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Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fosa Staromiejska 30/3, 87-100 Toruń 

Wykonawca: 
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Przedmiot opinii: 

Przedmiotem opinii jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy na podstawie powoływanych przez 
PFRON przepisów w komunikacie z dnia 7 lipca 2020 r. : Konsultacje dla NGO – projekt zmian do „Zasad 
wspierania realizacji zadań” (https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly 
aktualnosci/news/konsultacje-dla-ngo-projekt-zmian-do-zasad-wspierania-realizacji-zadan/), PFRON 
może zrezygnować z rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem, w kontekście składania zastrzeżeń do 
projektu zmian. 

W przypadku natomiast odpowiedzi twierdzącej wskazanie przepisów, które na to zezwalają.  

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych  

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli  

Rozporządzenie 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 pozarządowym 

Odpowiedź: 

Nie istnieją przepisy wprost pozwalające na rezygnację z rozliczania ryczałtowo kosztów pośrednich. 
Zgodnie jednak z zasadą gospodarności finansami państwa oraz wskazanymi poniżej poszczególnymi 
zasadami, a także panującą finalnie zasadą swobody umów, taka rezygnacja jest możliwa. Podkreślić 
należy, że analiza została dokonana bez wglądu do wystąpienia pokontrolnego NIK, o którym mowa w 
komunikacie, a które mogłoby wpłynąć na zmianę stanowiska. W związku z tym pewnym rozwiązaniem 
jest złożenie zastrzeżeń w terminie oraz złożenie wniosku o udostępnienie wystąpienia pokontrolnego 
w trybie dostępu do informacji publicznej. Będzie to zasadne bowiem zgodnie z art. 10 ustawy o NIK 
Prezes Najwyższej Izby Kontroli podaje do wiadomości publicznej wystąpienia pokontrolne. 

Uzasadnienie: 

Na wstępie należy zaznaczyć, że opiniującemu nie udało się dotrzeć do raportu NIK, a zdobycie go w 
trybie dostępu do informacji publicznej niestety nie jest możliwe w tak krótkim czasie.  Założyć 
natomiast trzeba, że faktycznie istnieje wystąpienie pokontrolne, o którym mowa w komunikacie o 
konsultacjach dotyczących projektu zmian. 



Mając to na uwadze wskazać należy, że zgodnie z art. 62 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli Kierownik 
jednostki kontrolowanej jest obowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu, poinformować NIK 
m.in.  

o sposobie wykonania wniosków sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym oraz o podjętych 
działaniach. Dlatego uznać należy, że podjęcie działań w zakresie zmiany zasad realizacji zadań, w 
reakcji na wystąpienie pokontrolne NIK, było pod tym kątem uzasadnione. 

Przechodząc natomiast do analizy wskazanych przepisów to nie znaleziono w przepisach powołanych 
przez PFRON wprost podstawy do rezygnacji z rozliczania kosztów pośrednich, są jednak pewne 
niebezpośrednie wskazówki, które mogą znaleźć uzasadnienie dla takiego działania. 

Omawiając po kolei: 

1. Jako podstawa prawna Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON, wskazana 
została ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a 
konkretniej art. 51 ust. 3 pkt 3 w zw. z art. 36 tejże ustawy. 

- ogólny przepis stanowiący, co wchodzi w zakres kompetencji Zarządu PFRON (w tym właśnie ustalenie 
zasad finansowania zleconych zadań ) oraz wskazanie, że zadania mogą zostać zlecone organizacjom 
pozarządowym i fundacjom. Wobec braku wskazania na jakich filarach mają opierać się ustalone 
zasady, należy wskazać, że w tym zakresie jawi się dowolność Zarządu. 

2. Rozporządzenie 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 pozarządowym 

- te przepisy to z kolei jedynie wymienienie możliwych do powierzenia zadań, brak przepisów dot. 
rozliczania kosztów za te zadania. 

3. Art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
wskazuje, że do zadań zleconych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zgodnie natomiast z art. 15 tejże ustawy Organ przy rozpatrywaniu ofert ocenia przedstawioną 
kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.  

Wskazuje to na fakt, że kalkulacja kosztów (w tym kosztów pośrednich) może być istotnym elementem 
przy wyborze oferty, więc rezygnacja z rozliczenia ryczałtowego nie wydaje się nieprawidłowa. 

Ponadto ustawa ta odsyła do ustawy o finansach publicznych w zakresie umowy łączącej podmiot 
zlecający z organizacją pozarządową/fundacją.  

Umowa winna, w myśl tych przepisów określać termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji. Oznacza 
to, że istnieje kolejny nacisk na rozliczenie kosztów rzeczywistych aniżeli ryczałtowe ich rozliczenie. 

 

 


