownika za listopad 2018 r., w proporcji 
do wykonywanego przez niego etatu. 

Zarządzenie to nie w pełni odpowiadało wymogom określonym w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 4 marca 
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych18, 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 
podlegały analizie. 

Ustalono, że przedmiotowe zarządzenie obowiązywało tylko w 2018 r. i takiego świadczenia nie 
wypłacono w 2019 r., a obowiązujący w Funduszu w 2019 r. regulamin świadczeń socjalnych 
uzależniał wysokość świadczenia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych. 
Wniosek NIK w tym zakresie został zrealizowany. 

Odnośnie realizacji wniosku dotyczącego zaprzestania finansowania ze środków publicznych 
dodatkowych usług zdrowotnych dla pracowników Funduszu ustalono, że PFRON w 2019 r. poniósł 
z tytułu realizacji umowy o świadczenie dodatkowych usług zdrowotnych wydatki w ramach § 4280 
„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 655,9 tys. zł. Zawarta umowa na świadczenie usług 
zdrowotnych, zgodnie z § 6, miała być zrealizowana w okresie 24 miesięcy tj. od dnia 1.01.2018 r. 
do dnia 31.12.2019 r. albo do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust.1 umowy. Jak wynika 
z zapisów w księgach rachunkowych, ostatnie płatności za realizację umowy zostały dokonane 
w dniu 31.12.2019 r.  

Prezes Funduszu w trakcie kontroli za 2018 r. wyjaśniła, że analiza treści umowy na świadczenia 
usług zdrowotnych na rzecz pracowników nie pozwala na jej rozwiązanie lub wypowiedzenie 
w całości z powodu braku podstawy prawnej. W związku z powyższym Fundusz nie występował 
do wykonawcy umowy o jej wcześniejsze rozwiązanie. Prezes Funduszu oświadczyła19, że z dniem 
wygaśnięcia umowy zaprzestanie finansowania ze środków publicznych usług zdrowotnych dla 
pracowników Funduszu. NIK stwierdza, że umowa wygasła z dniem 31.12.2019 r. Dyrektor 
Generalny Funduszu w złożonych wyjaśnieniach potwierdził, że Fundusz w 2019 r. nie zawierał 
umów o świadczenie dodatkowych usług zdrowotnych na rzecz pracowników. Ustalono, że wniosek 
NIK w 2019 r. nie został zrealizowany, a jego realizacja nastąpi od 2020 r.  

3.1.3. STAN FUNDUSZU I GOSPODAROWANIE WOLNYMI ŚRODKAMI 

Na 1 stycznia 2019 roku, stan funduszu PFRON wynosił 703 046,5 tys. zł, a na koniec roku 
1 135 483tys. zł i zwiększył się w ciągu roku o 432 436,5 tys. zł.  

Jego struktura obejmowała w szczególności: 

- środki pieniężne – 938 918,6 tys. zł, 
- należności – 197 008,6 tys. zł, 
- zobowiązania (zmniejszające stan funduszu) – 54 902,7 tys. zł. 

Główną przyczyną wyższego stanu funduszu na koniec roku, w stosunku do wartości planowanej, 
było to, że plan finansowy PFRON, na etapie jego opracowania, nie mógł uwzględniać faktycznego 
poziomu wykonania za rok 2019., w tym w szczególności w zakresie środków pieniężnych. 

Stan środków pieniężnych PFRON na koniec 2019 r. wynosił 938 918,6 tys. zł i był wyższy 
o 382 101,2 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec 2018 r. Na tę kwotę składały się: depozyt 
overnight (O/N) – 138 556,4 tys. zł, oraz depozyt terminowy – 800 000 tys. zł, a także środki 
pieniężne nie podlegające konsolidacji finansów publicznych20 – 362,2 tys. zł.  

Środki finansowe Funduszu w 2019 r. lokowane były w depozyt terminowy na okres od sześciu 
do 133 dni. Łącznie założono 110 lokat. Średnia dzienna wielkość środków lokowanych 
i przekazanych w zarządzanie – z 12 miesięcy 2019 r. – wynosiła 716 414,7 tys. zł.  

                                                           
18  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1352, ze zm.). 
19  Pismo nr PZ.2019.36.w z dnia 15.07.2019 r. o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 

odnoszące się do wystąpienia NIK nr LRZ.410.001.07.2019 dotyczącego kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. 
20  Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
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Łączne przychody Funduszu, uzyskane z tytułu odsetek od depozytów O/N oraz depozytów 
terminowych, w 2019 roku wyniosły 7868,1 tys. zł. Okres, na jaki przekazywano wolne środki 
pieniężne na tworzenie depozytów terminowych, wynikał z analizy płynności finansowej PFRON, 
a także z potrzeb finansowych Funduszu. Nie wystąpiły 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 zarządzanie21. 

Zakładanie lokat i przekazywanie wolnych środków w zarządzanie Ministrowi Finansów 
nie stanowiło zagrożenia dla terminowej realizacji wypłat środków PFRON na cele i zadania 
ustawowe. Zwiększenie kwoty wolnych środków w stosunku do roku ubiegłego nie było 
spowodowane nierealizowaniem celów czy zadań ustawowych Funduszu.  

3.1.4. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

W 2019 r. Fundusz realizował zadania ujęte w ramach dwóch funkcji państwa, tj. funkcji 
13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny22 oraz funkcji 14 Rynek pracy23. Realizowane 
zadania były zbieżne z ustawą o rehabilitacji.  

Koszt realizacji zadań ujętych w funkcji 13 wyniósł 1 514 668 tys. zł, (93,6% planu po zmianach), 
natomiast 3 882 800,3 tys. zł w funkcji 14 (96,9% planu po zmianach). 

Przyjęte mierniki realizacji zadań24 zrealizowane zostały na poziomie, odpowiednio: 90,2% i 95,3% 
planu. 

Fundusz opracowywał plan rzeczowo-finansowy w układzie tradycyjnym (wynikającym z układu 
określonego w ustawie budżetowej), a także w układzie budżetu zadaniowego. 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. Poszczególne jednostki organizacyjne Funduszu (departamenty) prowadziły także 
sprawozdawczość pomocniczą, według wewnętrznych uregulowań PFRON (instrukcji Systemu 
Zarządzania Jakością25). Opracowano także plan procesu przygotowania planu finansowego 
i dokonywania w nim zmian26. 

Koszty realizacji dwóch ustawowych zadań stanowiły 86,2% kosztów ogółem Funduszu. Dotyczyło to 
dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (64,7% kosztów ogółem) oraz 
tzw. przelewów redystrybucyjnych, związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych, realizowaną przez samorządy powiatowe i wojewódzkie (21,5% kosztów ogółem). 

Na siedem zadań ustawowych, realizowanych w 2019 r. przez Fundusz, poniesiono 93% ogółu 
kosztów. Efekty ich realizacji – w porównaniu do roku poprzedniego – zaprezentowano poniżej: 

1. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  
– art. 26a ustawy o rehabilitacji 

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie 3 263 418,7 tys. zł, w tym 717 860 tys. zł 
(22%) pochodziło z dotacji celowej budżetu państwa, przekazanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej (MRPiPS). 

W 2019 r. z dofinansowania skorzystało 38 417 pracodawców, którzy zgłosili do rejestru PFRON 
zatrudnienie 307 935 osób niepełnosprawnych. 

Koszt realizacji tego zadania, w relacji do roku poprzedniego, zmniejszył się o 1,6% a liczba osób, 
którym udzielono dofinansowania, zmalała o 4%. Wynikało to ze zgłoszenia przez pracodawców  
– do dofinansowania – średniomiesięcznie mniejszej liczby osób niepełnosprawnych w przeliczeniu 

                                                           
21  Dz. U. poz.1864. 
22  Funkcja obejmuje działalność w zakresie zabezpieczania obywateli w sferze socjalnej oraz opieki nad dzieckiem i rodziną. 
23  Funkcja obejmuje działalność w zakresie wspierania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. 
24  Wskaźnik liczby osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w zakresie rehabilitacji społecznej (dla zadania 13.1) oraz 

wskaźnik liczby osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w zakresie rehabilitacji zawodowej (dla zadania 14.1). 
25  Nr I-8.2.3-03. Obowiązująca od 31 stycznia 2017 r. 
26  SZJ PPP-7.1-01. Obowiązujący od 31 stycznia 2017 r. 
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na pełny wymiar czasu pracy w 2019 r. (średnia z 2019 r. wyniosła 237 499 etatów) w odniesieniu 
do 2018 r. (249 650 etatów). Na relację tę nie wywarła wpływu większa liczba pracodawców, 
ubiegających się skutecznie o takie dofinansowanie: 39 277 w 2019 r. przy 38 417 w 2018 r. 
2. Przelewy redystrybucyjne. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 
realizowana przez samorządy powiatowe i wojewódzkie 
Zadania realizowane były przez 380 powiatów oraz 16 samorządów wojewódzkich. Podział środków 
dokonany został na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie 
algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
samorządom wojewódzkim i powiatowym27. 
Samorządy powiatowe i wojewódzkie ze środków PFRON wydatkowały kwotę 1 084 294,6 tys. zł, 
co stanowiło 99,8% wielkości planowanej. Wydatki te były o 12,7% wyższe od wykonania w roku 
poprzednim (962 292,8 tys. zł). 
Środkami Funduszu w samorządach powiatowych dofinansowano m.in. koszty: 
- wyposażenia stanowisk pracy dla 608 osób niepełnosprawnych (24 397,5 tys. zł); 
- jednorazowego dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia 

wkładu do spółdzielni socjalnej dla 505 osób (17 491,3 tys. zł); 
- zaopatrzenia 197 883 osób w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (170 936,3 tys. zł); 
- likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, dla 18 101 osób (66 543 tys. zł); 
- turnusów rehabilitacyjnych, z których skorzystało 63 360 osób (69 488,5 tys. zł); 
a w samorządach wojewódzkich dofinansowano m.in. koszty: 
- tworzenia czterech zakładów aktywności zawodowej (art.35 ust.1 pkt 6) na kwotę 1771,6 tys. zł 

oraz dofinansowania działalności 123 takich zakładów na kwotę 307 411,6 tys. zł; 
- dofinansowania robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku 

z potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35 ust. 1 pkt 5) na kwotę 44 197,5 tys. zł dla 
139 podmiotów (inwestorów); 

- zadań zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (art.36 ust.4) na kwotę 11 852,1 tys. zł 
dla 419 podmiotów. 

3. Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym – art. 36 ustawy o rehabilitacji 
Na realizację tego zadania wydatkowano 279 569,3 tys. zł, co stanowiło 85% planu po zmianach 
i było o 16,1% wyższe od wykonania w roku poprzednim (239 951,8 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 r. 
w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym28. 
W 2019 r. wsparciem objęto 205 752 osoby niepełnosprawne (wzrost o 12,8% w relacji do 2018 r.).   
Realizowane były umowy zawarte w dwóch konkursach: 
- „Samodzielni i skuteczni” (konkurs nr 4/2017 o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie 

wsparcia) – drugi okres finansowania projektów wieloletnich trwający maksymalnie od 1 kwietnia 
2019 r. do 31 marca 2020 r.; 

- „Szansa–Rozwój–Niezależność” (konkurs nr 1/2018 o zlecenie realizacji zadań w formie 
wsparcia) – okres realizacji trwający maksymalnie od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r. 

Wydatki w 2019 r., dotyczyły także realizacji umów zawartych w ramach konkursów ogłoszonych 
w latach ubiegłych: „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy, „Kurs 
na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”, 
„Kierunek AKTYWNOŚĆ” . Łącznie wypłacono środki na podstawie 758 umów. 
4. Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą PFRON, służące rehabilitacji społecznej 
i zawodowej – art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy o rehabilitacji 

Na realizację tych programów, adresowanych do osób niepełnosprawnych oraz do rodzin, których 
członkami są osoby niepełnosprawne, wydatkowano 187.779,9 tys. zł, co stanowiło 86,1% planu 

                                                           
27  Dz. U. z 2019 r. poz. 1605, ze zm. 
28  Dz. U. z 2016 r. poz. 1945. 
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po zmianach oraz 150% wydatków w roku poprzednim (124 733 tys. zł). W 2019 roku plan 
finansowy przewidywał większe wydatki w związku z realizacją trzech nowych programów. 

W 2019 r. finansowano realizację programów: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu”, „Zajęcia klubowe w WTZ”, „Rehabilitacja 25 plus”, „Aktywny samorząd”, 
„Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”, „Wsparcie Inicjatyw”, „ABSOLWENT”, „PRACA– 
–INTEGRACJA", „STABILNE–ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie 
publicznej".  

Analizie poddano realizację pilotażowego programu „PRACA–INTEGRACJA”. W dniu 7 listopada 2017 r. 
został ogłoszony konkurs, mający na celu wyłonienie organizacji pozarządowej do realizacji oferty 
złożonej przez Pocztę Polską S.A., dotyczącej zatrudnienia 400 osób niepełnosprawnych. 

W ramach konkursu nr 1/2017 „PRACA–INTEGRACJA” Zarząd PFRON przyjął do realizacji ofertę 
Fundacji Aktywizacja z siedzibą w Warszawie. Zadanie realizowane było od dnia zawarcia umowy 
powierzenia, tj. od 8 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. i obejmowało dwa okresy: 

- pierwszy: od 8 lutego 2018 do 28 lutego 2019 r., w którym zatrudnionych zostało 209 osób 
(w tym 134 osoby w 2018 r.) oraz  

- drugi: realizowany od 1 marca 2019 do 31 grudnia 2019 r., w którym zatrudniono kolejne 
200 osób. 

Uchwałą Zarządu PFRON29 przyjęto do realizacji, w ramach programu, oferty zatrudnienia złożone 
w 2019 r. przez Pocztę Polską S.A., Spółki Grupy Kapitałowej ENEA, Spółki Grupy Kapitałowej 
PKN ORLEN. Łącznie w wymienionych ofertach zgłoszono zapotrzebowanie na zatrudnienie 
413 osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.  

W dniu 29 października 2019 roku ogłoszono konkurs nr 1/2019 PRACA–INTEGRACJA w celu 
wyłonienia organizacji pozarządowej do realizacji ofert zatrudnienia, złożonych przez 
ww. pracodawców. Decyzją Zarządu PFRON z dnia 18 grudnia 2019 r.30 nastąpiło jego 
rozstrzygnięcie. Wybrano najkorzystniejszą ofertę i przyznano dofinansowania w kwocie 7722,5 tys. zł.  

Wydatkowano niespełna 72% środków zaplanowanych na to zadanie. Niepełne wykonanie wynikało 
z możliwości składania ofert zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez pracodawców w każdym 
czasie trwania tego konkursu. W przypadku 2019 r. rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło dopiero 
z końcem roku, a jego realizacja rozpoczęła się już w roku 2020. 

5. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne – art. 25a ustawy o rehabilitacji 

W ramach tego zadania Fundusz wydatkował środki w kwocie 104 646,6 tys. zł, tj. 97,9% planu 
po zmianach. Przeznaczono je na refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób 
niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą (100 344,6 tys. zł), oraz na refundację 
składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym 
do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika (4302 tys. zł). 

Wydatki na to zadanie były o 4,5% wyższe od wydatków w roku 2018. 

6. Zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zastosowania zwolnień 
ustawowych – art. 47 ust. 2 ustawy o rehabilitacji 

W planie finansowym PFRON przewidziano na ten cel 55 000 tys. zł, w tym 27 500 tys. zł to środki 
dotacji z budżetu państwa, Fundusz zrealizował wypłaty w kwocie 46 061,2 tys. zł, tj. 83,8% kwoty 
zaplanowanej, z czego 23 030,6 tys. zł pochodziło z ww. dotacji. Wypłat dokonano w dwóch 
transzach dla wniosków złożonych przez gminy:  

- do dnia 25.03.2019 r. według stanu na dzień 31.12.2018 r. za rok podatkowy 2018, w wysokości 
23 717,3 tys. zł; 

- do dnia 31.07.2019 r. według stanu na dzień 30.06.2019 r., w wysokości 22 339,3 tys. zł. 

Wydatki na to zadanie były zbliżone do wielkości wydatków w roku poprzednim (47 472,8 tys. zł). 

Analiza dokonanych wypłat wykazała, że były one zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 

                                                           
29  Nr 56/2019 z 13 września 2019 r. 
30  Uchwała nr 80/2019. 
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obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych31. 

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 65 175 tys. zł, z czego 
wydatkowano 54 438 tys. zł (83,5%). Wydatki te były o 16,6% wyższe od analogicznych w roku 
poprzednim (46 703,8 tys. zł). Środki wypłacane były poprzez Oddziały PFRON w związku 
z realizacją „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Wsparciem objęto 29 022 osoby 
niepełnosprawne.  

Koszt realizacji ww. siedmiu zadań stanowił 99,5% kosztów realizacji ustawowych zadań Funduszu. 

Pozostałe zadania ustawowe Funduszu dotyczyły: 

- zwrotu kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń 
zakładu, transportowych i administracyjnych (art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji); 

- realizacji programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej (art. 47 ust. 1 pkt 2); 
- dofinansowania kosztów szkolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o języku migowym i innych środkach komunikowania się32 (art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. b); 
- dofinansowania oprocentowania kredytów bankowych (art. 32 ust. 1 pkt 1); 
- finansowania w części lub całości badań, ekspertyz i analiz (art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a) oraz 
- refundacji kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów 

asystujących (art. 20b ust. 3). 

Na zadania te wydatkowano 18 560,7 tys. zł. 

W 2019 r. w planie finansowym Funduszu przewidziano 20 005 tys. zł na wydatki majątkowe. 
Na zadania inwestycyjne (wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne) wydatkowano 5683,1 tys. zł 
(28,4% planu). Wydatki te w kwotach: 

- 3859,2 tys. zł (21,7% planu) przeznaczono na 13 zadań (z 22 planowanych przez Departament 
ds. Teleinformatyki). Wydatki dotyczyły zakupu licencji, sprzętu i modyfikacji systemów 
informatycznych. Czterech zadań nie zrealizowano w związku z rozszerzeniem koncepcji i ujęcia 
ich w ramach jednego zadania „Centralnej Platformy Analitycznej”, które będzie realizowane 
w 2020 r. Czterech zadań nie zrealizowano w związku z niezakończeniem procedur związanych 
z zakupem, a w jednym przypadku, dotyczącym systemu windykacyjnego, wykonawca 
wykorzystał rozwiązania „open-source”, co pozwoliło zaoszczędzić 500 tys. zł zaplanowanych 
na zakup licencji systemu; 

- 1493,9 tys. zł (81,4% planu) obejmowały cztery zadania, realizowane przez Departament 
ds. Organizacyjnych: modernizację rozdzielni niskiego napięcia, montaż i uruchomienie instalacji 
pożarowej oraz zakup dwóch środków trwałych, w tym samochodu osobowego. Zaplanowane 
zadania zostały zrealizowane; 

- 330 tys. zł (94,3% planu) dotyczyły jednego zadania, realizowanego przez Departament 
ds. Programów: „System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 
Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.1. „Wysoka dostępność 
i jakość e-usług publicznych”. Zadanie to zostało zrealizowane. 

Różnice pomiędzy kwotami wydatkowanymi a planowanymi, poza podanymi wyżej, wynikały 
dodatkowo z faktu, że zastosowanie procedur, przewidzianych ustawą Pzp, umożliwiło realizację 
zadań w kwotach mniejszych od zakładanych w planie finansowym.  

3.2.  SPRAWOZDANIA 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania sprawozdań za 2019 r. przez dysponenta Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 

- z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2019 rok, planu finansowego państwowego 
funduszu celowego Rb-40, 

                                                           
31  Dz. U. Nr 166, poz.1616, ze zm. 
32  Dz. U. z 2017 r. poz. 1824. 
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- z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-33, 
- z wykonania planu finansowego Funduszu w układzie zadaniowym Rb-BZ2  

oraz 

- sprawozdań: w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2019 r., o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała sporządzone przez kontrolowaną jednostkę 
sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. Sprawozdania zostały sporządzone 
prawidłowo, na podstawie danych z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej 
zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań. Sprawozdania zostały 
sporządzone terminowo, stosownie do przepisów ww. rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, w sprawie sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 

 

 

 
 



Informacje dodatkowe 

16 
 

4. INFORMACJE DODATKOWE 
Wystąpienie pokontrolne doręczono Prezesowi Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w dniu 20 kwietnia 2020 r. W wystąpieniu nie przedstawiono uwag i wniosków 
pokontrolnych. 

Do wystąpienia pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Oceny wykonania planu finansowego PFRON dokonano stosując kryteria33 oparte na wskaźnikach 
wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu państwa 
i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku34. 

Przychody (P):      5 822 003,4 tys. zł 

Koszty (K) (łącznie z wydatkami 
majątkowymi):      5 397 468,3 tys. zł 

Łączna kwota (G = P + K):     11 219 471,7 tys. zł  

Waga przychodów w łącznej kwocie:   (Wp = P : G) 0,5189 

Waga kosztów (łącznie z wydatkami 
 majątkowymi) w łącznej kwocie:    (Wk = K : G) 0,4811 

Nieprawidłowości w przychodach:   0 zł 

Ocena cząstkowa przychodów (Op):   5 pozytywna 

Nieprawidłowości w kosztach  
(łącznie z wydatkami majątkowymi):   0 zł 

Ocena cząstkowa kosztów (Ok) (łącznie  
z wydatkami majątkowymi):    5 pozytywna 

Łączna ocena przychodów i kosztów ŁO35:   (5 x 0,5189 + 5 x 0,4811) = 5 pozytywna 

Opinia o sprawozdaniach:    pozytywna 

Ocena ogólna:      pozytywna  

                                                           
33  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
34  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/ 
35  ŁO = Op x Wp + Ok x Wk 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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5.2. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PFRON 

Część A         

Lp. 
Treść 

2018 2019 

4:3 6:3 6:4 6:5 

Wykonanie Plan wg 
ustawy36 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie 
na dzień 

31.12.2019 
w tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz 

celowy 5 135 438,1 5 530 240,0 5 628 176,0 5 397 468,3 107,7 105,1 97,6 95,9 

1 

Realizacja działań wyrównujących różnice między 
regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721, 
z późn.zm.) 

46 703,8 57 000,0 65 175,0 54 438,0 122,0 116,6 95,5 83,5 

2 Realizacja programów wspieranych ze środków 
pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 3 507,9 12 097,0 12 848,0 8 721,7 344,9 248,6 72,1 67,9 

3 Dofinansowanie do wynagrodzeń  pracowników 
niepełnosprawnych - art. 26a 3 316 594,3 3 321 000,0 3 321 000,0 3 263 418,7 100,1 98,4 98,3 98,3 

4 

Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych 
z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla 
prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady 
aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, 
rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych  
- art. 47 ust. 2 

47 472,8 55 000,0 55 000,0 46 061,2 115,9 97,0 83,7 83,7 

5 Finansowanie w części lub całości  badań, ekspertyz 
i analiz -  art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. A 334,7 3 200,0 1 319,0 874,2 956,1 261,2 27,3 66,3 

6 
Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez 
podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących 
art. 20b 

8,3 15,0 25,0 12,1 179,7 144,8 80,6 48,4 

7 
Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, 
służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 
ust. 1 pkt 4 

124 733,0 248 564,0 218 110,0 187 780,0 199,3 150,5 75,5 86,1 

8 Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych 
- art. 32 ust. 1 pkt 1 1 263,0 2 000,0 1 300,0 937,7 158,4 74,2 46,9 72,1 

9 

Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej 
z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, 
transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 
pkt 2 

5 819,8 9 000,0 6 618,0 6 056,3 154,6 104,1 67,3 91,5 

10 Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne  
- art.25a 100 102,3 106 923,0 106 923,0 104 646,6 106,8 104,5 97,9 97,9 

11 Zadania zlecane - art. 36 239 951,8 247 000,0 328 971,0 279 569,3 102,9 116,5 113,2 85,0 

12 
Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa 
w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.1243, 
z późn.zm.) - art. 47 ust.1 pkt 5 lit. b 

2 307,0 2 500,0 2 700,0 2 489,6 108,4 107,9 99,6 92,2 

13 Przelewy redystrybucyjne 962 292,8 1 044 700,0 1 086 946,0 1 084 294,6 108,6 112,7 103,8 99,8 
14 Wydatki bieżące, w tym: 271 341,8 397 036,0 401 036,0 352 458,4 146,3 129,9 88,8 87,9 
14.1 - wynagrodzenia osobowe 60 436,9 62 375,0 62 375,0 62 365,6 103,2 103,2 100,0 100,0 
14.2 - wynagrodzenia bezosobowe 729,7 1 036,0 1 036,0 987,7 142,0 135,4 95,3 95,3 
14.3 - składki na ubezpieczenia społeczne 10 140,4 11 295,0 11 295,0 10 274,3 111,4 101,3 91,0 91,0 
14.4 - składki na Fundusz Pracy 1 230,8 1 579,0 1 579,0 1 233,2 128,3 100,2 78,1 78,1 
14.5 - zakup usług 38 824,8 55 662,0 52 662,0 31 489,3 143,4 81,1 56,6 59,8 
14.6 - pozostałe, z tego: 26 983,9 33 989,0 40 989,0 34 066,1 126,0 126,2 100,2 83,1 
14.6.1 - amortyzacja (umorzenia) 14 685,9 19 600,0 22 600,0 21 211,2 133,5 144,4 108,2 93,9 
14.6.2 - inne 12 297,9 14 389,0 18 389,0 12 854,9 117,0 104,5 89,3 69,9 

14.7 
- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat 
na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek 
oraz innych należności 

132 995,5 230 000,0 230 000,0 211 798,7 172,9 159,3 92,1 92,1 

14.8 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 0 1 100,0 1 100,0 243,5 410,7 90,9 22,1 22,1 

15 Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne 
(własne) 12 629,8 24 005,0 20 005,0 5 683,1 190,1 45,0 23,7 28,4 

16 
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 
wysokości 

0 0 0 0 - - - - 

17 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 107,1 200,0 200,0 26,8 186,7 25,1 13,4 13,4 
Cześć B Plan Finansowy w układzie memoriałowym      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I Stan funduszu na początek roku 496 590,1 531 418,0 531 418,0 703 046,5 107,0 141,6 132,3 132,3 

 w tym:         1 Środki pieniężne 409 045,3 419 771,0 419 771,0 556 817,3 102,6 136,1 132,6 132,6 
2 Należności, w tym: 98 058,9 106 218,0 106 218,0 165 244,9 108,3 168,5 155,6 155,6 
2.1 - należności z tytułu wpłat obowiązkowych 50 445,6 106 218,0 106 218,0 47 596,0 210,6 94,4 44,8 44,8 
2.2 - należności z tytułu udzielonych pożyczek 1 734,8 0 0 1 792,6 - 103,3 - 103,3 
3 Zobowiązania, z tego: -75 713,1 -54 600,0 -54 600,0 -83 992,7 72,1 110,9 153,8 153,8 

                                                           
36  Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku (Dz. U. poz. 198). 
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3.1 Pozostałe -75 713,1 -54 600,0 -54 600,0 -83 992,7 72,1 110,9 153,8 153,8 
3.1.1 w tym: wymagalne 0 0 0 0 - - - - 
II Przychody 5 328 489,6 5 401 333,0 5 499 269,0 5 822 003,4 101,4 109,3 107,8 105,9 
1 Dotacje z budżetu państwa, z tego: 741 841,0 746 745,0 746 745,0 742 853,6 100,7 100,1 99,5 99,5 
1.1 - dla państwowego funduszu celowego 741 096,4 745 360,0 745 360,0 740 890,6 100,6 100,0 99,4 99,4 

1.1.1 

- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych 
z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień 
dla prowadzących zakłady pracy chronionej 
lub zakłady aktywności zawodowej z podatku 
od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności 
cywilnoprawnych - art. 46a ust.1 pkt2 

23 736,4 27 500,0 27 500,0 23 030,6 115,9 97,0 83,7 83,7 

1.1.2 - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych - art. 46a ust.1 pkt1 717 360,0 717 860,0 717 860,0 717 860,0 100,1 100,1 100,0 100,0 

1.2 - dotacja celowa na finansowanie projektów 
z udziałem środków UE – bieżące 744,6 1 331,0 1 331,0 1 963,0 178,8 263,6 147,5 147,5 

1.3 - dotacja celowe na finansowanie projektów 
z udziałem środków UE – majątkowe 0 54,0 54,0 0 - - - - 

2. Środki otrzymane z Unii Europejskiej 4 781,9 10 460,0 10 460,0 12 550,7 218,7 262,5 120,0 120,0 
3. Składki i opłaty 4 344 153,2 4 386 576,0 4 484 512,0 4 736 555,1 101,0 109,0 108,0 105,6 
4 Przelewy redystrybucyjne 1 786,9 1 794,0 1 794,0 2 608,7 100,4 146,0 145,4 145,4 
5 Pozostałe przychody, w tym: 235 926,6 255 758,0 255 758,0 327 435,3 108,4 138,8 128,0 128,0 
5.1 Odsetki 49 231,6 33 819,0 33 819,0 18 425,9 68,7 37,4 54,5 54,5 
5.2 inne, w tym: 186 695,0 221 939,0 221 939,0 309 009,4 118,9 165,5 139,2 139,2 
5.2.1 - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców 8 470,3 11 300,0 11 300,0 11 325,5 133,4 133,7 100,2 100,2 
III Koszty realizacji zadań 5 135 438,1 5 530 240,0 5 628 176,0 5 397 468,3 107,7 105,1 97,6 95,9 
1 Dotacje na realizację zadań bieżących 3 734 028,6 3 828 075,0 3 877 201,0 3 747 622,3 102,5 100,4 97,9 96,7 
2 Transfery na rzecz ludności, z tego na: 103 896,9 164 474,0 166 506,0 143 891,7 158,3 138,5 87,5 86,4 
2.1 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 103 629,1 164 474,0 166 506,0 143 891,7 158,7 138,9 87,5 86,4 
3 Środki z Unii Europejskiej 11 737,9 13 355,0 13 786,0 9 351,5 113,8 79,7 70,0 67,8 
4 Koszty własne 264 249,2 394 827,0 398 827,0 351 080,2 149,4 132,9 88,9 88,0 
4.1 wynagrodzenia, z tego: 59 322,8 63 034,0 63 034,0 62 983,3 106,3 106,2 99,9 99,9 
4.1.1 - osobowe 58 593,1 61 998,0 61 998,0 61 995,6 105,8 105,8 100,0 100,0 
4.1.2 - bezosobowe 729,7 1 036,0 1 036,0 987,7 142,0 135,4 95,3 95,3 
4.2 składki na ubezpieczenia społeczne 9 839,6 11 215,0 11 215,0 10 212,8 114,0 103,8 91,1 91,1 
4.3 składki na Fundusz Pracy 1 187,8 1 567,0 1 567,0 1 224,9 131,9 103,1 78,2 78,2 
4.4 zakup usług 33 943,2 53 927,0 50 927,0 30 552,8 158,9 90,0 56,7 60,0 
4.5 pozostałe, z tego: 26 960,4 33 984,0 40 984,0 34 064,1 126,1 126,3 100,2 83,1 
4.5.1 - amortyzacja (umorzenia) 14 685,9 19 600,0 22 600,0 21 211,2 133,5 144,4 108,2 93,9 
4.5.2 - inne 12 274,5 14 384,0 18 384,0 12 852,9 117,2 104,7 89,4 69,9 

4.6 
- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu 
wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek 
oraz innych należności 

132 995,5 230 000,0 230 000,0 211 798,7 172,9 159,3 92,1 92,1 

4.7 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0 1 100,0 1 100,0 243,5 - - 22,1 22,1 
5 Koszty inwestycyjne, w tym: 59 125,5 84 609,0 84 710,0 61 201,2 143,1 103,5 72,3 72,2 
5.1 - dotacje inwestycyjne 48 005,9 60 900,0 65 001,0 55 797,4 126,9 116,2 91,6 85,8 
6 Przelewy redystrybucyjne, z tego dla : 962 292,8 1 044 700,0 1 086 946,0 1 084 294,6 108,6 112,7 103,8 99,8 
6.1 - samorządów wojewódzkich na realizację zadań 142 366,0 178 519,0 182 174,0 181 084,9 125,4 127,2 101,4 99,4 

6.2 - samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów 
obsługi realizowanych zadań 3 557,8 4 463,0 4 554,0 4 526,9 125,4 127,2 101,4 99,4 

6.3 - samorządów powiatowych na realizację zadań 796 456,6 840 700,0 878 261,0 876 763,3 105,6 110,1 104,3 99,8 

6.4 - samorządów powiatowych na pokrycie kosztów 
obsługi realizowanych zadań 19 912,5 21 018,0 21 957,0 21 919,4 105,6 110,1 104,3 99,8 

7 
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 
wysokości 

0 0 0 0 - - - - 

8 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 107,1 200,0 200,0 26,8 186,7 25,1 13,4 13,4 
IV Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) 703 046,5 430 071,0 426 071,0 1 135 483,0 61,2 161,5 264,0 266,5 

 w tym:         1 Środki pieniężne 556 817,3 305 359,0 305 359,0 938 918,6 54,8 168,6 307,5 307,5 
2 Należności, w tym: 165 244,9 117 873,0 117 873,0 197 008,6 71,3 119,2 167,1 167,1 
2.1 - należności z tytułu wpłat obowiązkowych 47 596,0 117 873,0 117 873,0 43 448,7 247,7 91,3 36,9 36,9 
2.2 - należności z tytułu udzielonych pożyczek 1 792,6   1 870,0 0,0 104,3   3 Zobowiązania, z tego: -83 992,7 -54 600,0 -54 600,0 -54 902,7 65,0 65,4 100,6 100,6 
3.1 pozostałe: -83 992,7 -54 600,0 -54 600,0 -54 902,7 65,0 65,4 100,6 100,6 
3.1.1 w tym: wymagalne 0 0 0 0 - - - - 

 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-40 z wykonania planu finansowego PFRON 
zweryfikowanego przez NIK. 
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5.3. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

6. Rzecznik Praw Obywatelskich 

7. Minister Finansów 

8. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

9. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 

10. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

11. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

12. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

13. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

14. Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami 

15. Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu 

16. Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 
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