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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  (dalej: 
ustawa o rehabilitacji) oraz statutu2. Fundusz jest państwowym funduszem 
celowym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych3 (dalej: ufp), posiadającym osobowość prawną (art. 45 
ust. 1 i 2 ustawy o rehabilitacji). Organami Funduszu są: Zarząd Funduszu oraz 
Rada Nadzorcza4. W skład Zarządu Funduszu wchodzi Prezes Zarządu 
Funduszu oraz dwaj jego zastępcy5. Nadzór nad Funduszem sprawuje minister 
właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego (obecnie jest to Minister 
Rodziny i Polityki Społecznej)6. Dysponentem Funduszu jest Zarząd Funduszu. 

Do głównych zadań Funduszu należy gromadzenie i dystrybucja środków na 
aktywizację zawodową oraz rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.  

Plan finansowy na 2020 r. określony został w załączniku nr 13 do ustawy 
budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.7 (dalej: ustawa budżetowa). 
Przychody wykonano w wysokości 6 083 868,7 tys. zł, co stanowiło 102,0% 
planu, a koszty w kwocie 5 875 067,3 tys. zł, co stanowiło 88,9% planu. 

W ustawie budżetowej przyjęto plan dotacji budżetowej w wysokości 
705 000 tys. zł (13,6% zaplanowanych przychodów Funduszu), o 5,9% mniej niż 
w roku poprzednim.  

Dotacje na zadania ustawowe funduszu celowego wykorzystano w wysokości 
697 380,9 tys. zł, a na wydatki bieżące związane z finansowaniem projektów 
z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 1991,8 tys. zł.  

Fundusz przeznaczył kwotę 5 515 312,6 tys. zł na realizację zadań określonych 
w ustawie o rehabilitacji, mających na celu rehabilitację zawodową i społeczną 
osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie, tj. 93,9% poniesionych kosztów 
ogółem. Wydatki administracyjne (bieżące) stanowiły 6,0% kosztów ogółem, 
w tym wydatki majątkowe 0,08%.  

Na koniec 2020 r. stan Funduszu wynosił 1 348 930 tys. zł.  

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

 

                                                           
1  Dz. U. z 2021 r. poz. 573. 
2  Zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 21 czerwca 2016 r. 
3  Dz. U. z 2021 r. poz. 305. 
4  Art. 50 ust. 1 ustawy o rehabilitacji. 
5  Art. 51 ust. 1 ustawy o rehabilitacji. 
6  Art. 45 ust. 4 ustawy o rehabilitacji. 
7  Dz. U. poz. 571, ze zm. 

Cel kontroli 

Ocena wykonania 
w 2020r. planu 
finansowego 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pod 
względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności przez 
Zarząd Funduszu. 

Zakres kontroli: 

-  planowanie i realizacja 
przychodów Funduszu; 

-  planowanie i wykonanie 
kosztów i wydatków 
majątkowych Funduszu 
oraz 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 2020 r. 
w zakresie operacji 
finansowych; 

-  system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
sporządzania 
sprawozdań. 

Jednostka kontrolowana  

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie w 2020 r. planu 
finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

W wyniku kontroli 1,9% kosztów bieżących na kwotę 6601,9 tys. zł oraz 
8,9% wydatków majątkowych na kwotę 411,9 tys. zł8 stwierdzono, że zostały 
one poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi, 
określonymi w ufp i aktach wykonawczych. Analizowane 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 osiągnięto przychody wyższe od 
planowanych.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje roczne sprawozdania za 2020 r. 
z wykonania planu finansowego PFRON (Rb-40 i Rb-33) oraz sprawozdania za 
IV kwartał 2020 r. w zakresie operacji finansowych. Sprawozdania zostały 
sporządzone terminowo, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej9 (dalej: rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej), 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym10 (dalej: rozporządzenie 
w  sprawie sprawozdawczości w układzie zadaniowym), rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych11 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie 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. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania planu finansowego PFRON przedstawiona 
została w załączniku nr 5.1. do niniejszej Informacji. 
 

                                                           
8  Dobranych według założonej przez NIK metodyki dla kontroli budżetowej. 
9   Dz. U. z 2020 r. poz. 1564,  
10  Dz. U. z 2020 r. poz. 704, ze zm. 
11  Dz. U. z 2014 r. poz. 1773 - rozporządzenie utraciło moc z dniem 31 grudnia 2020 r. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2020 r. 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 

3.1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 

3.1.1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW 

W 2020 r. PFRON osiągnął przychody w kwocie 6 083 868,7 tys. zł, tj. o 2% wyższe od 
zaplanowanych (5 962 971 tys. zł) oraz o 4,5% wyższe niż w 2019 r. Wysokość przychodów PFRON 
przyjęta w ustawie budżetowej na rok 2020 nie uległa zmianie w trakcie roku. 

Głównymi źródłami przychodów Funduszu były: 
– wpłaty zakładów pracy w wysokości 4 936 983,1 tys. zł, które stanowiły 81,1% przychodów 

PFRON – realizowanych przez pracodawców na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji. Wpłaty 
były niższe o 0,9% od zaplanowanych na 2020 r. i wyższe o 4,2% od zrealizowanych w 2019 r.; 

– dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 697 380,9 tys. zł, która stanowiła 11,5% 
przychodów i została zrealizowana w 98,9% w stosunku do planowanej12 i 93,9 % zrealizowanej 
w 2019 r. Niewykorzystana kwota dotacji w części przeznaczonej na dofinansowanie w 2020 r. 
ustawowych zadań Funduszu – w wysokości 4610,9 tys. zł została w terminie zwrócona do 
budżetu państwa; 

– pozostałe przychody w kwocie 434 556,1 tys. zł ( 7,1% przychodów ogółem), co stanowiło 179,4% 
planu i były większe o 32,7% od wykonania w 2019 r. 

 
Przychody Funduszu od 2017 r. systematycznie rosły i wynosiły: 5 003 680 tys. zł w 2017 r.; 
5 328 490 tys. w 2018 r.; 5 822 003 tys. zł w 2019 r. i 6 083 868,7 tys. zł w 2020 r. Wzrost 
przychodów wynikał głównie ze wzrostu obowiazkowych wpłat pracodawców na PFRON, co było 
spowodowane zwiększeniem wynagrodzeń w gospodarce narodowej. 

Na koniec 2020 r. należności brutto wyniosły 1 194 946,3 tys. zł i były wyższe niż na koniec 2019 r. 
o 59 916,7 tys. zł, tj. o 6,4%. Według stanu na 31 grudnia 2020 r. 8932 podmioty posiadały zaległości 
na łączną kwotę 365 671,4 tys. zł, w tym 30 podmiotów (o 3 mniej niż w 2019 r.), które zalegały 
z wpłatami na PFRON w kwotach przewyższających 1000 tys. zł. Najwyższa kwota należności 
wynosiła 5154,6 tys. zł, natomiast średnia kwota należności dla tych 30 podmiotów wyniosła 
2103,1 tys. zł.  

Należności netto13 na koniec 2020 r. wyniosły 151 556,5 tys. zł i były wyższe od zaplanowanych 
o 79 097,5 tys. zł14 (tj. o 109,2%) oraz były niższe o 23,1% w relacji do 2019 r.15 .   
Największą pozycję należności netto stanowiły pozostałe rozrachunki 101 614,2 tys. zł.  

Fundusz w 2020 r. prowadził 9395 spraw windykacyjnych, tj. w relacji do 2019 mniej o 213516 
(o 18,5%.) Kwota należności objęta wyżej wymienionymi postępowaniami wynosiła 716 039,3 tys. zł, 
tj. więcej niż w 2019 r. o 10 928 tys. zł, tj. o 1,6%. W wyniku działań windykacyjnych w 2020 r. 
odzyskano kwotę 118 430,5 tys. zł, tj. o 1584,6 tys. zł mniej w stosunku do 2019 r. (o 1,3%).  

Dla 429 podmiotów w 2020 r. z tytułu wpłat obowiązkowych zostały wszczęte postępowania 
upadłościowe i restrukturyzacyjne, w stosunku do których zostały zgłoszone wierzytelności na 
kwotę 19 823,9 tys. zł. W trybie postępowania upadłościowego irestrukturyzacyjnego odzyskano 
kwotę 7387,4 tys. zł, co stanowiło 5,5% należności dochodzonych w tym trybie wg stanu na koniec 
2020 r. 

                                                           
12  Przyjęty w ustawie budżetowej plan dotacji w kwocie 705 000 tys. zł, w trakcie roku nie uległ zmianie i był niższy 

o 37 853,6 tys. zł od wykonania w roku poprzednim 742 853,6 tys. zł.  
13  Bez skumulowanych kwot odpisów aktualizujących wartość należności. 
14  Zaplanowano na koniec 2020 r. należności na kwotę 72 459 tys. zł. 
15  Należności netto na koniec roku wyniosły 197 008,6 tys. zł. 
16  Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. PFRON prowadził 11 530 spraw windykacyjnych. 
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3.1.2. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 
Plan finansowy Funduszu po zmianach obejmował koszty w wysokości 6 612 497,0 tys. zł. 
Wykonanie kosztów wyniosło 5 875 067,3 tys. zł, co stanowiło 88,9% planu i było wyższe 
o 477 599,0 tys. zł (o 8,9%) od wykonania w 2019 r. 
W 2020 r. PFRON wydatkował 189 225, 7 tys. zł na relizację zadań określonych w ustawie z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych17 
z tego głównie na program zatwierdzony przez Radę Nadzorczą PFRON pn. „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi” – 179 584,7 tys. zł oraz na realizację zadań zlecanych fundacjom 
i oraganizacjom pozarządowym na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji w związku z art. 15zzm 
ustawy o COVID-19 na kwotę 7714, 9 tys. zł. 

Zmiany zwiększające plan finansowy na te zadania były dokonane z zachowaniem zasad określonych 
w art. 15zh ust. 1 pkt 3, ust. 2 i 3 ustawy o COVID-19.  
Koszty wykonania zadań wyniosły 5 515 312,6 tys. zł (93,9% kosztów ogółem) i były wyższe 
o 476 012,6 tys. zł (o 9,4%) od poniesionych w 2019 r. 

Koszty bieżące (administracyjne) – bez wydatków majątkowych – wyniosły 354 954,6 tys. zł 
(6,0% kosztów ogółem) i były wyższe od poniesionych w 2019 r. o 2496,2 tys. zł (o 0,7%). W latach  
2017–2020 poniesione koszty Funduszu wzrosły z 5 002 268 tys. zł w 2017 r. do 5 875 067,3 tys. zł 
w 2020 r.  

Główne pozycje kosztów bieżących (w relacji do planu i wykonania 2019 r.) dotyczyły: 
− wynagrodzeń osobowych – 66 767,3 tys. zł (87,1% i 110,3%). Przeciętne wynagrodzenie 

wyniosło 6104 zł, co stanowiło wzrost o 7,5% w stosunku do 2019 r. Przeciętne zatrudnienie 
w PFRON w 2020 r. wyniosło 902,5 osób w przeliczeniu na pełne etaty i było niższe o sześć osób 
w stosunku do 2019 r. Fundusz zawarł umowy zlecenia z 24 osobami niebędącymi 
pracownikiem PFRON18, na kwotę 532,9 tys. zł. W stosunku do 2019 r. stanowiło to spadek 
o jedną osobę oraz wzrost o 25,9 tys. Zł; 

− zakupu usług – 31 324,4 tys. zł (57,7% i 99,5%). Niskie wykonanie planu wydatków wynikało 
m.in. z opóźnień w realizacji zadań na skutek pandemii COVID-19 oraz problemów 
z zatrudnieniem wyspecjalizowanej kadry projektu, który realizowany był w cyklu wieloletnim. 
Zmniejszona liczba osób pracujących stacjonarnie spowodowała zmniejszenie kosztów 
m.in. utrzymania pomieszczeń i zakupu materiałów i wyposażenia; 

− wydatków majątkowych (wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne) w 2020 r. – 4645,7 tys. zł 
(0,07% kosztów ogółem) i były niższe o 1037,4 tys. zł (o 18,3%) w porównaniu do 2019 r. oraz 
stanowiły 19,1% kosztów planowanych, z tego: 
 3925,5 tys. zł (24,3% planu) przeznaczono na 10 zadań realizowanych przez Departament 

ds. Teleinformatyki. Wydatki dotyczyły modyfikacji systemów informatycznych obsługujących 
system poboru obowiązkowych wpłat na PFRON i systemów wypłat dofinansowania do 
wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (osiem zadań) oraz zakupów sprzętu komputerowego 
i oprogramowania (dwa zadania). Najwyższy wskaźnik wykonania dotyczył realizacji 
zadania – „Modyfikacje e-PEFRON” (9,7%), natomiast najniższy – „Modyfikacji Systemu 
Obsługi Dofinansowania i Realizacji” (SODIR) (7,9%). Niepełne wykonanie planu wynikało 
m.in. z niższych kwot uzyskanych w postępowaniach przetargowych prowadzonych w 2020 r. 
w stosunku do kwot planowanych na niektóre zadania, jak również z ich wieloletniego 
charakteru oraz późnego podpisania umów w 2020 r. w stosunku do kwoty zaplanowanej 
na ten rok, 

 139,1 tys. zł (11,1% planu) przeznaczono na realizację pięciu zadań przez Departament 
ds. Organizacyjnych. Wydatki dotyczyły dostawy i montażu drzwi i regałów, modernizacji 
zbiornika przeciwpożarowego, dostosowania toalety do potrzeb niepełnosprawnych, 
wymiany oświetlenia. W związku z pandemią zrezygnowano z realizacji dwóch zadań. 

 

                                                           
17  Dz. U. poz. 1842, ze zm. 
18  Umowy zlecenia na okres sześciu miesięcy i powyżej, z tego z 15 osobami wykonującymi zadania podstawowe 

w komórkach merytorycznych oraz z dziewięcioma osobami wykonującymi zadania pomocnicze w komórkach 
obsługowych. 
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Najniższe wykonanie planu kosztów dotyczyło: 
− rekompensaty wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, o których mowa 

w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
i wyniosło 1926,1 tys. zł (3,9% planu po zmianach). Przyczyną niskiego wykonania zadania było 
jego uruchomione w trakcie roku na podstawie przepisów szczególnych. Oszacowanie kosztów 
było utrudnione z uwagi na brak wytycznych szczególnych oraz brak wiedzy, jakie będzie 
zainteresowanie tą formą wsparcia. W celu adekwatnego zabezpieczenia środków przyjęto 
maksymalną wartość wsparcia, tj. pokrycie pełnych kosztów płacy pracowników Zakładów 
Aktywności Zawodowej (ZAZ);  

− odpisów aktualizujących wartość należności – 216 987,0 tys. zł, tj. 65,8% wielkości planowanej. 
Niższe wykonanie wynikało głównie ze zmian wprowadzonych przez Zarząd PFRON w 2020 r. 
dotyczących wydłużenia okresu, po upływie, którego powstaje obowiązek dokonania odpisów 
aktualizacyjnych, z siedmiu do 12 miesięcy. 

Badaniem objęto próbę kosztów19 w kwocie 7013,8 tys. zł, która stanowiła 10,8% kosztów20 
poniesionych przez PFRON w 2020 r., z czego 411,9 tys. zł stanowiły koszty inwestycyjne, 
a 6601,9 tys. zł bieżące21.  

Wydatki ponoszono zgodnie z planem finansowym oraz z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami 
wewnętrznymi PFRON22. Płatności dokonywane były terminowo, a wydatki zostały poprawnie 
udokumentowane i zaakceptowane. Dowody księgowe sporządzano prawidłowo pod względem 
formalno-rachunkowym i merytorycznym, a operacje gospodarcze udokumentowane tymi dowodami 
właściwie zadekretowano do ujęcia w księgach rachunkowych. 

W 2020 r. PFRON przeprowadził 1723 zamówień publicznych z 34 planowanych24 (13 dotyczyło 
usług, 4 – dostaw) w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: 
upzp)25 zakończonych zawarciem umów o łącznej wartości 19 565 889,9 tys. zł. 

Badaniem objęto cztery postępowania udzielone w 2020 r. pod kątem zgodności z przepisami upzp, 
w tym jedno współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:  
− postępowanie ZP/04/20 przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: „Usługi dostarczenia 

subskrypcji, gwarancji producenta i usług towarzyszących dla urządzeń firmy Fortinet będących 
w posiadaniu Zamawiającego”. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 4120,5 tys. zł, w 2020 r. 
poniesiono wydatek w wysokości 4120,5 tys. zł; 

− postępowanie ZP/05/20 przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: „Usługi opieki 
informatycznej Oracle”. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 4589,5 tys. zł, z czego 
w 2020 r. poniesiono wydatek w wysokości 2422,5 tys. zł; 

− postępowanie ZP/12/20 przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: „Usługi asysty 
technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju systemu NEO i Modułu Komunikacyjnego”. 
Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 6121,6 tys. zł, z czego w 2020 r. poniesiono wydatek 
w wysokości 857,5 tys. zł;  

− postępowanie dot. zamówienia ZP/15/20 na usługi społeczne przeprowadzone w trybie 
art. 138o upzp: „Świadczenia usługi doradztwa prawnego w ramach projektu pn. „Uniwersalna 
platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym 
modułem analitycznym –System iPFRON+”. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 203 tys. zł, 
z czego w 2020 r. poniesiono wydatek w wysokości 8,5 tys. zł. 

Badane zamówienia przeprowadzono zgodnie z przepisami upzp.  

Analizą objęto także jedno postępowanie26 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 

                                                           
19  Z wyłączeniem kosztów amortyzacji, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz kosztów poniżej 500 zł.  
20  Z wyłączeniem kosztów działalności statutowej. 
21  Doboru próby dokonano metodą MUS z wygenerowanych z systemu księgowego PFRON zapisów i dowodów księgowych 

za okres styczeń – październik 2020 r. – 46 dowodów księgowych na kwotę 6988,9 tys. zł, doborem celowym. 
21  16 dowodów księgowych na kwotę 24,9 tys. zł. 
22  W 2020 r. w PFRON obowiązywały: Polityka rachunkowości PFRON wprowadzona zarządzeniem nr 19/2020 Prezesa 

PFRON z dnia 6 lutego 2020 r. oraz Instrukcja w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych w PFRON wprowadzona 
zarządzeniem nr 1/2017 Prezesa PFRON z dnia 5 stycznia 2017 r. 

23  Część postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych była w 2019 r. Liczba 17 przeprowadzonych 
zamówień publicznych dotyczy przetargów, które zakończyły się podpisaniem umowy z wykonawcą w 2020 r. 

24  Zgodnie z planem zamówień publicznych przekraczających równowartość 30 000 euro w 2020 r. – aktualizacja nr 2 z dnia 
17 listopada 2020 r. 

25  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. 
26  Dobór celowy z rejestru zamówień do 30 tys. euro. 
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30 tys. euro dotyczące „Zakupu dostępu do programu LEX Omega Biznes Premium w formule 
NO LIMIT oferowanego przez firmę Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie”. 
Wartość zamówienia wyniosła 93,8 tys. zł. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie 
z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień o wartości nieprzekraczającej 
30 tys. euro.  
W 2020 r. w PFRON nie przeprowadzono zamówień publicznych w oparciu o ustawę o COVID-19 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, których wartość szacunkowa przekraczała 30 tys. euro.  
Na koniec 2020 r. zobowiązania Funduszu wynosiły 57 301,8 tys. zł i były wyższe o 2399,1 tys. zł 
(o 4,8%) od zobowiązań na koniec 2019 r. Na koniec 2020 r. Fundusz nie posiadał zobowiązań 
wymagalnych.  
W 2020 r. przeprowadzono osiem zadań audytowych (trzy zadania zapewniające27 oraz pięć 
czynności doradczych28). Wydano łącznie 47 zaleceń, które zostały zrealizowane bądź nie upłynął 
jeszcze termin do ich realizacji.  
W 2020 r. przeprowadzono 78 kontroli, w których kwota środków objętych kontrolą wynosiła 
126 806,7 tys. zł. Kontrole dotyczyły głównie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych jak również środków przekazanych samorządom wg algorytmu oraz zadań 
z zakresu realizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych na zlecenie 
Funduszu przez fundacje i organizacje pozarządowe. 
Nieprawidłowości stwierdzono w 71 kontrolach, tj. w 91,0%. Nieprawidłowości skutkujące zwrotem 
środków stwierdzono w 53 kontrolach, z tego w 92,9% kontroli realizowanych w obszarze 
„dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych” i 7,7% kontroli realizowanych 
w obszarze „środki przekazane samorządom terytorialnym według algorytmu”. Kwota 
zakwestionowanych środków wynosiła 6163,9 tys. zł. 
Do objęcia postępowaniem sprawdzającym wyłoniono 2099 pracodawców zarejestrowanych 
w SODIR oraz zlecono i koordynowano ich realizację. Przeprowadzono łącznie 1957 postępowań 
sprawdzających pracodawców zarejestrowanych w SODIR, tj. 85,1% planowanej do realizacji 
w 2020 r., z czego w 938 przypadkach (47,9%) stwierdzono nieprawidłowości. 
W 2020 r. zakończono 175 spraw sądowych prowadzonych w PFRON z tego spraw: administracyjnych 
148, karnych 14, spraw cywilnych 13, które dotyczyły głównie dofinansowań do rynku pracy oraz 
obowiązkowych wpłat na PFRON. Na korzyść Funduszu rozstrzygnięto 124 sprawy na kwotę 
59 879,0 tys. zł. 

3.1.3. STAN FUNDUSZU I GOSPODAROWANIE WOLNYMI ŚRODKAMI 

Na dzień 1 stycznia 2020 r. stan Funduszu PFRON wynosił 1 138 483,0 tys. zł, a na koniec roku 
wynosił 1 348 930,1 tys. zł i zwiększył się o 210 447,1 tys. zł.  

Struktura Funduszu obejmowała w szczególności: 

− środki pieniężne – 1 208 164,3 tys. zł, 
− należności – 151 556,5 tys. zł, 
− zobowiązania (zmniejszające stan funduszu) – 57 301,9 tys. zł 

Główną przyczyną zwiększenia stanu Funduszu był wyższy stan środków pieniężnych, który 
na koniec 2020 r. wynosił 1 208 164,3 tys. zł i był wyższy o 269 245,7 tys. zł (o 28,7%) 
w porównaniu do stanu na koniec 2019 r. oraz wyższy o 897 168,3 tys. zł (o 388,5%)od kwoty 
środków określonej w planie po zmianach (310 996 tys. zł).  
Wyższy stan środków pieniężnych był spowodowany głównie niepełną realizacją wszystkich zadań 
ustawowych, co było spowodowane pandemią COVID-19. Na tę kwotę składały się głównie depozyty 
overnight (O/N) 208 091,3 tys. zł i depozyty terminowe – 1 000 000,0 tys. zł. 

Wolne środki lokowano z zachowaniem przepisów art. 48 ust. 1 i art. 78d ust. 2 ufp, 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 

                                                           
27  Ocena stanu przygotowań do wdrożenia nowych funkcjonalności w systemie SODIR; Ewidencja środków trwałych; Obsługa 

prawna. 
28  Samoocena kontroli zarządczej za 2019 r.; Rozliczanie zadań zlecanych organizacji Wrocławski Sejmik Osób 

Niepełnosprawnych oraz jakość obsługi Dolnośląskiego Oddziału PFRON; Realizacja Zaleceń Zarządu z dnia 29 maja 
2020 r.; Rekomendacji wynikających z informacji 6/DG/2020 przyjętej przez Zarząd; Wdrożenie działań w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom PFRON w sytuacji epidemicznej COVID-19; Przeprowadzenie doradztwa dla 
kierujących jednostkami i komórkami organizacyjnymi Funduszu. 
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lub zarządzanie29 oraz na zasadach określonych w Umowie Ramowej zawartej z BGK30. 

Łączne przychody Funduszu, uzyskane z tytułu odsetek od depozytów overnight (O/N) oraz 
depozytów terminowych, w 2020 r. wyniosły 3702 tys. zł (w tym: 3286,3 tys. zł kwota odsetek 
od depozytów terminowych, 415,7 tys. zł kwota odsetek od lokat O/N). 

Zakładanie lokat i przekazywanie wolnych środków w zarządzanie Ministrowi Finansów nie stanowiło 
zagrożenia dla terminowej realizacji wypłat środków PFRON na cele i zadania ustawowe. 

3.1.4. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Fundusz opracował plan rzeczowo-finansowy w układzie tradycyjnym (wynikający 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 27 
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania 
materiałów do projektu ustawy budżetowej31. 

Na 2020 r. PFRON zaplanował realizację zadań, podzadań i działań dla dwóch funkcji państwa, 
tj. funkcji 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny32 oraz funkcji 14 Rynek pracy33, które były 
zbieżne z zadaniami wynikającymi z ustawy o rehabilitacji. Na powyższe zadania zaplanowano 
wydatki w kwocie 6 612 497 tys. zł34, wykonano natomiast w kwocie 5 875 067,3 tys. zł, tj. 88,9%.  

W ramach funkcji 13 i zadania: 13.1 Pomoc i integracja społeczna PFRON zaplanował i zrealizował 
jedno podzadanie: 13.1.3 Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 
niepełnosprawnych. W ramach tego podzadania realizowano trzy działania35. Według planu po 
zmianach na realizację podzadania zaplanowano wydatki w kwocie 2 090 610 tys. zł, a zrealizowano 
w wysokości 1 931 358,3 tys. zł, co stanowiło 92,4% planu po zmianach. 

Miernikiem podzadania 13.1.3 była liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w zakresie 
rehabilitacji społecznej. Miernik podzadania 13.1.3 w 2020 r. zrealizowany został w 77,8%36. 
Podzadanie to obejmowało działania zbieżne z ustawowymi zadaniami Funduszu, a w tym 
m.in. koordynację i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez jednostki samorządu 
terytorialnego, zgodnie z art. 35 ust. 2 oraz art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji – działanie 13.1.3.1. 
zrealizowane kwotowo37 w 96,3%, natomiast miernik38 w 62,3%. Zasadniczy wpływ na poziom 
miernika39 miały m.in.: 
− zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, 

które samodzielnie w formie uchwały określają zadania, na które przeznaczają środki PFRON 
oraz ich wysokość, 

− czas pandemii COVID-19 przełożył się na istotne ograniczenie możliwości realizacji zadań przez 
samorządy terytorialne.  

W ramach funkcji 14 i zadania 14.1 Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu, PFRON 
zaplanował i zrealizował jedno podzadanie, tj. 14.1.5 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 
W ramach tego podzadania realizowano trzy działania40. Według planu po zmianach na realizację 
podzadania zaplanowano wydatki w kwocie 4 521 887,0 tys. zł, a zrealizowano w wysokości 
3 943 709,0 tys. zł, co stanowiło 87,2% planu po zmianach. 

                                                           
29  Dz. U. poz. 1864. 
30  Umowa ramowa w zakresie świadczenia usługi prowadzenia rachunków bankowych oraz innych usług BGK z dnia 

28 października 2016 r. 
31  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów 

opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 740). 
32  Funkcja obejmuje działalność w zakresie zabezpieczania obywateli w sferze socjalnej oraz opieki nad dzieckiem i rodziną. 
33  Funkcja obejmuje działalność w zakresie wspierania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. 
34  Wg planu po zmianach. Wg planu do ustawy budżetowej na rok 2020 zaplanowano 6 332 497 tys. zł. 
35  13.1.3.1 Koordynacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez JST; 13.1.3.2 Wspieranie osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym; 13.1.3.3 Wspieranie organizacji pozarządowych, realizujących zadania na 
rzecz osób niepełnosprawnych oraz tworzenie płaszczyzny współpracy. 

36  Wsparciem w zakresie rehabilitacji społecznej objęto 732 560 osób z 941 839 zaplanowanych. 
37  W planie po zmianach określono wydatki na kwotę 1 133 967 tys. zł a wydatkowano 1 091 618,7 tys. zł.  
38  Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem pośrednim w zakresie zadań rehabilitacji społecznej realizowanej 

przez JST – zaplanowano 551 853 osób a objęto 343 779 osób. 
39  Wyjaśnienia udzielone przy składaniu sprawozdania Rb-BZ2, pismo nr DF.WFP3124.89.2021 z dnia 8 marca 2021 r. 
40  14.1.5.1 Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu osób niepełnosprawnych; 14.1.5.2 Wsparcie osób 

niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników; 14.1.5.3 
Koordynacja i wspieranie rehabilitacji zawodowej, realizowanej przez JST. 
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Miernikiem podzadania 14.1.5 była liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w zakresie 
rehabilitacji zawodowej. Podzadanie to obejmowało działania zbieżne z ustawowymi zadaniami 
Funduszu. Miernik podzadania w 2020 r. zrealizowany został w 88,7% (wsparciem w zakresie 
rehabilitacji zawodowej objęto 352 637 osób przy planowanych 397 406 osób). Z kolei wydatki 
na podzadanie 14.1.5. w planie po zmianach określono na kwotę 4 521 887 tys. zł, a zrealizowano na 
kwotę 3 943 709,0 tys. zł, co stanowiło 87,2% planu po zmianach.  

W Funduszu, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą41 prowadzony był monitoring 
stopnia realizacji wydatków oraz osiąganych wartości mierników dla podzadań i działań poprzez 
sporządzanie kwartalnych sprawozdań pn. „Tabelaryczne zestawienie środków wydatkowanych 
na realizację zadań w układzie Budżetu Zadaniowego przez jednostkę organizacyjną” oraz półrocznych 
i rocznych sprawozdań Rb-BZ242. W przypadku dokonywanych zmian w zakresie wydatków w planie 
finansowym PFRON w układzie tradycyjnym, podobnych zmian dokonywano w zakresie wydatków 
w planie finansowym w układzie zadaniowym, w tym również zmian wartości mierników, określonych 
dla podzadań oraz działań. 

Opracowano wewnętrze procedury dotyczące przeprowadzania analizy wykonania planów 
rzeczowo-finansowych dotyczących realizacji ustawowych celów i zadań Funduszu. Dokonywano 
oceny stopnia realizacji i efektywności wykonania zadań, do czego stosowano opracowane w tym 
celu procedury. W wyniku bieżącej analizy realizacji zadań przez jednostki merytoryczne 
dokonywane były na bieżąco stosowne zmiany, dzięki którym realizacja zaplanowanych mierników 
pozwalała na osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu wykonania. Odchylenia wartości mierników 
uzyskanych od planowanych, każdorazowo podlegały szczegółowemu uzasadnianiu, które wraz 
ze sprawozdaniem rocznym RB-BZ2 jest prezentowane po zamknięciu roku budżetowego. 
Najpoważniejszym czynnikiem wpływającym na nieosiągnięcie zaplanowanych mierników była 
pandemia COVID-19. 

Zadania realizowane z udziałem środków z dotacji budżetu państwa na głownie na dofinansowanie 
wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz rekompensatę dla gmin utraconych dochodów z tytułu 
zastosowania ustawowych zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności 
cywilnoprawnych zostały poniesione zgodnie z przeznaczeniem. 

Fundusz w 2020 r. realizował następujące zadania, wynikające z ustawy o rehabilitacji: 

1. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – art. 26a ustawy o rehabilitacji. 
Na realizację tego zadania wypłacono środki w wysokości 3 274 414,4 tys. zł (91,0% kwoty 
przewidzianej w planie finansowym i 100,3% wykonania 2019 r.), przy czym 673 000 tys. zł 
(20,6%) pochodziło z dotacji celowej budżetu państwa, przekazanej przez MRPiPS43.  

W 2020 r. Fundusz wypłacił dofinansowanie 38 998 podmiotom do zatrudnienia 288 882 
pracowników niepełnosprawnych tj. o 19 053 (o 6,2%) mniej niż w 2019 r. Przyczyną 
zmniejszenia był spadek ogólnej liczby podmiotów wnioskujących o dofinansowanie do 
wynagrodzeń. Fundusz wypłacił refundację składek ZUS dla 30 312 beneficjentów. Zakładom 
innym niż zakłady pracy chronionej – (rynek otwarty) przekazano 1 856 142,4 tys. zł, zakładom 
pracy chronionej – (rynek chroniony) przekazano 1 417 333,1 tys. zł, natomiast zakładom 
mieszanym przekazano 938,9 tys. zł.  
Analiza 21 wypłat dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na kwotę 
147 374,5 tys. zł wykazała że wnioski o wypłatę dofinansowania były rozpatrywane zgodnie 
z obowiązującymi w PFRON procedurami postępowania sprawdzającego pracodawcę 
zarejestrowanego w SODIR44. Wezwanie do złożenia korekty wniosków wystosowano 
do 16 podmiotów z powodu błędów formalnych i rachunkowych w deklaracjach, z tego również 
do dziewięciu podmiotów z powodu wykazywania do dofinansowania wynagrodzęń 

                                                           
41  Proces: 3.1.2.1 pn. Sprawozdawczość w układzie tradycyjnym/zadaniowym, wzór nr 11 „FBZ – tabelaryczne zestawienie 

środków wydatkowanych na realizację zadań  w układzie budżetu zadaniowego przez jednostkę organizacyjną Funduszu 
w okresie sprawozdawczym kwartalnym”. 

42  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
w układzie zadaniowym  (Dz. U. poz. 1229). 

43  Było to zgodne z art. 46a ust. 1 pkt 1 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. 

44  Ustalonymi w następujących zarządzeniach Prezesa Zarządu PFRON: nr 68/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. nr 31/2020 
z dnia 25 marca 2020 r. i Nr 45/2020 z dnia 25 maja 2020 r. oraz w Karcie Procesu nr 2.4.4. pn. Postępowania 
sprawdzające pracodawców zarejestrowanych w SODIR. Decyzje o przyznawaniu dofinansowania wydawane były 
terminowo. 
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pracowników, którzy mieli ustalone prawo do emerytury, co stanowiło negatywną przesłankę 
ubiegania się o dofinansowanie. W czterech przypadkach wstrzymano wypłatę, z tego w dwóch 
przypadkach z powodu posiadania zaległości wobec Funduszu, natomiast w dwóch przypadkach 
w związku z postępowaniem wyjaśniającym w sprawie posiadania ustalonego prawa do 
emerytury przez osoby wykazywane do dofinansowania.  

2. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, realizowana była przez 380 
samorządów powiatowych i 16 województw – art. 48 ustawy o rehabilitacji (tzw. przelewy 
redystrybucyjne). Podział środków, przypadający ww. jednostkom samorządu terytorialnego, 
został dokonany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie 
algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
samorządom wojewódzkim i powiatowym45. 

Na realizację tego zadania wydatkowano 1 237 275,4 tys. zł (99,1% i 114,1%). Wydatki te były 
o 14,1% wyższe od wykonanych w 2019 r.  

Środkami Funduszu w samorządach powiatowych dofinansowano m.in. koszty: 
− wyposażenia stanowisk pracy dla 504 osób niepełnosprawnych (23 122,7 tys. zł); 
− jednorazowego dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub 

wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej dla 412 osób (16 519,9 tys. zł); 
− zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 

198 584 osób (194 755,5 tys. zł); 
− likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych dla 25 397 osób (97 486,4 tys. zł); 
− turnusów rehabilitacyjnych, z których skorzystało 47 475 (55 751,8 tys. zł). 

Środkami Funduszu w samorządach wojewódzkich dofinansowano m.in. koszty: 
− tworzenia trzech Zakładów Aktywizacji Zawodowej (ZAZ)46 (art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy 

o rehabilitacji) na kwotę 4638,2 tys. zł oraz dofinansowania działalności 127 takich 
zakładów na kwotę 339 771,4 tys. Zł; 

− dofinansowania robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku 
z potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy) na kwotę 
60 529,8 tys. zł dla 178 podmiotów; 

− zadań zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (art. 36 ustawy 
o rehabilitacji) na kwotę 10 393,6 tys. zł dla 375 podmiotów. 

3. Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą służące rehabilitacji społecznej i zawodowej  
– art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy o rehabilitacji. 
Koszty zadania wyniosły 389 251,7 tys. zł, co stanowiło 83,9% planu po zmianach oraz było 
o 107,3% wyższe niż w 2019 r. (187 780,0 tys. zł). Koszty na to zadanie zwiększały się 
systematycznie od 2016 r. i zależne były od wolnych środków, które PFRON mógł przeznaczyć na 
realizację tych zadań. Najwyższe środki przeznaczono na realizację następujących programów: 
− „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” – adresatami były 

osoby niepełnosprawne poszkodowane na skutek żywiołu, oraz dzieci i młodzież 
niepełnosprawna, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Koszty realizacji 
programu wyniosły 180 527,5 tys. zł (79,0% środków zaplanowanych) dla 95 972 osób. 
Niepełna realizacja planu spowodowana była mniejszą liczbą powiatów wnioskujących 
o pomoc na uruchomienie dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych 
poszkodowanych w wyniku pandemii. Program realizowany był w czterech modułach. 
Beneficjentami programu były głównie osoby niepełnosprawne pozbawione przez pandemię 
możliwości uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych w różnego rodzaju placówkach. 
Wysokość pomocy wynosiła 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną na okres 
nie dłuższy niż trzy miesiące. Szczegółowa analiza wydatków tego programu nie wykazała 
nieprawidłowości; 

− Pilotażowy program „Aktywny samorząd” – jego celem było wyeliminowanie lub 
zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu 
społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Koszty programu wyniosły 163 872,7 tys. zł 
(90,6% środków zaplanowanych) dla 20 576 osób; 

− „Rehabilitacja 25 plus” – celem programu było zebranie doświadczeń służących wypracowaniu 
rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie 

                                                           
45  Dz. U. z 2019 r. poz. 1605, ze zm. 
46  Jeden w województwie łódzkim i dwa w województwie świętokrzyskim. 



Wyniki kontroli 

13 

utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym 
ich aktywności zawodowej. Na jego realizację poniesiono koszty w wysokości 18 577,0 tys. zł 
(93,2% środków zaplanowanych) dla 758 osób. 

4. Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom 
oraz organizacjom pozarządowym wskazanych 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 pozarządowym47 
(art. 36 ww. ustawy). Na realizację tego zadania wydatkowano 327 248,2 tys. zł, co stanowiło 
97,7% planu po zmianach i było o 17,0% wyższe od wykonania w roku poprzednim 
(279 569,3 tys. zł).  

W 2020 r. wsparciem objętych zostało łącznie 226 436 osób niepełnosprawnych (wzrost 
o 10,0% w stosunku do roku 2019). 

Łącznie wypłacono środki na podstawie 836 umów, w tym zwrot wkładu własnego (w przypadku 
sześciu umów). 

5. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne – art. 25a ustawy o rehabilitacji. W 2020 r. 
Fundusz wypłacił kwotę 84 137,4 tys. zł (78,2% planu) dla 30 458 osób, z czego: 82 409,8 tys. zł 
na refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych wykonujących 
działalność gospodarczą; 1727,6 tys. zł na refundację składek na ubezpieczenia społeczne 
niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek 
za niepełnosprawnego domownika. Koszty zadania były o 19,6% niższe od kosztów w roku 2019. 
Niższe wykonanie planu wynikało z wprowadzenia Tarczy Antykryzysowej w związku z pandemią 
COVID-19, co umożliwiło m.in. zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku opłacenia składek na 
ubezpieczenie społeczne w miesiącach marzec-maj 2020 r. bez względu na rodzaj prowadzonej 
działalności. 

6. Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami – art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o rehabilitacji. Poniesiono koszty w wysokości 100 236,3 tys. zł (86,5% planu po zmianach). 
Koszty te były o 84,1% wyższe od analogicznych w 2019 r. (54 438 tys. zł). Środki wypłacane 
były poprzez Oddziały PFRON w związku z realizacją „Programu wyrównywania różnic między 
regionami III”. Wsparciem objęto 40 803 osoby niepełnosprawne. 

7. Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień 
dla prowadzących Zakłady Pracy Chronionej (ZPCH) lub ZAZ z podatku od nieruchomości, 
rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych – art. 47 ust. 2 ustawy o rehabilitacji. Fundusz 
zrealizował w 2020 r. wypłaty dla 284 gmin w kwocie 44 778,2 tys. zł, tj. 82,9% kwoty zaplanowanej, 
w tym 22 389,0 tys. zł pochodziło z ww. dotacji. Koszty były niższe o 2,7% od wydatków 
w 2019 r.  

8. Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń 
zakładu oraz kosztów transportowych i administracyjnych – art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o rehabilitacji. 

Wypłacono 6149,7 tys. zł (83,8% środków zaplanowanych), z tego na: dofinansowanie zadań 
bieżących w kwocie 5073,6 tys. zł (plan 6083 tys. zł) oraz zadań inwestycyjnych w kwocie 
1076,2 tys. zł (plan 1251 tys. zł). Liczba beneficjentów wyniosła 16 650 osób. W stosunku do 
roku 2019, kwota dofinansowania wzrosła o 1,5%, natomiast liczba osób objętych zadaniem 
zmniejszyła się o 1%. 

9. Dofinansowanie kosztów szkolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o języku migowym i innych środkach komunikowania się48 (dalej ustawa o języku migowym). 

Fundusz wypłacił środki finansowe w wysokości 2294,5 tys. zł, tj. 76,5% planu. Planowana 
wartość miernika, ustalona w ramach budżetu zadaniowego dla zadania, wynosiła 4100 osób, 
a osiągnięta – 3031 osób. Nieosiągnięcie zaplanowanego miernika związane było z rezygnacją 
beneficjentów po podpisaniu umowy ze szkolenia objętego refundacją (liczne przypadki 
wystąpiły w II kwartale 2020 r. w związku z pandemią) oraz pandemią – część szkoleń, która 
miała odbyć się w II kwartale 2020 r., przesunięto na późniejszy okres i będzie podlegała 
rozliczeniu i wypłacie środków w 2021 r.  

                                                           
47  Dz. U. z 2016 r. poz. 1945.  
48  Dz. U. z 2017 r. poz. 1824.  



Wyniki kontroli 

14 

Wskaźnik kwoty kosztów oraz liczby osób objętych szkoleniem w relacji do 2019 r. wyniosły 
odpowiednio: 92,2% oraz 85,7%.  

10. Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz – art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy 
o rehabilitacji. W ramach tego zadania PFRON finansował realizację projektów obejmujących 
badania, ekspertyzy i analizy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych. Finansowanie projektów badawczych w 2020 r. odbywało się na podstawie 
„Zasad finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych” zatwierdzonych 5 kwietnia 2019 r. przez Zarząd PFRON. 

Zaplanowano środki w łącznej wysokości 3200 tys. zł, a wypłacono 1142,5 tys. zł (tj. 35,7% 
planu). Planowana wartość miernika ustalona dla zadania wynosiła 10 umów, a zawarto 13. 
Wypłacone w 2020 r. środki były wyższe o 30,7% od wypłaconych w roku ubiegłym. 

11. Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych – art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o rehabilitacji. Dofinansowanie przyznawane było prowadzącemu ZPCH w wysokości do 50% 
oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, pod warunkiem wykorzystywania tych 
kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. 

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 1500 tys. zł. W roku 2020 wypłacono 
582,2 tys. zł (tj. 38,8% środków zaplanowanych). Niższe wykonanie planu wynikało głównie 
z niewywiązywania się przez pracodawców z warunków zawartych w umowach o dofinansowanie 
(co skutkowało brakiem wypłaty środków z tego tytułu), z powodu zmniejszenia średniego 
kwartalnego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych o więcej niż 10% w okresie 
korzystania z dofinansowania oraz nieterminowej spłaty przez pracodawców rat kapitału 
I odsetek określonych w umowie kredytu objętej dofinansowaniem.  
Dofinansowanie w 2020 r. wypłacono dla 43 ZPCH, w których zatrudnionych było 4682 osób 
(w przeliczeniu na pełne etaty). W porównaniu z rokiem 2019 wartość dofinansowania 
zmniejszyła się o 37,9%, a liczba etatów objętych wsparciem wzrosła o 26,3%. 

12.  Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej – art. 47 ust. 1 
pkt 2 ustawy o rehabilitacji. Na realizację tego zadania w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zaplanowano środki w wysokości 77 265 tys. zł, w tym: 
środki Unii Europejskiej 65 741 tys. zł, środki z budżetu państwa 11 524 tys. zł. Fundusz wypłacił 
środki w wysokości 45 870,1 tys. zł (59,4% planu), w tym: 39 002,5 tys. zł środków europejskich 
oraz 6867,6 tys. zł ze środków budżetu państwa. 

Niewydatkowanie środków w pełnej wysokości na ten program spowodowane było pandemią 
COVID-19, w wyniku czego zrezygnowano lub ograniczono planowane działania, 
co spowodowało zmniejszenie wydatków w projektach. Szkolenia, zajęcia i spotkania 
stacjonarne zastąpiono szkoleniami, zajęciami i spotkaniami online, co przełożyło się na 
zmniejszenie kosztów. 

Planowana wielkość miernika, ustalona w ramach budżetu zadaniowego dla programu wynosiła 
osiem umów; zawarto dziewięć umów. W porównaniu z rokiem 2019 wartość dofinansowania 
wzrosła o 425,9%, a wykonanie miernika o 14,3%. 

3.2. SPRAWOZDANIA 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych za 2020 r. przez PFRON: 
− z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego – Rb-33;  
− z wykonania określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, planu finansowego 

państwowego funduszu celowego – Rb-40; 
− z wykonania planu finansowego Funduszu w układzie zadaniowym – Rb-BZ2;  
− kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N;  
− kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z. 

Stwierdzono, że sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo i terminowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym, zgodnie z rozporządzeniami w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej, w sprawie sprawozdawczości w układzie zadaniowym oraz w sprawie operacji finansowych. 

Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 
Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzonych 
sprawozdań. 
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4. INFORMACJE DODATKOWE 
Kontrolę rozpoczęto 22 stycznia 2021 r. Wystąpienie pokontrolne doręczono Prezesowi Zarządu 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 kwietnia 2021 r. 
W wystąpieniu  pokontrolnym podpisanym w dniu 21 kwietnia 2021 r. nie sformułowano uwag 
i wniosków pokontrolnych. Do wystąpienia pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ PFRON  

Oceny wykonania planu finansowego PFRON dokonano stosując kryteria49 oparte na wskaźnikach 
wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu państwa 
i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku50. 

Przychody (P):       6 083 868,7 tys. zł  

Koszty (K) (łącznie z wydatkami majątkowymi):  5 875 067,3 tys. zł 

Łączna kwota (G = P + K):      11 958 936,0 tys. zł  

Waga przychodów w łącznej kwocie:   (Wp = P : G) 0,5087 

Waga kosztów (łącznie z wydatkami majątkowymi) 
 w łącznej kwocie:       (Wk = K : G) 0,4913 

Nieprawidłowości w przychodach:    nie stwierdzono 

Ocena cząstkowa przychodów (Op):    5 pozytywna  

Nieprawidłowości w kosztach  
(łącznie z wydatkami majątkowymi):    nie stwierdzono 

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

Łączna ocena przychodów i kosztów ŁO51:   (5x0,5087 + 5x0,4913) = 5 pozytywna  

Opinia o sprawozdaniach:      pozytywna  

Ocena ogólna:       pozytywna   

                                                           
49 http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
50  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
51  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 

 

Lp. Treś 

2019 2020 

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

Plan  
wg ustawy 

budżetowej* 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie 
na dzień  

31 grudnia 
2020 r. 

w tys. zł     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Część A 

I  
Zadania wynikające z ustawy 
o rehabilitacji - tworzącej fundusz 
celowy  

5 397 468,3 6 332 497,0 6 612 497,0 5 875 067,3 117,3 108,9 92,8 88,9 

1 
Realizacja działań wyrównujących 
różnice między regionami – art. 47 
ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji   

54 438,0 102 000,0 115 829,0 100 236,3 187,4 184,1 98,3 86,5 

2 

Realizacja programów wspieranych 
ze środków pomocowych Unii 
Europejskiej – art. 47 ust. 1 pkt 2 
ustawy o rehabilitacji 

8 721,7 77 369,0 77 265,0 45 870,1 887,1 525,9 59,3 59,4 

3 
Dofinansowanie do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych  
– art. 26a ustawy o rehabilitacji 

3 263 418,7 3 600 000,0 3 600 000,0 3 274 414,4 110,3 100,3 91,0 91,0 

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 ustawy o rehabilitacji 

46 061,2 54 000,0 54 000,0 44 778,2 117,2 97,2 82,9 82,9 

5 
Finansowanie w części lub całości 
badań, ekspertyz i analiz – art. 47  
ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o rehabilitacji 

874,2 3 200,00 3 200,00 1 142,5 366,1 130,7 35,7 35,7 

6 

Refundacja kosztów wydawania 
certyfikatów przez podmioty 
uprawnione do szkolenia psów 
asystujących – art. 20b ustawy  
o rehabilitacji 

12,1 25,0 25,0 5,8 206,6 47,9 23,2 23,2 

7 

Programy zatwierdzone przez Radę 
Nadzorczą, służące rehabilitacji 
społecznej i zawodowej – art. 47  
ust. 1 pkt 4 ustawy o rehabilitacji 

187 780,0 275 505,0 463 842,0 389 251,8 146,7 207,3 141,3 83,9 

8 
Dofinansowanie oprocentowania 
kredytów bankowych – art. 32 ust. 1 
pkt 1 ustawy o rehabilitacji 

937,7 2 000,0 1 500,0 582,2 213,3 62,1 29,1 38,8 

9 

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

6 056,3 9 000,0 7 334,0 6 149,7 148,6 101,5 68,3 83,9 

10 
Refundacja składek na ubezpieczenia 
społeczne – art. 25a ustawy  
o rehabilitacji 

104 646,6 115 642,0 107 642,0 84 137,5 110,5 80,4 72,8 78,2 

11 Zadania zlecane – art. 36 ustawy  
o rehabilitacji 279 569,3 297 000,0 335 000,0 327 248,2 106,2 117,1 110,2 97,7 

12 

Dofinansowanie kosztów szkolenia,  
o których mowa w art. 18 ustawy  
o języku migowym – art. 47 ust.1 
pkt 5 lit. b  

2 489,6 3 000,0 3 000,0 2 294,5 120,5 92,2 76,5 76,5 

13 Przelewy redystrybucyjne  1 084 294,6 1 248 802,0 1 248 802,0 1 237 275,4 115,2 114,1 99,1 99,1 
14 Wydatki bieżące, w tym:  352 458,4 519 479,0 520 479,0 354 954,6 147,4 100,7 68,3 68,2 
14.1  − wynagrodzenia osobowe  62 365,6 75 645,0 76 758,0 66 767,3 121,3 107,1 88,3 87,1 
14.2  − wynagrodzenia bezosobowe  987,7 1 060,0 1 060,0 988,5 107,3 100,1 93,3 93,3 

14.3  − składki na ubezpieczenia 
społeczne  10 274,3 13 609,0 13 843,0 10 839,9 132,5 105,5 79,7 78,3 

14.4  − składki na Fundusz Pracy  1 233,2 1 903,0 1 937,0 1 284,4 154,3 104,2 67,5 66,3 
14.5  − zakup usług  31 489,3 54 662,0 54 276,0 31 324,4 173,6 99,5 57,3 57,7 
14.6  −  pozostałe, z tego:  34 066,1 41 477,0 41 482,0 26 565,4 121,8 78,0 64,1 64,0 
14.6.1  − amortyzacja (umorzenia)  21 211,2 23 200,0 23 200,0 15 120,8 109,4 71,3 65,2 65,2 
14.6.2  − nne  12 854,9 18 277,0 18 282,0 11 444,6 142,2 89,0 62,6 62,6 

14.7  

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

211 798,7 330 000,0 330 000,0 216 987,1 155,8 102,45 65,8 65,8 
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14.8  − wydatki osobowe nie zaliczane 
do wynagrodzeń  243,5 1 123,0 1 123,0 197,7 461,2 81,2 17,6 17,6 

15 Wydatki inwestycyjne (własne)  
i zakupy inwestycyjne (własne)  5 683,1 25 330,0 24 330,0 4 645,7 445,7 81,8 18,3 19,1 

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

26,8 145,0 145,0 52,0 541,0 194,1 35,9 35,9 

17 

Zwrot dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie  
z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 
ufp pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 

0 0 104,0 102,4 X X X 98,5 

18 

Rekompensata wypłaconego 
wynagrodzenia pracownikom 
niepełnosprawnym, o których mowa 
w art. 29 ust 1 pkt 1 ustawy  
o rehabilitacji w związku 
z przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 

0 0 50 000,0 1 926,1 X X X 3,9 

Część B   
4 2 3  5 6 7 8 9 10 

I  Stan funduszu na początek roku  703 046,5 823 138,0 1 023 138,0 1 135 483,0 117,1 161,5 138,0 111,0 
  w tym 
1 Środki pieniężne  556 817,3 727 802,0 927 802,0 938 918,6 130,7 168,6 129,0 101,2 
2 Należności, w tym:  165 244,9 83 240,0 83 240,0 197 008,7 50,4 119,2 236,7 236,7 

2.1  − należności z tytułu wpłat 
obowiązkowych  47 596,0 81 030,0 81 030,0 43 448,7 170,3 91,3 53,6 53,6 

2.2  − należności z tytułu udzielonych 
pożyczek  1 792,6 2 000,0 2 000,0 1 870,0 111,6 104,3 93,5 93,5 

3 Zobowiązania, z tego:  -83 992,7 -52 400,0 -52 400,0 -54 902,7 62,4 65,4 104,8 104,8 
3.1  Pozostałe  -83 992,7 -52 400,0 -52 400,0 -54 902,7 62,4 65,4 104,8 104,8 
3.1.1  w tym: wymagalne                  
II  Przychody  5 822 003,4 5 962 971,0 5 962 971,0 6 083 868,7 102,4 104,5 102,0 102,0 
1 Dotacje z budżetu państwa, z tego:  742 853,6 705 000,0 705 000,0 697 380,9 94,9 93,9 98,9 98,9 

1.1  − dla państwowego funduszu 
celowego  740 890,6 700 000,0 700 000,0 695 389,1 94,5 93,9 99,3 99,3 

1.1.1 

− zrekompensowanie gminom 
dochodów utraconych z tytułu 
zastosowania ustawowych 
zwolnień dla prowadzących  
ZPCH lub ZAZz podatku od 
nieruchomości, rolnego, leśnego 
I od czynności cywilnoprawnych  
- art. 46a ust.1 pkt 2 ustawy 
o rehabilitacji 

23 030,6 27 000,0 27 000,0 22 389,1 117,2 97,2 82,9 82,9 

1.1.2  

− dofinansowanie do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych 
- art. 46a ust.1 ustawy 
o rehabilitacji 

717 860,0 673 000,0 673 000,0 673 000,0 93,8 93,8 100,0 100,0 

1.2  
− dotacja celowa na finansowanie 

projektów z udziałem środków 
UE – bieżące  

1 963,0 2 642,0 2 642,0 1 991,8 134,6 101,5 75,4 75,4 

1.3  
− dotacja celowe na finansowanie 

projektów z udziałem środków 
UE – majątkowe  

0 2 358,0 2 358,0 0 X X X X 

2.  Środki otrzymane z Unii Europejskiej  12 550,7 32 789,0 32 789,0 12 665,8 261,3 100,9 38,6 38,6 
3.  Składki i opłaty  4 736 555,1 4 980 000,0 4 980 000,0 4 936 983,1 105,1 104,2 99,1 99,1 
4 Przelewy redystrybucyjne  2 608,7 2 989,0 2 989,0 2 282,8 114,6 87,5 76,4 76,4 
5 Pozostałe przychody, w tym:  327 435,3 242 193,0 242 193,0 434 556,1 74,0 132,7 179,4 179,4 
5.1  Odsetki  18 425,9 16 433,0 16 433,0 18 590,2 89,2 100,9 113,1 113,1 
5.2  inne, w tym:  309 009,4 225,8 225,8 416,0 0,07 0,13 184,3 184,3 

5.2.1 − wpływy z odsetek od dotacji  
oraz płatności 0 48 539,0 48 539,0 29 904,8 X X 61,6 61,6 

5.2.2 − odsetki z tytułu nieterminowych 
wpłat pracodawców  11 325,5 9 300,0 9 300,0 10 549,3 82,1 93,2 113,4 113,4 

III  Koszty realizacji zadań  5 397 468,3 6 332 497,0 6 612 497,0 5 875 067,3 117,3 108,9 92,9 88,9 
1 Dotacje na realizację zadań bieżących  3 747 622,3 4 167 605,0 4 278 097,0 3 808 517,6 111,2 101,6 91,4 89,0 

2 Transfery na rzecz ludności, z tego 
na:  143 891,7 175 740,0 356 840,0 328 965,6 122,1 228,6 187,2 92,2 

2.1  − różne wydatki na rzecz osób 
fizycznych  143 891,7 175 740,0 356 840,0 328 965,6 122,1 228,6 187,2 92,2 

3 − Środki z Unii Europejskiej  9 351,5 65 828,0 67 219,0 39 689,0 704,0 424,4 60,3 59,0 
4 Koszty własne  351 080,2 519 479,0 519 001,0 354 268,1 148,0 100,9 68,2 68,3 
4.1  wynagrodzenia, z tego:  62 983,3 76 705,0 76 876,0 67 200,9 121,8 106,7 87,6 87,4 
4.1.1  − osobowe  61 995,6 75 645,0 75 816,0 66 212,3 122,0 106,8 87,5 87,3 
4.1.2  −  bezosobowe  987,7 1 060,0 1 060,0 988,5 107,3 100,1 93,3 93,3 
4.2  składki na ubezpieczenia społeczne  10 212,8 13 609,0 13 645,0 10 750,2 133,6 105,3 79,0 78,8 
4.3  składki na Fundusz Pracy  1 224,9 1 903,0 1 908,0 1 270,8 155,4 103,8 66,8 66,6 
4.4  zakup usług  30 552,8 54 662,0 53 971,0 31 296,2 178,9 102,4 57,3 58,0 
4.5  pozostałe, z tego:  34 064,1 41 477,0 41 478,0 26 565,4 121,8 78,0 64,1 64,1 
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4.5.1  − amortyzacja (umorzenia)  21 211,2 23 200,0 23 200,0 15 120,8 109,4 71,3 65,2 65,2 
4.5.2  − inne  12 852,9 18 277,0 18 278,0 11 444,6 142,2 89,0 62,6 62,6 

4.6  

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

211 798,7 330 000,0 330 000,0 216 987,0 155,8 102,5 65,8 65,8 

4.7  − wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń  243,5 1 123,0 1 123,0 197,7 461,2 81,2 17,6 17,6 

5 Koszty inwestycyjne, w tym:  61 201,2 154 898,0 142 289,0 106 197,4 253,1 173,5 68,6 74,6 
5.1  − dotacje inwestycyjne  55 797,4 129 568,0 117 959,0 101 551,8 232,2 182,0 78,4 86,1 
6 Przelewy redystrybucyjne, z tego dla :  1 084 294,6 1 248 802,0 1 248 802,0 1 237 275,4 115,2 114,1 99,1 99,1 

6.1  − samorządów wojewódzkich na 
realizację zadań  181 084,9 223 833,0 223 833,0 221 142,7 123,6 122,1 98,8 98,8 

6.2  
− samorządów wojewódzkich na 

pokrycie kosztów obsługi 
realizowanych zadań  

4 526,9 5 596,0 5 596,0 5 528,6 123,6 122,1 98,8 98,8 

6.3  − samorządów powiatowych na 
realizację zadań  876 763,3 994 510,0 994 510,0 985 953,5 113,4 112,5 99,1 99,1 

6.4  
− samorządów powiatowych na 

pokrycie kosztów obsługi 
realizowanych zadań  

21 919,4 24 863,0 24 863,0 24 650,7 113,4 112,5 99,2 99,2 

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

0 145 145 52,01 X X 35,87 35,87 

8 

Zwrot dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 
ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 

26,8 0 104 102,4 X 382,1 X 98,5 

IV  Stan funduszu na koniec roku  
(I+II-III)  1 135 483,0 478 942,0 397 942,0 1 348 930,1 42,2 118,8 281,7 339,0 

  w tym:                  
1 Środki pieniężne  938 918,6 390 996,0 310 996,0 1 208 164,3 41,6 128,7 309,0 388,5 
2 Należności, w tym:  197 008,6 72 459,0 72 459,0 151 556,5 36,8 76,9 209,2 209,2 

2.1  − należności z tytułu wpłat 
obowiązkowych  43 448,7 70 000,0 70 000,0 48 002,9 161,1 110,5 68,6 68,6 

2.2  − należności z tytułu udzielonych 
pożyczek  104,3 2 200,0 2 200,0 1 902,6 2109,3 1824,2 86,5 86,5 

3 Zobowiązania, z tego:  -54 902,7 -52 169,0 -52 169,0 -57 301,9 95,0 104,4 109,8 109,8 
3.1  pozostałe:  -54 902,7 -52 169,0 -52 169,0 -57 301,9 95,0 104,4 109,8 109,8 
3.1.1  w tym: wymagalne                  

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-40 z wykonania planu finansowego PFRON, 
zweryfikowanego przez NIK. 

1) Ustawa budżetowa na rok 2020. 
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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 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 Rzeczpospolitej Polskiej 
14. Komisja Polityki Senioralnej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 
15. Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami 
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