
Dokument sporządzony wg Załącznika nr 1                              

do rozporządzenia Ministra Finansów                                               

z dnia 29 września 2010 r. w sprawie                                     

planu działalności i sprawozdania z jego 

wykonania (Dz. U. Nr 187, poz. 1254)

Mierniki określające stopień realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec roku, 

którego dotyczy plan

1 2 3 4 5 6

1
Utrzymanie wysokiej skuteczności 

poboru wpłat od pracodawców

Ściągalność środków z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON 

(Kwota wpłat dokonanych w stosunku do kwoty wpłat 

zadeklarowanych oraz wynikających z decyzji określających, 

przypisujących zobowiązania, w rozpatrywanym okresie)

wzrost w stosunku do roku 

2015

Ewidencja pracodawców zobowiązanych do wpłat na 

PFRON.                                                                          

Monitorowanie zaległości we wpłatach.                                                                                       

Postępowania administracyjne dot. ulg we wpłatach.                                                                                        

Działania kontrolne i czynności sprawdzające.

2
Zwiększenie efektywności windykacji 

należności

Kwota zaległości odzyskanych poprzez windykację / Kwota 

należności ogółem

co najmniej o 10% więcej niż 

w roku 2015
Windykacja i egzekucja należności.

3

Maksymalizacja poziomu wykonania 

planu finansowego (po stronie 

wydatkowej)

Kwota wydatków poniesionych na realizację zadań wynikających z 

ustawy o rehabilitacji w stosunku do kwoty wydatków 

zaplanowanych do realizacji w rozpatrywanym okresie]

wzrost w stosunku do roku 

2015

Wprowadzanie zmian do planu finansowego. 

Realizacja zadań ustawowych. Obsługa dofinansowań 

do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. 

Zakupy towarów i usług.

4
Oszczędne gospodarowanie środkami 

publicznymi

Koszt alokacji każdego 1000 zł przez PFRON (koszty działalności 

PFRON stanowiące wydatek / łączna kwota wydatków 

ponoszonych przez PFRON w danym roku budżetowym * 1000)

co najmniej o 3% mniej niż w 

roku 2015
Kontrola wydatków.

5

Objęcie wsparciem programami osób 

niepełnosprawnych w rehabilitacji 

społecznej i zawodowej przez PFRON

Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem dla poprawy w 

życiu społecznym i zawodowym

wzrost co najmniej o 10% w 

stosunku do roku 2015

Programy Rady Nadzorczej oraz inne zadania PFRON 

służące realizacji celu.

6
Zwiększenie aktywności zawodowej 

osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 

produkcyjnym

wzrost o 0,1% w stosunku do 

roku 2015

Zadania z zakresu aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych.

7

Zwiększenie udziału osób 

niepełnosprawnych aktywnych 

zawodowo

Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w zakresie 

rehabilitacji zawodowej

wzrost o 5% w stosunku do 

roku 2015

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 

niepełnosprawnych art. 26

8

Objęcie wsparciem osób 

niepełnosprawnych prowadzących 

własną działalność gospodarczą oraz 

niepełnosprawnych rolników

Liczba osób niepełnosprawnych prowadzących działalność 

gospodarczą/rolniczą, objętych wsparciem w liczbie osób 

niepełnosprawnych prowadzących działalność 

gospodarczą/rolniczą, objętych wsparciem w poprzednim okresie 

sprawozdawczym

wzrost o 5% w stosunku do 

roku 2015

Refundacje składek na ubezpieczenia społeczne art. 

25a

Plan Działalności

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

na rok 2017

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2017

Lp. Cel Najważniejsze zadania służące realizacji celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze 

strategicznym

1. Strategia Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych* ;                                                                                                                                                                

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); 

* - W związku z trwającymi pracami nad reorganizacją Funduszu oraz strategią działania PFRON plan zostanie zaktualizowany po przeprowadzeniu niezbędnych zmian w Funduszu - może nastąpić korekta danej pozycji w planie działalności Funduszu 

na 2017 rok.
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Mierniki określające stopień realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec roku, 

którego dotyczy plan **

1 2 3 4 5 6

1
Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach 

domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną
x

Wyrównywanie szans zawodowych i integracja 

społeczna osób niepełnosprawnych

2
Zwiększenie aktywności zawodowej 

osób niepełnosprawnych

Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w 

wieku produkcyjnym
x Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

30.09.2016 r.                                      

Z up.                                                               

Zastępca Prezesa Zarządu                                                                

Tomasz Maruszewski

                 data                                                                                          podpis kierownika jednostki              

1. Projekt ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 

25 sierpnia 2016 r. przekazany Radzie Dialogu 

Społecznego;                                                                  

2. Założenia projektu budżetu państwa na rok 

2017 oraz wytyczne Biura Pełnomocnika Rządu 

ds. Osób Niepełnosprawnych (przekazywane w 

trybie roboczym);                                                                                             

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);                                                                               

** - Mierniki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oszacowane i opisane w budżecie zadaniowym w poz. 13.1. oraz 14.1., w tym szczegółowo w rozwinięciach tych pozycji odpowiadających zadaniom ustawowym Funduszu. W przypadku 

wystąpienia istotnych zmian w ustawie budżetowej na 2017 r., może nastąpić korekta danej pozycji w planie działalności Funduszu.

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2017

Lp. Cel Najważniejsze zadania służące realizacji celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze 

strategicznym
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