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1. Historia zmian 

Wersja 

dokumentu 

Data wersji  Opis wprowadzonych zmian Autor zmian Wersja 

systemu  

01.25.006_1.0 11.08.2022 Utworzenie dokumentu. 

Aktualizacja podrozdziałów: 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

Anna Machura-

Borczyk 

01.25.006 

01.25.012_1.0 08.09.2022 Brak zmian merytorycznych. 

Podniesienie wersji dokumentu 

wynika z przekazania kolejnej 

wersji kompletu podręczników. 

Anna Machura-

Borczyk 

01.25.012 

01.26.001_1.0 29.09.2022 Brak zmian merytorycznych. 

Podniesienie wersji dokumentu 

wynika z przekazania kolejnej 

wersji kompletu podręczników. 

Anna Machura-

Borczyk 

01.26.001 

01.26.001_1.1 3.10.2022 Brak zmian merytorycznych. 

Podniesienie wersji dokumentu 

wynika z przekazania kolejnej 

wersji kompletu podręczników. 

Anna Machura-

Borczyk 

01.26.001 

01.26.001_1.2 4.10.2022 Brak zmian merytorycznych. 

Podniesienie wersji dokumentu 

wynika z przekazania kolejnej 

wersji kompletu podręczników. 

Anna Machura-

Borczyk 

01.26.001 

01.26.001_1.3 6.10.2022 Brak zmian merytorycznych. 

Podniesienie wersji dokumentu 

wynika z przekazania kolejnej 

wersji kompletu podręczników. 

Anna Machura-

Borczyk 

01.26.001 

01.26.006_1.0 27.10.2022 Aktualizacja rozdziałów: 3.4, 

3.5, 3.6. 
Anna Machura-

Borczyk 

01.26.006 

01.26.009_1.0 14.11.2022 Aktualizacja rozdziału: 3.5 Anna Machura-

Borczyk 

01.26.009 

01.27.001_1.0 30.11.2022 Brak zmian merytorycznych. 

Podniesienie wersji dokumentu 

wynika z przekazania kolejnej 

wersji kompletu podręczników. 

Anna Machura-

Borczyk 

01.27.001 

01.27.001_1.1 6.12.2022 Brak zmian merytorycznych. 

Podniesienie wersji dokumentu 

wynika z przekazania kolejnej 

wersji kompletu podręczników. 

Anna Machura-

Borczyk 

01.27.001 

01.27.001_1.2 8.12.2022 Brak zmian merytorycznych. 

Podniesienie wersji dokumentu 

wynika z przekazania kolejnej 

wersji kompletu podręczników. 

Anna Machura-

Borczyk 

01.27.001 

01.27.001_1.3 11.12.2022 Brak zmian merytorycznych. 

Podniesienie wersji dokumentu 

wynika z przekazania kolejnej 

wersji kompletu podręczników. 

Anna Machura-

Borczyk 

01.27.001 
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3. Informacje o raportach 

Poniżej przedstawiono opis czterech rodzajów raportów. Raporty mogą być generowane i 

przeglądane przez Użytkowników zalogowanych w module PFRON lub Realizator. Opis podzielony 

został na kilka części. W każdej z nich opisane zostały dwa numery raportów, które są swoimi 

odpowiednikami i zawierają analogiczne treści oraz takie same nazwy. Na początku każdego z opisów 

zamieszczone zostały informacje dotyczące poszczególnych raportów. 

 

3.1 Raport 18/30 - Zapotrzebowanie na środki finansowe PFRON / 

Sprawozdanie z realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 

Moduł Realizatora: Raport: 18 Zapotrzebowanie na środki finansowe PFRON / Sprawozdanie z 

realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 

Moduł PFRON: Raport: 30 Zapotrzebowanie na środki finansowe PFRON / Sprawozdanie z 

realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 

Użytkownik mogący wygenerować raport: Moduł Realizatora: Realizator podstawowy, Realizator 

rozszerzony i Administrator realizatora; Moduł PFRON: Administrator Systemu, PFRON Podstawowy, 

PFRON Rozszerzony 

Jednostka dla której generowany jest raport: Moduł Realizatora: Raport generowany jest 

wyłącznie dla jednostki, w imieniu której działa zalogowany (generujący raport) Użytkownik; Moduł 

PFRON: Raport generowany jest dla całego kraju lub wybranego obszaru (Województwa lub powiatu) 

– raport generuje osobne zestawienia dla każdego powiatu 

Uwaga1:  Data złożenia wniosku musi zawierać się w okresie sprawozdawczym.  

Uwaga2: Dane zawarte w raporcie, są aktualne na moment generowania raportu. 

Nazwa 
grupy 

kolumn 
Nazwa kolumny 

Nr kolumny/ 
wiersza 

Opis 

MODUŁ PROGRAMU kolumna 1 

Numer modułu programu 
Wartości: 

• Moduł I (dla wierszy od 1 do 15) 

• Moduł II (dla wiersza 16, scalone kolumny 1 i 2) 

• Razem Moduł I i II (dla wiersza 17, scalone kolumny 1 i 
2) 

Obszar programu/nr Zadania w ramach 
Obszaru 

kolumna 2 

Numer zadania w ramach obszaru 
Wartości: 

• A-1 

• A-2 

• A-3 

• A-4 

• B-1 

• B-2 

• B-3 

• B-4 
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• B-5 

• C-1 

• C-2 

• C-3 

• C-4 

• C-5 

• D 
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I transza kolumna 3 

Scalone komórki wierszy od 2 do 15 
Kwota przyznanego limitu w ramach modułu I 
Wiersz 16 - Kwota przyznanego limitu w ramach modułu II 
Wiersz 17 - Suma kwot przyznanego limitu w ramach modułu 
I i II 

II transza kolumna 4 
Scalone komórki wierszy od 1 do 15 – wartość „0” 
Wiersz 16 - wartość „0” 
Wiersz 17 - wartość „0” 

Razem kolumna 5 

Scalone komórki wierszy od 2 do 16 - Suma kwot z kol. 3 i 
kol.4 
Wiersz 17 - Suma kwot z kol. 3 i kol.4 
Wiersz 18 - Suma kwot z kol. 3 i kol.4 
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złożonych kolumna 6 

 
Liczba złożonych wniosków włącznie z wnioskami już 
zatwierdzonymi, z pominięciem wniosków o statusie 
„Wycofany” 
 

zweryfikowanych negatywnie 
pod względem formalnym 

kolumna 7 Liczba wniosków o statusie „Odrzucony” 

przeznaczonych do 
dofinansowania 
(zweryfikowanych pozytywnie) 

kolumna 8 Liczba wniosków o statusie „Zatwierdzony” 

rozpatrzonych pozytywnie 
(zawarte umowy) 

kolumna 9 

 
Liczba wniosków w ramach których zawarto umowy. Sprawy 
o statusach: 

• „Umowa podpisana” 

• „Umowa rozliczona” 
System nie uwzględnia tu „umów rozwiązanych” 
 

zrealizowanych (wypłata 
środków PFRON) 

kolumna 10 

 
Liczba wniosków o statusie sprawy „Dofinansowanie 
wypłacone” 
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we wnioskach złożonych 
(kwota wnioskowana) 

kolumna 11 

 
Łączna kwota wnioskowana podana we wnioskach 
złożonych włącznie z wnioskami już zatwierdzonymi, z 
pominięciem wniosków o statusie „Wycofany” 
 

we wnioskach 
przeznaczonych do 
dofinansowania 
(zweryfikowanych pozytywnie) 

kolumna 12 
Łączna kwota przyznanego dofinansowania we wnioskach o 
statusie „Zatwierdzony” 

w zawartych umowach kolumna 13 

 
Łączna kwota przyznanego dofinansowania w zawartych 
umowach z uwzględnieniem aneksów  
 

we wnioskach zrealizowanych 
(wysokość środków 
wypłaconych) - w zawartych 
umowach 

• kol. 14 - kwota wypłat 

• kol. 15 – procent limitu 
ogółem 

kolumna 14 

 
Łączna kwota wypłaconych środków uwzględniająca sumę 
płatności ze spraw o statusie „Dofinansowanie wypłacone” 
oraz potwierdzonych płatności w przypadku innego statusu 
sprawy (np. Rozliczenie zatwierdzone) 
 

kolumna 15 

 

Wartość procentu limitu ogółem (
𝑘𝑜𝑙.  14

𝑘𝑜𝑙.  5
∙ 100%) wyliczana dla 

wiersza 17 
 

Zwroty kolumna 16  
Kwoty zarejestrowanych zwrotów o statusie „Zatwierdzony” 
dotyczące wniosków wykazywanych w raporcie, niezależnie 
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od statusu tego wniosku o statusu sprawy. Uwzględniane są 
tylko zatwierdzone zwroty z datą mieszczącą się w okresie 
sprawozdawczym.  

Zapotrzebowanie na dodatkowe środki 
finansowe niezbędne na realizację 
wszystkich niezrealizowanych wniosków 
pozytywnie zweryfikowanych pod 
względem formalnym (w zł) 
W przypadku nadwyżek środków 
finansowych w aktualnym limicie środków 
na realizację programu, należy wpisać 
kwotę nadwyżki ze znakiem ujemnym (np. 
- 350,00) 

kolumna 17 

 
Scalone komórki wierszy od 1 do 15 = (suma kolumny 12 
Moduł I - suma kolumny 12 Moduł II) + (kolumna 12a moduł I 
- kolumna 12a moduł II) - limit dla modułu I 
 
Wiersz 16 = moduł II kolumna 12 + moduł II kolumna 12a – 
limit dla moduł II 

Uwaga: kolumna 12a dla modułu I i II jest to ukryta kolumna 
niewidoczna w raporcie wykorzystywana na potrzeby 
przeliczeń, zawierająca sumę kwot z wniosków znajdujących 
się w statusie "do weryfikacji merytorycznej" oraz wniosków 
znajdujących się w statusie "Złożony" posiadających 
przydzieloną osobę oceniającą. 

Razem Moduł I i II wiersz 17 
W kolumnach od 3 do 16 wyliczana jest suma wartości 
wierszy od 1 do 16 w poszczególnych kolumnach 

Obsługa 
programu 

(do wysokości 5%) wiersz 18 
Kolumna 3, 4, 5 i 16 
5% wartości „Razem moduł I i II” z wiersza 18 w danej 
kolumnie 

Promocja 
programu 

(do wysokości 1%) wiersz 19 
Kolumna 3, 4, 5 i 16 
1% wartości „Razem moduł I i II” z wiersza 18 w danej 
kolumnie 

Ewaluacja 
programu 

(do wysokości 0,5%) wiersz 20 
Kolumna 3, 4, 5 i 16 
0,5% wartości „Razem moduł I i II” z wiersza 18 w danej 
kolumnie 

Łącznie koszty realizacji programu wiersz 21 
Kolumna 3, 4, 5 i 16 
Suma wartości z wierszy od 18 do 21 w poszczególnych 
kolumnach 

 
 

3.2 Raport 19/31 - Pilotażowy program "Aktywny samorząd" - wykaz danych 

sprawozdawczych 

Moduł Realizatora: Raport: 19 Pilotażowy program "Aktywny samorząd" - wykaz danych 

sprawozdawczych 

Moduł PFRON: Raport: 31 Pilotażowy program "Aktywny samorząd" - wykaz danych 

sprawozdawczych 

Użytkownik mogący wygenerować raport: Moduł Realizatora: Realizator podstawowy, Realizator 

rozszerzony i Administrator Realizatora; Moduł PFRON: Administrator Systemu, PFRON Podstawowy, 

PFRON Rozszerzony, PFRON Raporty 

Jednostka dla której generowany jest raport: Moduł Realizatora: Generowany dla jednostki do 

jakiej zalogowany jest użytkownik; Moduł PFRON: Generowany dla całego kraju lub wybranego obszaru 

(Województwa, powiatu) – raport generuje osobne zestawienia dla każdego powiatu. 
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Nazwa kolumny Objaśnienie Zasady wyboru danych 

Lp. 
Liczba porządkowa 
kolejnych wierszy 
raportu 

Jeden wniosek pojawia się w raporcie 
tylko jeden raz, tylko w jednym 
wierszu. Warunkiem wykazania 
wniosku w raporcie jest aby data 
złożenia wniosku mieściła się w 
okresie sprawozdawczym. W 
raporcie będą wykazywane również 
wnioski o statusach: 

• Odrzucony 

• Do poprawy 

• Zarchiwizowane 

 

Województwo 

Informacja dotycząca 
Województwa w jakim 
istnieje jednostka dla 
której wykonywany jest 
raport 

 

Powiat 

Informacja dotycząca 
Powiatu w jakim istnieje 
jednostka, dla której 
wykonywany jest raport 

 

Moduł 

Informacja dotycząca 
modułu dla jakiego 
został stworzony 
wybrany wniosek 
 

 

Obszar 

Informacja dotycząca 
obszaru zadania dla 
jakiego został stworzony 
wybrany wniosek 

 

Nr zadania 
Numer wybranego 
zadania dla wskazanego 
wniosku 

 

Kwota wnioskowana 
Kwota o jaką wnioskuje 
wnioskodawca 

 

Data wpływu wniosku 
Data wpływu wniosku do 
jednostki rok-miesiąc-
dzień 

 

Numer wniosku 

Numer wniosku jaki 
został utworzony po 
przesłaniu do wybranej 
jednostki 

 

Imię OzN 

Imię osoby z 
niepełnosprawnością, 
której dotyczy wniosek 
(podopiecznego lub 
wnioskodawcy, który 
złożył wniosek we 
własnym imieniu) 
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Nazwa kolumny Objaśnienie Zasady wyboru danych 

Nazwisko OzN 

Nazwisko osoby z 
niepełnosprawnością, 
której dotyczy wniosek 
(podopiecznego lub 
wnioskodawcy, który 
złożył wniosek we 
własnym imieniu) 

 

Nr Pesel OzN 

Pesel osoby z 
niepełnosprawnością, 
której dotyczy wniosek 
(podopiecznego lub 
wnioskodawcy, który 
złożył wniosek we 
własnym imieniu) 
 
 

 

Stopień niepełnosprawności 

informacja o stopniu 
niepełnosprawności (lub 
równoważnym 
orzeczeniu) podana we 
wniosku i bez weryfikacji 
ważności tego 
orzeczenia 

 

Data ważności orzeczenia 
w przypadku orzeczenia 
bezterminowego 
wartość pusta. 

 

Rodzaj niepełnosprawności 

w przypadku podania we 
wniosku wielu wartości, 
w raporcie będą 
wymienione wszystkie 
rozdzielone średnikiem. 

 

Status Wniosku 

Aktualny status wniosku 
o dofinansowanie 
widoczny w  systemie w 
momencie generowania 
raportu 
 

 

Numer umowy 

Pole puste, w przypadku 
braku umowy dla 
danego wniosku. W 
przypadku istnienia 
umowy podpisanej przez 
wnioskodawcę, dla 
danego wniosku 
prezentowany jest 
numer podpisanej 
umowy 

 

Data umowy 

Pole puste, w przypadku 
braku umowy dla 
danego wniosku. W 
przypadku istnienia 
umowy podpisanej przez 
wnioskodawcę, dla 
danego wniosku 
prezentowana jest data 
podpisania umowy przez 
Wnioskodawcę 
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Nazwa kolumny Objaśnienie Zasady wyboru danych 

Kwota dofinansowania 

Pole wypełnione 
wartością 0,00 - w 
przypadku braku umowy 
dla danego wniosku. W 
przypadku istnienia 
umowy podpisanej przez 
wnioskodawcę, dla 
danego wniosku 
prezentowana jest 
wartość dofinansowania 
przyznanego z  
uwzględnieniem aneksu 

 

Kwota wypłacona 

Suma płatności z 
wniosków o statusie 
sprawy „Dofinansowanie 
wypłacone” oraz 
potwierdzonych 
realizacji płatności z 
pozostałych wniosków o 
innym statusie niż 
„Dofinansowanie 
wypłacone”. Niezależnie 
od daty potwierdzenia 
płatności. 

 

Data wypłaty 

Data potwierdzenie 
ostatniej płatności 
dotyczącej wniosku. 
Jeżeli w okresie 
sprawozdawczym nie 
było żadnej płatności lub 
płatności nie zostały 
potwierdzone a sprawa 
ma status 
Dofinansowanie 
wypłacone, to komórka 
pozostanie pusta. 

 

Kwota rozliczona 

Sumaryczna kwota 
dofinansowania 
wynikająca z 
zatwierdzonych 
rozliczeń. 

 

Data rozliczenia 

Data zmiany statusu 
sprawy na 
„Dofinansowanie 
wypłacone”. Pole puste 
w przypadku innych 
statusów sprawy.  

 

Kwota do zwrotu 

Sumaryczna kwota 
zwrotów o statusie 
„Zatwierdzony” 
zarejestrowanych w 
sprawie niezależnie od 
daty tego zwrotu. 

 

Data zwrotu 

Data ostatniego 
zarejestrowanego w 
danej sprawie zwrotu o 
statusie „Zatwierdzony” 
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3.3 Raport 20/32 – Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 

zakresie środków finansowych przekazanych przez PFRON 

Moduł Realizatora: Raport: 20 Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w zakresie 

środków finansowych przekazanych przez PFRON 

Moduł PFRON: Raport 32: Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w zakresie 

środków finansowych przekazanych przez PFRON 

Użytkownik mogący wygenerować raport: Moduł Realizatora: Realizator podstawowy, Realizator 

rozszerzony i Administrator Realizatora; Moduł PFRON: Administrator Systemu, PFRON Podstawowy, 

PFRON Rozszerzony 

Jednostka dla której generowany jest raport: Moduł Realizatora: Generowany dla jednostki do 

jakiej zalogowany jest użytkownik, Moduł PFRON: Generowany dla całego kraju lub wybranego obszaru 

(Województwa, powiatu) – raport generuje osobne zestawienia dla każdego powiatu. 

 

UWAGA1: Raport składa się z dwóch tabel o takim samym układzie i warunkach uzupełniania 

danych w tabeli uwzględniających wiek beneficjenta, stopień niepełnosprawności i rodzaj 

niepełnosprawności a w niektórych przypadkach również przedmiot . Żółte pola tabeli nie są 

uzupełniane podczas jego generowania. 

Tabela 1 – Liczba Beneficjentów pomocy ogółem (dotyczy sytuacji, gdy środki zostały 

wypłacone) – liczba beneficjentów spełniających zdefiniowane kryteria z wniosków o statusie sprawy 

„Dofinansowanie wypłacone” z uwzględnieniem unikalności numeru PESEL. Tak więc jeśli beneficjent 

w ramach określonego zadania otrzymał więcej niż jedno dofinasowanie (na podstawie różnych 

wniosków), wówczas zostanie on policzony jeden raz. 

Kolumny 5 – 11 opisują liczbę wniosków/Beneficjentów w podziale na stopień niepełnosprawności. 
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Stopień 
niepełnosprawności 

Beneficjenta 

Warunki doboru danych do raportu  

1 I A 1 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 
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Stopień 
niepełnosprawności 

Beneficjenta 

Warunki doboru danych do raportu  

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

2 I A 2 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

 

3 I A 3 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

 

4 I A 4 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 
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Stopień 
niepełnosprawności 

Beneficjenta 

Warunki doboru danych do raportu  

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

5 I B 1 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

 

6 I B 2 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

 

7 I B 3 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 
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Stopień 
niepełnosprawności 

Beneficjenta 

Warunki doboru danych do raportu  

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

8 I B 4 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

 

9 I B 5 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

 

10 I c 1 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 
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Stopień 
niepełnosprawności 

Beneficjenta 

Warunki doboru danych do raportu  

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

11 I c 2 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

 

12 I C 3 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

 

13 I C 4 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone)  

• W tym osoby do 18 r.ż. 
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Stopień 
niepełnosprawności 

Beneficjenta 

Warunki doboru danych do raportu  

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

14 I C 5 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

15 I D x 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

 

16 I E 1 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 
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Stopień 
niepełnosprawności 

Beneficjenta 

Warunki doboru danych do raportu  

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

17 I E 2 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

18 I E 3 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

19 II X x 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 
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Stopień 
niepełnosprawności 

Beneficjenta 

Warunki doboru danych do raportu  

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Razem liczba 
wniosków 

(Suma liczby wniosków) (Suma liczby wniosków) 

Razem liczba 
beneficjentów 

(Suma liczby Beneficjentów) (Suma liczby Beneficjentów) 

Tabela 2 – Wysokość dofinansowania udzielonego Beneficjentom programu (kwoty 

wypłacone ogółem) – łączna kwota wypłaconych środków w ramach wniosków spełniających 

zdefiniowane kryteria o statusie sprawy „Dofinansowanie wypłacone” oraz potwierdzonych płatności z 

wniosków o innym statusie sprawy niż „Dofinansowanie wypłacone” z uwzględnieniem zwrotów. 

UWAGA2: Stopień niepełnosprawności Beneficjenta – kolumny od 6 do 11 uwzględniające 

również podział wiekowy dla stopnia znacznego i umiarkowanego lub orzeczeń równoważnych 

ogółem i w tym osób do 18 r.ż. 

Kolumny 5 – 11 opisują wysokość dofinansowania udzielonego Beneficjentom w podziale na stopień 

niepełnosprawności. 

UWAGA3: Poniższa tabela zawiera opis warunków czyli wymaganych we wnioskach danych, 

które są weryfikowane podczas  generowania raportu.  

Np. Brak we wniosku o dofinansowanie zaznaczenia wymaganego rodzaju niepełnosprawności 

spowoduje, że beneficjent nie zostanie policzony w raporcie.  

 

 

Wiersze w tabeli zaznaczone kolorem oznaczają pozycje zliczane podczas sumowania 
poszczególnych kolumn. 
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Stopień 
niepełnosprawności 

Beneficjenta 

Warunki doboru danych do raportu  

1 I A 1 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 
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Stopień 
niepełnosprawności 

Beneficjenta 

Warunki doboru danych do raportu  

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

2 I A 2 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

 

3 I A 3 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

 

4 I A 4 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 
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Stopień 
niepełnosprawności 

Beneficjenta 

Warunki doboru danych do raportu  

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

5 I B 1 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

 

6 I B 2 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

 

7 I B 3 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 
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Stopień 
niepełnosprawności 

Beneficjenta 

Warunki doboru danych do raportu  

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

8 I B 4 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

 

9 I B 5 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

 

10 I c 1 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 
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Stopień 
niepełnosprawności 

Beneficjenta 

Warunki doboru danych do raportu  

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

11 I c 2 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

 

12 I C 3 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

 

13 I C 4 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone)  

• W tym osoby do 18 r.ż. 
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Stopień 
niepełnosprawności 

Beneficjenta 

Warunki doboru danych do raportu  

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

14 I C 5 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

15 I D x 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

 

16 I E 1 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 
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Stopień 
niepełnosprawności 

Beneficjenta 

Warunki doboru danych do raportu  

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

17 I E 2 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

18 I E 3 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 

19 II X x 

Kolumny: 

• Znaczny lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Umiarkowany lub 

orzeczenie 

równoważne 

Kolumny: 

• Ogółem – Liczba wniosków/Beneficjentów pomocy 

(gdy środki zostały wypłacone) 

• W tym osoby do 18 r.ż. 
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Stopień 
niepełnosprawności 

Beneficjenta 

Warunki doboru danych do raportu  

• Lekki lub 

orzeczenie 

równoważne 

• Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

(osoby do 16 r.ż.) 

Razem  (Suma dofinansowania) (Suma dofinansowania) 

 

3.4 Raport 43 – Realizacja wybranych zadań dotyczących rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich stopnia 

niepełnosprawności oraz schorzenia lub dysfunkcji cz.1 

Moduł Realizatora: Realizacja wybranych zadań dotyczących rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich stopnia niepełnosprawności oraz schorzenia lub dysfunkcji 

cz. 1 

Moduł PFRON: Realizacja wybranych zadań dotyczących rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich stopnia niepełnosprawności oraz schorzenia lub dysfunkcji 

cz. 1 

Użytkownik mogący wygenerować raport: Moduł Realizatora: Realizator podstawowy, Realizator 

rozszerzony i Administrator Realizatora; Moduł PFRON: Administrator Systemu, PFRON Podstawowy, 

PFRON Rozszerzony.  

Jednostka dla której generowany jest raport: Moduł Realizatora: jednostki SJO i JST, zawiera 

informacje o wszystkich wnioskach z danego powiatu. Moduł PFRON: Raport generowany jest dla 

całego kraju lub wybranego obszaru (Województwa lub powiatu) – raport generuje osobne zestawienia 

dla każdego powiatu. 

Uwaga: Na raporcie nie będą uwzględniane wnioski wycofane i odrzucone oraz wnioski, których 

weryfikacja i ocena nie zostały jeszcze zakończone oraz takie, w przypadku których dofinansowanie 

zostało przyznane, płatność jest zaplanowana, ale nie została jeszcze zrealizowana. Jeżeli kwota 

zwrotu jest równa lub większa od kwoty płatności, to osoba, której dotyczy wniosek nie będzie 

wykazywana w raporcie w kolumnie „Liczba osób”. 
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Nazwa 
grupy 

kolumn 
Nazwa kolumny 

Nr kolumny/ 
wiersza 

Opis 

Nazwa kolumna 1 

Nazwa zadania: 

• Dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych 
art.35a ust.1 pkt 7 lit. a (scalone wiersze 2-6) 

• Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 
dla osób niepełnosprawnych art.35a ust.1 pkt7 lit.c 
(scalone wiersze 7-11) 

• Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane 
osobom niepełnosprawnych na podstawie odrębnych 
przepisów art.35a ust.1 pkt 7 lit.c (scalone wiersze 
(12-16) 

Stopień niepełnosprawności kolumna 2 

Weryfikacja stopnia niepełnosprawności: 

• Jako „znaczny” stopnień niepełnosprawności liczone 
są osoby, które we wniosku zaznaczyły: 

i. I grupa inwalidzka, lub 
ii. Znaczny stopień niepełnosprawności, lub 
iii. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i 

niezdolne do samodzielnej egzystencji, lub 
iv. Osoby długotrwale niezdolne do pracy w 

gospodarstwie rolnym, którym przysługuje 
zasiłek pielęgnacyjny, lub 

v. Niezdolność do samodzielnej egzystencji 

• Jako „umiarkowany” stopień niepełnosprawności 
liczone są osoby, które we wniosku zaznaczyły: 

i. II grupa inwalidzka, lub 
ii. Umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

lub 
iii. Osoby całkowicie niezdolne do pracy, lub 
iv. Całkowita, 
v. Całkowita niezdolność do pracy 

• Jako „lekki” stopień niepełnosprawności liczone są 
osoby, które we wniosku zaznaczyły: 

i. III grupa inwalidzka, lub 
ii. Lekki stopień niepełnosprawności, lub 
iii. Osoby stale lub długotrwale niezdolne do 

pracy w gospodarstwie rolnym, lub 
iv. Osoby częściowo niezdolne do pracy, lub 
v. Niezdolność do pracy w gospodarstwie 

rolnym, lub 
vi. Częściowa niezdolność do pracy 

• Jako „osoby w wieku do 16 lat posiadające orzeczenie 
o niepełnosprawności” liczone są osoby, które 
zaznaczyły taką informację we wniosku 

N
a
rz

ą
d

 r
u

c
h
u
 

Liczba osób kolumna 3 

Liczba unikalnych numerów PESEL dla których we wniosku 
zaznaczone zostało: 

• Narząd ruchu, lub 

• Narząd ruchu: wnioskodawca lub dziecko/podopieczny 
porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego, lub 

• Narząd ruchu: dysfunkcja obu kończyn górnych, lub 

• Dysfunkcja narządu ruchu z koniecznością poruszania 
się na wózku inwalidzkim, lub 

• Inna dysfunkcja narządu ruchu 

Kwota [zł] kolumna 4 

Suma istniejących płatności: 

• których data mieści się w okresie sprawozdawczym 

• bez daty potwierdzenia realizacji powiązana z 
rozliczeniem o statusie „dofinansowanie wypłacone” 
przy czy data w polu „Data wypłaty dofinansowania” 
dla tego rozliczenia mieści się w okresie 
sprawozdawczym 

• bez daty potwierdzenia realizacji nieowiązana z 
żadnym rozliczeniem ale status sprawy jest 
„Dofinansowanie wypłacone” przy czym data 
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Nazwa 
grupy 

kolumn 
Nazwa kolumny 

Nr kolumny/ 
wiersza 

Opis 

ustawienia tego statusu mieści się w okresie 
sprawozdawczym 

pomniejszona o zwroty z datą mieszczącą się w okresie 
sprawozdawczym 

N
a
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ą

d
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łu
c
h
u

 i
 m

o
w

y
 

Liczba osób kolumna 5 

Liczba unikalnych numerów PESEL dla których we wniosku 
zaznaczone zostało: 

• Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, lub 

• Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu: osoba 
głucha, lub 

• Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu: osoba 
głuchoniema, lub 

• Dysfunkcja narządu słuchu i mowy 

Kwota [zł] kolumna 6 

Suma istniejących płatności: 

• których data mieści się w okresie sprawozdawczym 

• bez daty potwierdzenia realizacji powiązana z 
rozliczeniem o statusie „dofinansowanie wypłacone” 
przy czy data w polu „Data wypłaty dofinansowania” 
dla tego rozliczenia mieści się w okresie 
sprawozdawczym 

• bez daty potwierdzenia realizacji nieowiązana z 
żadnym rozliczeniem ale status sprawy jest 
„Dofinansowanie wypłacone” przy czym data 
ustawienia tego statusu mieści się w okresie 
sprawozdawczym 

pomniejszona o zwroty z datą mieszczącą się w okresie 
sprawozdawczym 

N
a
rz

ą
d

 w
z
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k
u
 

Liczba osób kolumna 7 

Liczba unikalnych numerów PESEL dla których we wniosku 
zaznaczone zostało: 

• Narząd wzroku, lub 

• Narząd wzroku: osoba niewidoma, lub 

• Narząd wzroku: osoba głuchoniewidoma lub 

• Dysfunkcja narządu wzroku 

Kwota [zł] kolumna 8 

Suma istniejących płatności: 

• których data mieści się w okresie sprawozdawczym 

• bez daty potwierdzenia realizacji powiązana z 
rozliczeniem o statusie „dofinansowanie wypłacone” 
przy czy data w polu „Data wypłaty dofinansowania” 
dla tego rozliczenia mieści się w okresie 
sprawozdawczym 

• bez daty potwierdzenia realizacji nieowiązana z 
żadnym rozliczeniem ale status sprawy jest 
„Dofinansowanie wypłacone” przy czym data 
ustawienia tego statusu mieści się w okresie 
sprawozdawczym 

pomniejszona o zwroty z datą mieszczącą się w okresie 
sprawozdawczym 

D
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Liczba osób kolumna 9 

Liczba unikalnych numerów PESEL dla których we wniosku 
zaznaczone zostało: 

• Deficyt rozwojowy (upośledzenie umysłowe), lub 

• U upośledzenie umysłowe 

Kwota [zł] kolumna 10 

Suma istniejących płatności: 

• których data mieści się w okresie sprawozdawczym 

• bez daty potwierdzenia realizacji powiązana z 
rozliczeniem o statusie „dofinansowanie wypłacone” 
przy czy data w polu „Data wypłaty dofinansowania” 
dla tego rozliczenia mieści się w okresie 
sprawozdawczym 

• bez daty potwierdzenia realizacji nieowiązana z 
żadnym rozliczeniem ale status sprawy jest 
„Dofinansowanie wypłacone” przy czym data 
ustawienia tego statusu mieści się w okresie 
sprawozdawczym 
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Nazwa 
grupy 

kolumn 
Nazwa kolumny 

Nr kolumny/ 
wiersza 

Opis 

pomniejszona o zwroty z datą mieszczącą się w okresie 
sprawozdawczym 

In
n

e
 

Liczba osób kolumna 11 

Liczba unikalnych numerów PESEL z pozostałych 
przypadków nie zaliczających się do wcześniej opisanych 
schorzeń lub dysfunkcji oraz takich, dla których we 
wnioskach nie została podana informacja o rodzaju 
dysfunkcji 

Kwota [zł] kolumna 12 

Suma istniejących płatności: 

• których data mieści się w okresie sprawozdawczym 

• bez daty potwierdzenia realizacji powiązana z 
rozliczeniem o statusie „dofinansowanie wypłacone” 
przy czy data w polu „Data wypłaty dofinansowania” 
dla tego rozliczenia mieści się w okresie 
sprawozdawczym 

• bez daty potwierdzenia realizacji nieowiązana z 
żadnym rozliczeniem ale status sprawy jest 
„Dofinansowanie wypłacone” przy czym data 
ustawienia tego statusu mieści się w okresie 
sprawozdawczym 

pomniejszona o zwroty z datą mieszczącą się w okresie 
sprawozdawczym 

O
g

ó
łe

m
 

Liczba osób kolumna 13 
Liczba unikalnych numerów PESEL uwzględnionych w 
jednym lub wielu rodzajów schorzeń lub dysfunkcji 

Kwota [zł] kolumna 14 
Kwota wypłaconego dofinansowania dla osób wykazanych 
w kolumnie „liczba osób” 

3.5 Raport 44 - Wybrane zadania dotyczące rehabilitacji społecznej wg układu 

sprawozdania RF - część 1 

Moduł Realizatora: Raport 44: Wybrane zadania dotyczące rehabilitacji społecznej wg układu 

sprawozdania RF – część 1 

Moduł PFRON: Raport 44: Wybrane zadania dotyczące rehabilitacji społecznej wg układu 

sprawozdania RF – część 1 

Użytkownik mogący wygenerować raport: Moduł Realizatora: Realizator podstawowy, Realizator 

rozszerzony i Administrator Realizatora; Moduł PFRON: Administrator Systemu, PFRON Podstawowy, 

PFRON Rozszerzony 

Jednostka dla której generowany jest raport: Moduł Realizatora: jednostki SJO i JST, zawiera 

informacje o wszystkich wnioskach z danego powiatu. Moduł PFRON: Raport generowany jest dla 

całego kraju lub wybranego obszaru (Województwa lub powiatu) – raport generuje osobne zestawienia 

dla każdego powiatu. 

Raport dotyczy wypłaconego dofinansowania dotyczącego wniosków. Podczas generowania 

raportu możliwe jest wybranie rodzaju wniosków, dla których ma on zawierać dane. Rodzaj zadania – 

możliwość wybrania wszystkich rodzajów zadania albo wielu spośród: 

a. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
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b. Sprzęt rehabilitacyjny (dla osoby) 

c. Turnusy rehabilitacyjne 

d. Likwidacja barier architektonicznych  

e. Likwidacja barier technicznych 

f. Likwidacja barier w komunikowaniu się 

g. Usługa tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika 

h. Sport, kultura, rekreacja i turystyka 

i. Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji 

j. Działalność gospodarcza 

k. Staż dla osób poszukujących pracy 

l. Wyposażenie stanowiska pracy 

m. Szkolenia dla osób poszukujących pracy  

 

Uwaga: Raport uwzględnia wszystkie wnioski, również Wycofane o ile zostały wycofane po wykonaniu 

oceny formalnej, merytorycznej lub skierowaniu do poprawy. Natomiast wnioski wycofane przed 

wykonaniem oceny formalnej nie powinny być liczone w raporcie.  

Uwaga: Jeżeli w okresie sprawozdawczym została zarejestrowana i zatwierdzona informacja o 

zwrocie, to pomniejsza ona kwotę wykazywaną w raporcie. Jeżeli kwota zwrotu jest równa lub większa 

od kwoty płatności, to osoba, której dotyczy wniosek nie będzie wykazywana w raporcie w kolumnie 

„Liczba osób”. 

 

3.5.1 Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  

 

1 Złożone wnioski 

Liczba – liczba wniosków, których data 

złożenia wniosku mieści się w okresie 

sprawozdawczym.  

Kwota – kwota wnioskowanej pomocy 

z wszystkich wniosków policzonych w 

kolumnie „liczba”. 

2 

Środki wydatkowane 

ogółem (liczba osób 

i kwota) 

Liczba - liczba podopiecznych lub 

wnioskodawców jeżeli we wniosku nie 

występuje podopieczny (unikalne numery 

PESEL), dla których w okresie 

sprawozdawczym została zrealizowana 

płatność.  

Kwota - sumaryczny koszt (cena) dla 

spraw, dla których w okresie 

sprawozdawczym została 

zrealizowana płatność. 

3 

W
 t
y
m

: 

dofinansowani

e wypłacone 

ze środków 

PFRON (z 

w.2) 

Liczba - liczba podopiecznych lub 

wnioskodawców jeżeli we wniosku nie 

występuje podopieczny (unikalne numery 

PESEL), dla których w okresie 

sprawozdawczym została zrealizowana 

płatność.  

Kwota - suma kwot płatności ze 

spraw, dla których w okresie 

sprawozdawczym została 

zrealizowana płatność. 
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4 

dofinansowani

e wypłacone 

ze środków 

NFZ (z w.2) 

Liczba - liczba podopiecznych lub 

wnioskodawców jeżeli we wniosku nie 

występuje podopieczny (unikalne numery 

PESEL), dla których w okresie 

sprawozdawczym została zrealizowana 

płatność. 

Kwota - suma kwot środków NFZ, ze 

spraw dla których w okresie 

sprawozdawczym została 

zrealizowana płatność. 

5 
udział własny 

(z w.2) 

Liczba - liczba podopiecznych lub 

wnioskodawców jeżeli we wniosku nie 

występuje podopieczny (unikalne numery 

PESEL), ze spraw dla których w okresie 

sprawozdawczym została zrealizowana 

płatność. 

Kwota - suma środków własnych ze 

spraw dla których w okresie 

sprawozdawczym została 

zrealizowana płatność. 

6 

W
 t
y
m

: 

dla dzieci i 

młodzieży 

niepełnospraw

nej (z w.3) 

Liczba - liczba podopiecznych lub 

wnioskodawców jeżeli we wniosku nie 

występuje podopieczny (unikalne numery 

PESEL), policzonych w wierszu 3 

„dofinansowanie wypłacone ze środków 

PFRON, których numer PESEL 

wskazuje, że w dniu realizacji płatności 

nie ukończyły 18 roku życia. W 

przypadku gdy płatność nie ma daty 

potwierdzenia realizacji należy badać 

datę zmiany statusu rozliczenia 

„Dofinansowanie wypłacone” lub statusu 

sprawy „Dofinansowanie wypłacone”. 

Kwota - suma kwot z wiersza 3 

„dofinansowanie wypłacone ze 

środków PFRON (kwota)” dotycząca 

osób policzonych w komórce „dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

(liczba osób)”. 

7 

dla 

mieszkańców 

wsi (z w.3) 

Liczba - liczba podopiecznych lub 

wnioskodawców jeżeli we wniosku nie 

występuje podopieczny (unikalne numery 

PESEL), policzonych w wierszu 3 

„dofinansowanie wypłacone ze środków 

PFRON, którzy we wniosku zaznaczyli 

„Rodzaj miejscowości: Wieś”. 

Kwota - suma kwot z wiersza 3 

„dofinansowanie wypłacone ze 

środków PFRON (kwota)” dotycząca 

osób policzonych w komórce „dla 

mieszkańców wsi (liczba osób)”. 

8 
dla kobiet (z 

w.3) 

Liczba - liczba podopiecznych lub 

wnioskodawców jeżeli we wniosku nie 

występuje podopieczny (unikalne numery 

PESEL), policzonych w wierszu 3 

„dofinansowanie wypłacone ze środków 

PFRON, których numer PESEL 

wskazuje, że płeć osoby to „kobieta”. 

Kwota - suma kwot z wiersza 3 

„dofinansowanie wypłacone ze 

środków PFRON (kwota)” dotycząca 

osób policzonych w komórce „dla 

kobiet (liczba osób)”. 

Uwaga: Jeżeli w okresie 

sprawozdawczym została 

zarejestrowana i zatwierdzona 

informacja o zwrocie, to pomniejsza 

ona kwotę wykazywaną w raporcie. 
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3.5.2 Sport, kultura, rekreacja i turystyka  

 

Sektor finansów publicznych - § 2440 niepublicznych - §2450 

1 Złożone wnioski 

Liczba wniosków, których 

data złożenia wniosku 

mieści się w okresie 

sprawoz-dawczym. 

Kwota 

wnioskowanej 

pomocy z tych 

wniosków. 

Liczba wniosków, 

których data złożenia 

wniosku mieści się w 

okresie 

sprawozdawczym. 

Kwota 

wnioskowanej 

pomocy z tych 

wniosków 

2 Zawarte umowy 

Liczba umów, których data 

zawarcia mieści się w 

okresie sprawozdawczym  

niezależnie od statusu tej 

umowy oraz niezależnie 

od daty złożenia wniosku. 

Kwota 

przyznanego 

dofinansowania 

skorygowana o 

ewentualne 

aneksy, o ile data 

aneksu mieści 

się w okresie 

sprawozdawczy

m. 

Liczba umów, których 

data zawarcia mieści się 

w okresie 

sprawozdawczym 

niezależnie od statusu 

tej umowy oraz 

niezależnie od daty 

złożenia wniosku. 

Kwota 

przyznanego 

dofinansowani

a 

skorygowana 

o ewentualne 

aneksy, o ile 

data aneksu 

mieści się w 

okresie 

sprawoz-

dawczym.  

3 

Wypłacone 

dofinansowania wg 

zawartych umów 

Liczba osób wskazana 

we wnioskach w polu 

„Liczba uczestników 

ogółem” dotyczącym 

opisu przedsięwzięcia, z 

wniosków, dla których w 

okresie sprawozdaw-

czym, została 

zrealizowana płatność 

lub istnieje zatwierdzony 

zwrot.  

Kwota 

zrealizowanych 

płatności z 

wniosków. 

 

Uwaga! Jeżeli w 

okresie 

sprawozdawczy

m została 

zarejestrowana i 

zatwierdzona 

informacja o 

zwrocie, to 

pomniejsza ona 

kwotę 

wykazywaną w 

raporcie. 

Liczba osób wskazana 

we wnioskach w polu 

„Liczba uczestników 

ogółem” dotyczącym 

opisu przedsięwzięcia, z 

wniosków, dla których w 

okresie sprawozdaw-

czym, została 

zrealizowana płatność 

lub istnieje zatwierdzony 

zwrot.  

Kwota 

zrealizowanyc

h płatności z 

wniosków. 

 

Uwaga! Jeżeli 

w okresie 

sprawozdawc

zym została 

zarejestrowan

a i 

zatwierdzona 

informacja o 

zwrocie, to 

pomniejsza 

ona kwotę 

wykazywaną 

w raporcie. 

4 

W
 t
y
m

: 

Dla dzieci i 

młodzieży 

niepełnosprawn

ej 

Liczba osób wskazana 

we wnioskach w polu „Do 

lat 18” dotyczącym opisu 

zadania, z wniosków, dla 

których w okresie 

sprawozdawczym, 

Kwota płatności 

zrealizowanych w 

okresie 

sprawozdawczy

m z wniosków, w 

których w polu 

„Do lat 18” 

Liczba osób wskazana 

we wnioskach w polu 

„Do lat 18” dotyczącym 

opisu zadania, z 

wniosków, dla których w 

okresie 

Kwota 

płatności 

zrealizowanyc

h w okresie 

sprawozdawc

zym z 

wniosków, w 
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została zrealizowana 

płatność lub istnieje 

zatwierdzony zwrot. 

dotyczącym 

opisu zadania 

znajduje się 

wartość większa 

od 0, 

pomniejszona  

o ewentualne 

zwroty. 

sprawozdawczym, 

została zrealizowana 

płatność lub istnieje 

zatwierdzony zwrot. 

których w polu 

„Do lat 18” 

dotyczącym 

opisu zadania 

znajduje się 

wartość 

większa od 0, 

pomniejszona  

o ewentualne 

zwroty. 

5 

Dla 

mieszkańców 

wsi 

Liczba osób wskazana 

we wnioskach w polu 

„Liczba mieszkańców 

wsi” dotyczącym opisu 

zadania, z wniosków, dla 

których w okresie 

sprawozdawczym, 

została zrealizowana 

płatność lub istnieje 

zatwierdzony zwrot. 

Kwota płatności 

zrealizowanych w 

okresie 

sprawozdawczy

m z wniosków, w 

których w polu 

„Do lat 18” 

dotyczącym 

opisu zadania 

znajduje się 

wartość większa 

od 0, 

pomniejszona 

o ewentualne 

zwroty 

Liczba osób wskazana 

we wnioskach w polu 

„Liczba mieszkańców 

wsi” dotyczącym opisu 

zadania, z wniosków, 

dla których w okresie 

sprawozdawczym, 

została zrealizowana 

płatność lub istnieje 

zatwierdzony zwrot. 

Kwota 

płatności 

zrealizowanyc

h w okresie 

sprawozdawc

zym z 

wniosków, w 

których w polu 

„Do lat 18” 

dotyczącym 

opisu zadania 

znajduje się 

wartość 

większa od 0, 

pomniejszona 

o ewentualne 

zwroty 

 

3.5.3 Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji 

 

Sektor finansów publicznych - § 6260 niepublicznych - § 6270 

1 Złożone wnioski 

Liczba wniosków, 

których data złożenia 

wniosku mieści się w 

okresie 

sprawozdawczym. 

Kwota 

wnioskowanej 

pomocy z tych 

wniosków. 

Liczba wniosków, 

których data 

złożenia wniosku 

mieści się w 

okresie 

sprawozdawczym. 

Kwota wnioskowanej 

pomocy z tych 

wniosków. 
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2 Zawarte umowy 

Liczba umów, których 

data zawarcia mieści 

się w okresie 

sprawozdawczym 

niezależnie od statusu 

tej umowy oraz 

niezależnie od daty 

złożenia wniosku. 

Kwota 

przyznanego 

dofinansowania 

skorygowana o 

ewentualne 

aneksy, o ile data 

aneksu mieści się 

w okresie 

sprawozdaw-

czym. 

Liczba umów, 

których data 

zawarcia mieści 

się w okresie 

sprawozdawczym 

niezależnie od 

statusu tej umowy 

oraz niezależnie 

od daty złożenia 

wniosku. 

Kwota przyznanego 

dofinansowania 

skorygowana o 

ewentualne aneksy, o ile 

data aneksu mieści się 

w okresie sprawozdaw-

czym. 

3 

Wypłacone 

dofinansowania (liczba 

podmiotów i kwota) 

Liczba podmiotów – 

liczba unikalnych 

numerów NIP 

podanych we 

wnioskach, dla których 

w okresie 

sprawozdawczym 

została zrealizowana 

płatność lub istnieje 

zatwierdzony zwrot. 

Kwota 

zrealizowanych 

płatności z 

wniosków. 

Liczba podmiotów 

– liczba unikalnych 

numerów NIP 

podanych we 

wnioskach, dla 

których w okresie 

sprawozdawczym 

została 

zrealizowana 

płatność lub 

istnieje 

zatwierdzony 

zwrot. 

Kwota zrealizowanych 

płatności z wniosków. 
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4 

W
 t
y
m

: 

Dla dzieci i 

młodzieży 

niepełnospraw

nej 

Liczba osób 

unikalnych numerów 

NIP podanych we 

wnioskach, w których 

w polu „w tym osoby 

Niepełnosprawne do 

18 lat” dotyczącym 

opisu przedsięwzięcia 

jest wartość większa 

od 0, z wniosków, dla 

których w okresie 

sprawozdaw-czym 

została zrealizowana 

płatność lub istnieje 

zatwierdzony zwrot. 

Kwota płatności 

zrealizowanych w 

okresie 

sprawozdawczym 

z wniosków, w 

których w polu „w 

tym osoby 

Niepełnosprawne 

do 18 lat” 

dotyczącym opisu 

przedsięwzięcia 

znajduje się 

wartość większa 

od 0 

pomniejszona  

o ewentualne 

zwroty. 

Liczba osób 

unikalnych 

numerów NIP 

podanych we 

wnioskach, w 

których w polu „w 

tym osoby 

Niepełnosprawne 

do 18 lat” 

dotyczącym opisu 

przedsięwzięcia 

jest wartość 

większa od 0, z 

wniosków, dla 

których w okresie 

sprawozdaw-czym 

została 

zrealizowana 

płatność lub 

istnieje 

zatwierdzony 

zwrot. 

Kwota płatności 

zrealizowanych w 

okresie 

sprawozdawczym z 

wniosków, w których w 

polu „w tym osoby 

Niepełnosprawne do 18 

lat” dotyczącym opisu 

przedsięwzięcia 

znajduje się wartość 

większa od 0 

pomniejszona  

o ewentualne zwroty. 

 

3.5.4 Działalność gospodarcza 

 

1 Złożone wnioski 

Liczba – liczba wniosków, których 

data złożenia wniosku mieści się w 

okresie sprawozdawczym. 

Kwota – kwota wnioskowanej pomocy z 

wszystkich wniosków policzonych w kolumnie 

„liczba”. 

2 Zawarte umowy 

Liczba - liczba umów, których data 

zawarcia mieści się w okresie 

sprawozdawczym niezależnie od 

statusu tej umowy oraz niezależnie 

od daty złożenia wniosku. 

Kwota - kwota przyznanego dofinansowania 

skorygowana o ewentualne aneksy, o ile data 

aneksu mieści się w okresie 

sprawozdawczym. 

3 Wypłacone dofinansowania 
Liczba - liczba osób: suma z wierszy 

4, 5 i 6. 
Kwota - kwota: suma z wierszy 4, 5 i 6. 
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4 
Z

 t
e
g
o
 n

a
:   

Rozpoczęcie 

działalności 

gospodarczej (z w.3) 
Liczba osób – unikalna liczba 

podopiecznych lub wnioskodawców 

(na podstawie numeru Pesel), dla 

których w okresie sprawozdawczym, 

została zrealizowana płatność lub 

istnieje zatwierdzony zwrot. 

Kwota zrealizowanych płatności z wniosków. 
5 

Rozpoczęcie 

działalności rolniczej 

(z w.3) 

6 

Wniesienie wkładu do 

spółdzielni socjalnej (z 

w.3) 

7 

W
 t
y
m

: 

Dla mieszkańców wsi 

(z w.3) 

Liczba podopiecznych lub 

wnioskodawców jeżeli we wniosku 

nie występuje podopieczny (unikalne 

numery PESEL), policzonych w 

wierszu 3 „wypłacone 

dofinansowanie”, którzy we wniosku 

zaznaczyli „Rodzaj miejscowości: 

Wieś”. 

Kwota płatności zrealizowanych  w okresie 

sprawozdawczym, dotycząca tych osób, 

pomniejszona o zatwierdzone zwroty. 

8 Dla kobiet (z w.3) 

Liczba podopiecznych lub 

wnioskodawców jeżeli we wniosku 

nie występuje podopieczny (unikalne 

numery PESEL), policzonych w 

wierszu 3 „wypłacone 

dofinansowanie”, których numer 

PESEL wskazuje, że płeć osoby to 

„kobieta”. 

Kwota płatności zrealizowanych  w okresie 

sprawozdawczym, dotycząca tych osób, 

pomniejszona o zatwierdzone zwroty. 

Uwaga! Kwalifikacja do wierszy 4,5 i 6 odbywa się na podstawie zawartości pola „Przeznaczenie wnioskowanej kwoty 
dofinansowania” we wniosku. 

 

3.5.5 Staż dla poszukujących pracy 

 

1 

Liczba osób 

ubiegających się o 

skorzystanie z 

instrumentów oraz 

usług rynku pracy 

Liczba kandydatów wskazanych we 

wnioskach i w ocenie wniosku. Wszyscy 

kandydaci, niezależnie od tego czy zostali 

wskazani przez pracodawcę we wniosku, 

czy wyszukani prze UP. Również Ci 

kandydaci, którzy zostali odrzuceni na etapie 

badań lekarskich lub rozmowy 

kwalifikacyjnej (liczona unikalnie na 

podstawie Pesel/Nr dokumentu 

potwierdzającego pobyt cudzoziemca). Data 

złożenia wniosku musi mieścić się w okresie 

sprawozdawczym.  
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2 

Zawarte 

umowy/decyzje (liczba 

osób i kwota) 

Liczba kandydatów (liczona unikalnie na 

podstawie Pesel/Nr dokumentu 

potwierdzającego pobyt cudzoziemca), w 

sprawie których zostały zawarte 

porozumienia/umowy.  

Kwota przyznanego dofinansowania z oceny 

merytorycznej w zatwierdzonych wnioskach o 

ile istnieje przynajmniej jedna umowa w 

sprawie której data zawarcia mieści się w 

okresie sprawozdawczym. 

3 
Zwrot wydatków 

(liczba osób i kwota) 

Liczba kandydatów dla których, w okresie 

sprawozdawczym została zrealizowana 

płatność lub istnieje zatwierdzony zwrot. 

Kwota zrealizowanych płatności pomniejszona 

o zwroty. 

4 

W
 t
y
m

: 

Z 

umów/decyzji 

z roku 

poprzedniego 

(z w.3) 

Liczba kandydatów dla których, w okresie 

sprawozdawczym została zrealizowana 

płatność lub istnieje zatwierdzony zwrot, o 

ile umowa dotycząca kandydata została 

zawarta w roku poprzedzającym okres 

sprawozdawczy. 

Kwota zrealizowanych płatności pomniejszona 

o zwroty, o ile umowa dotycząca kandydata 

została zawarta w roku poprzedzającym okres 

sprawozdawczy. 

5 Staże (z w.3) 

Liczba kandydatów dla których, w okresie 

sprawozdawczym została zrealizowana 

płatność lub istnieje zatwierdzony zwrot. 

Kwota zrealizowanych płatności pomniejszona 

o zwroty. 

6 

Szkolenia (z 

w.3) 

 

Uwaga! 

Wiersz 6 

niewypełniony 

(również 

niewypełniony 

wartościami 

0). 

  

7 

Prace 

interwencyjne 

(z w.3) 

Uwaga! 

Wiersz 7 

niewypełniony 

(również 

niewypełniony 

wartościami 

0). 
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8 

Dla 

mieszkańców 

wsi (z w.3) 

Uwaga! Na 

podstawie 

informacji z 

pola „Rodzaj 

miejscowości” 

znajdującego 

się w sekcji 

„Adres 

zamieszkania” 

kandydata. 

Liczba kandydatów którzy we wniosku 

zaznaczyli „Rodzaj miejscowości: Wieś”. 

Kwota zrealizowanych płatności pomniejszona 

o zwroty. 

9 

Dla kobiet (z 

w.3) 

Uwaga! Na 

podstawie 

informacji z 

pola „Płeć” 

znajdującego 

się w sekcji 

„Dane 

podstawowe” 

kandydata. 

Liczba kandydatów którzy we wniosku 

zaznaczyli „Płeć: Kobieta”. 

Kwota zrealizowanych płatności pomniejszona 

o zwroty. 

 

3.5.6 Sprzęt rehabilitacyjny dla osoby  

 

1 Złożone wnioski 

Liczba wniosków, których data złożenia 

wniosku mieści się w okresie 

sprawozdawczym. 

Kwota – kwota wnioskowanej pomocy z 

wszystkich wniosków policzonych w kolumnie 

„liczba”. 

2 Zawarte umowy 

Liczba umów, których data podpisania 

umowy przez wnioskodawcę mieści się w 

okresie sprawozdawczym, niezależnie od 

statusu umowy. 

Kwota wynikająca z umów, których data 

podpisania umowy przez wnioskodawcę 

mieści się w okresie sprawozdawczym, kwota 

umowy jest korygowana o kwotę z aneksu o ile 

data aneksu mieści się  w okresie 

sprawozdawczym. 

3 

Środki wydatkowane 

ogółem (liczba osób i 

kwota) 

Liczba podopiecznych lub wnioskodawców 

jeżeli we wniosku nie występuje 

podopieczny (unikalne numery PESEL), dla 

których w okresie sprawozdawczym została 

zrealizowana płatność. 

Rzeczywisty koszt realizacji zadania podany w 

rozliczeniu, dla spraw, dla których w okresie 

sprawozdawczym została zrealizowana 

płatność. 
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4 
W

 t
y
m

: 

Dofinansowani

e wypłacone 

ze środków 

PFRON (z 

w.3) 

Liczba podopiecznych lub wnioskodawców 

jeżeli we wniosku nie występuje 

podopieczny (unikalne numery PESEL), dla 

których w okresie sprawozdawczym została 

zrealizowana płatność. 

Suma kwot płatności ze spraw, dla których w 

okresie sprawozdawczym została 

zrealizowana płatność. 

5 
Udział własny 

(z w.3) 

Liczba podopiecznych lub wnioskodawców 

jeżeli we wniosku nie występuje 

podopieczny (unikalne numery PESEL), ze 

spraw dla których w okresie 

sprawozdawczym została zrealizowana 

płatność. 

Różnica pomiędzy rzeczywistym kosztem 

realizacji zadania a kwotą płatności ze spraw 

dla których w okresie sprawozdawczym 

została zrealizowana płatność. 

6 

W
 t
y
m

: 

Dla dzieci i 

młodzieży 

niepełnospraw

nej (z w.4) 

Liczba podopiecznych lub wnioskodawców 

jeżeli we wniosku nie występuje 

podopieczny (unikalne numery PESEL), 

policzonych w wierszu 4 „dofinansowanie 

wypłacone ze środków PFRON, których 

numer PESEL wskazuje, że w dniu realizacji 

płatności nie ukończyły 18 roku życia. 

Suma kwot z wiersza 4 „dofinansowanie 

wypłacone ze środków PFRON (kwota)” 

dotycząca osób policzonych w komórce „dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (liczba 

osób)”.  

7 

Dla 

mieszkańców 

wsi (z w.4) 

Liczba podopiecznych lub wnioskodawców 

jeżeli we wniosku nie występuje 

podopieczny (unikalne numery PESEL), 

policzonych w wierszu 4 „dofinansowanie 

wypłacone ze środków PFRON, którzy we 

wniosku zaznaczyli „Rodzaj miejscowości: 

Wieś”. 

Suma kwot z wiersza 4 „dofinansowanie 

wypłacone ze środków PFRON (kwota)” 

dotycząca osób policzonych w komórce „dla 

mieszkańców wsi (liczba osób)”. 

8 
Dla kobiet (z 

w.4) 

Liczba podopiecznych lub wnioskodawców 

jeżeli we wniosku nie występuje 

podopieczny (unikalne numery PESEL), 

policzonych w wierszu 4 „dofinansowanie 

wypłacone ze środków PFRON, których 

numer PESEL wskazuje, że płeć osoby to 

„kobieta”. 

Suma kwot z wiersza 4 „dofinansowanie 

wypłacone ze środków PFRON (kwota)” 

dotycząca osób policzonych w komórce „dla 

kobiet (liczba osób)”. 

 
 

3.5.7 Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 
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1 

Osoby ubiegające się o 

dofinansowanie wraz z 

opiekunami 

SUMA: Liczby osób 

niepełnosprawnych/podopiecz-nych lub 

wnioskodawców w przypadku braku informacji 

o podopiecznym (unikalne numery PESEL), 

którzy złożyli wnioski w okresie 

sprawozdawczym i liczby wniosków z pkt a., w 

których wskazano konieczność pobytu 

opiekuna. 

 

2 
W tym: opiekunowie (z 

w.1) 

Liczba wniosków, złożonych w okresie 

sprawozdawczym, w których wskazano 

konieczność pobytu opiekuna. 

 

3 

Przyznane 

dofinansowania (liczba 

osób wraz z opiekunami i 

kwota) 

Liczba osób, których wniosek otrzymał status 

„Zatwierdzony” w dniu, mieszczącym się w 

okresie sprawozdawczym. 

Suma kwot, z wniosków o 

dofinansowanie policzonych w komórce 

„przyznane dofinansowanie (liczba osób 

wraz z opiekunami)”, podanych w polu 

„Kwota dofinansowania” niezależnie 

wersji formularza wniosku. 

4 

Wypłacone 

dofinansowanie (suma w. 

5-9) 

Suma liczby osób z wierszy 5-9. Suma kwot z wierszy 5-9. 

5 

Z
 t

e
g
o

: 

Dorośli 

niepełnosprawni 

z zakładów 

pracy chronionej 

(z w.4) 

Liczba osób 

niepełnosprawnych/podopiecznych lub 

wnioskodawców w przypadku braku informacji 

o podopiecznym (unikalne numery PESEL), 

dla których płatność została zrealizowana w 

okresie sprawozdawczym oraz numer PESEL 

wskazuje, że w dniu wypłaty mieli ukończone 

18 lat oraz we wniosku zaznaczono „Jestem 

zatrudniony(a) w zakładzie pracy chronionej = 

Tak”. 

Suma kwot z pola „Kwota uczestnika” z 

płatności zrealizowanych w okresie 

sprawozdawczym, ze spraw dotyczących 

osób. policzonych w komórce „dorośli 

niepełnosprawni z zakładów pracy 

chronionej (liczba osób)”. 

6 

Pozostali dorośli 

niepełnosprawni 

(z w.4) 

Liczba osób 

niepełnosprawnych/podopiecznych lub 

wnioskodawców w przypadku braku informacji 

o podopiecznym (unikalne numery PESEL), 

dla których płatność została zrealizowana w 

okresie sprawozdawczym oraz numer PESEL 

wskazuje, że w dniu realizacji płatności mieli 

ukończone 18 lat oraz we wniosku 

zaznaczono „Jestem zatrudniony(a) w 

zakładzie pracy chronionej = Nie”. 

Suma kwot z pola „Kwota uczestnika” z 

płatności zrealizowanych w okresie 

sprawozdawczym, ze spraw dotyczących 

osób policzonych w komórce „pozostali 

dorośli niepełnosprawni (liczba osób)”. 

7 

Dzieci i 

młodzież 

niepełnosprawn

a (z w.4) 

Liczba osób niepełnosprawnych/podopiecz-

nych lub wnioskodawców w przypadku braku 

informacji o podopiecznym (unikalne numery 

PESEL), dla których płatność została 

zrealizowana w okresie sprawozdawczym 

Suma kwot z pola „Kwota uczestnika” z 

płatności zrealizowanych w okresie 

sprawozdawczym, ze spraw dotyczących 

osób policzonych w komórce „dzieci i 

młodzież niepełnosprawna (liczba osób)”. 
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oraz numer PESEL wskazuje, że w dniu 

realizacji płatności nie mieli ukończonych 18 

lat. 

8 

Opiekunowie 

dorosłych osób 

niepełnosprawn

ych (z w.4) 

Liczba wniosków, w przypadku których 

płatność została zrealizowana w okresie 

sprawozdawczym, i w których kwota 

przyznanego dofinansowania dla opiekuna 

jest większa od 0 oraz numer PESEL osoby 

niepełnosprawnej/podopiecznego lub 

wnioskodawcy w przypadku braku we wniosku 

danych podopiecznego, wskazuje, że w dniu 

realizacji płatności osoba miała ukończone 18 

lat. 

Suma kwot z pola „Kwota opiekuna” z 

płatności zrealizowanych w okresie 

sprawozdawczym ze spraw dotyczących 

osób policzonych w komórce 

„opiekunowie dorosłych osób 

niepełnosprawnych (liczba osób)”. 

9 

Opiekunowie 

dzieci i 

młodzieży 

niepełnosprawn

ej (z w.4) 

Liczba wniosków, w przypadku których 

płatność została zrealizowana w okresie 

sprawozdawczym, w których kwota 

przyznanego dofinansowania dla opiekuna 

jest większa od 0 oraz numer PESEL osoby 

niepełnosprawnej/podopiecznego lub 

wnioskodawcy w przypadku braku we wniosku 

danych podopiecznego, wskazuje, że w dniu 

realizacji płatności osoba nie miała 

ukończonych 18 lat. 

Suma kwot z pola „Kwota opiekuna” z 

płatności zrealizowanych w okresie 

sprawozdawczym ze spraw dotyczących 

osób policzonych w komórce 

„opiekunowie dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej (liczba osób)”. 

10 

W
 t
y
m

: 

Mieszkańcy wsi 

(z w.4) 

Liczba osób niepełnosprawnych/podopiecz-

nych lub wnioskodawców w przypadku braku 

informacji o podopiecznym (unikalne numery 

PESEL), w przypadku których płatność 

została zrealizowana w okresie 

sprawozdawczym oraz wskazany we wniosku 

„Rodzaj miejscowości = Wieś”. 

Suma kwot płatności zrealizowanych w 

okresie sprawozdawczym, ze spraw 

dotyczących osób policzonych w komórce 

„mieszkańcy wsi (liczba osób)”. 

11 Kobiety (z w.4) 

Liczba osób 

niepełnosprawnych/podopiecznych lub 

wnioskodawców w przypadku braku informacji 

o podopiecznym (unikalne numery PESEL), w 

przypadku których płatność została 

zrealizowana w okresie sprawozdawczym 

oraz których numer PESEL wskazuje, że płeć 

osoby to „kobieta”. 

Suma kwot płatności zrealizowanych w 

okresie sprawozdawczym, ze spraw 

dotyczących osób policzonych w komórce 

„kobiety (liczba osób)”. 

 

3.5.8 Likwidacja barier 
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1 Złożone wnioski 

Liczba wniosków, których data złożenia 

wniosku mieści się w okresie 

sprawozdawczym. 

Kwota wnioskowanej pomocy z tych wniosków. 

2 Zawarte umowy 

Liczba umów, których data zawarcia 

mieści się w okresie sprawozdawczym 

niezależnie od statusu tej umowy oraz 

niezależnie od daty złożenia wniosku. 

Kwota przyznanego dofinansowania 

skorygowana o ewentualne aneksy, o ile data 

aneksu mieści się w okresie sprawozdawczym. 

3 

Wypłacone 

dofinansowania (suma 

w.4-6) 

Liczba osób: suma z wierszy 4, 5 i 6 Kwota: suma z wierszy 4, 5 i 6 

4 

Z
 t

e
g
o
: 

Bariery 

architektoni-

czne (z w.3) 

Unikalna liczba podopiecznych lub 

wnioskodawców (na podstawie numeru 

Pesel), dla których w okresie 

sprawozdawczym, została zrealizowana 

płatność lub istnieje zatwierdzony zwrot. 

Kwota zrealizowanych płatności z wniosków. 

5 

Bariery w 

komunikowa-

niu się (z w.3) 

Unikalna liczba podopiecznych lub 

wnioskodawców (na podstawie numeru 

Pesel), dla których w okresie 

sprawozdawczym, została zrealizowana 

płatność lub istnieje zatwierdzony zwrot. 

Kwota zrealizowanych płatności z wniosków 

6 

Bariery 

techniczne (z 

w.3) 

Unikalna liczba podopiecznych lub 

wnioskodawców (na podstawie numeru 

Pesel), dla których w okresie 

sprawozdawczym, została zrealizowana 

płatność lub istnieje zatwierdzony zwrot. 

Kwota zrealizowanych płatności z wniosków. 

7 

W
 t
y
m

: 

Dla dzieci i 

młodzieży 

niepełnospraw

nej (z w.3) 

Liczba podopiecznych lub 

wnioskodawców jeżeli we wniosku nie 

występuje podopieczny (unikalne numery 

PESEL), policzonych w wierszu 3 

„wypłacone dofinansowanie”, których 

numer PESEL wskazuje, że w dniu 

realizacji płatności nie ukończyły 18 roku 

życia. 

Kwota płatności zrealizowanych  w okresie 

sprawozdawczym, dotycząca tych osób, 

pomniejszona o zatwierdzone zwroty. 

 

8 

Dla 

mieszkańców 

wsi (z w.3) 

Liczba podopiecznych lub 

wnioskodawców jeżeli we wniosku nie 

występuje podopieczny (unikalne numery 

PESEL), policzonych w wierszu 3 

„wypłacone dofinansowanie”, którzy we 

wniosku zaznaczyli „Rodzaj 

miejscowości: Wieś”. 

Kwota płatności zrealizowanych  w okresie 

sprawozdawczym, dotycząca tych osób, 

pomniejszona o zatwierdzone zwroty. 
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9 
Dla kobiet (z 

w.3) 

Liczba podopiecznych lub 

wnioskodawców jeżeli we wniosku nie 

występuje podopieczny (unikalne numery 

PESEL), policzonych w wierszu 3 

„wypłacone dofinansowanie”, których 

numer PESEL wskazuje, że płeć osoby to 

„kobieta”. 

Kwota płatności zrealizowanych  w okresie 

sprawozdawczym, dotycząca tych osób, 

pomniejszona o zatwierdzone zwroty. 

Uwaga! Kwalifikacja do wierszy 4, 5 i 6 odbywa się na podstawie rodzaju wniosku: 

Wiersz 4 - Likwidacja barier architektonicznych. Wiersz 5 – Likwidacja barier w komunikowaniu się. Wiersz 6 – Likwidacja 

barier technicznych 

 

3.5.9 Usługa tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika 

 

1 Złożone wnioski 

Liczba wniosków, których data złożenia 

wniosku mieści się w okresie 

sprawozdawczym. 

Kwota wnioskowanej pomocy z tych wniosków. 

2 
Przyznane 

dofinansowania 

Liczba umów, których data zawarcia 

mieści się w okresie sprawozdawczym 

niezależnie od statusu tej umowy oraz 

niezależnie od daty złożenia wniosku. 

Kwota przyznanego dofinansowania 

skorygowana o ewentualne aneksy, o ile data 

aneksu mieści się w okresie sprawozdawczym. 

3 

Wypłacone 

dofinansowania (liczba 

osób i kwota, suma w.4-

5) 

Liczba osób: suma z wierszy 4-5. Kwota: suma z wierszy 4-5. 

4 

Z
 t

e
g
o
: 

Usługi tłumacza 

języka 

migowego (z 

w.3) 

Unikalna liczba podopiecznych lub 

wnioskodawców (na podstawie numeru 

Pesel), dla których w okresie 

sprawozdawczym, została 

zrealizowana płatność lub istnieje 

zatwierdzony zwrot. 

Kwota zrealizowanych płatności z wniosków. 

5 

Usługi tłumacza 

– przewodnika 

(z w.3) 

Unikalna liczba podopiecznych lub 

wnioskodawców (na podstawie numeru 

Pesel), dla których w okresie 

sprawozdawczym, została 

zrealizowana płatność lub istnieje 

zatwierdzony zwrot. 

Kwota zrealizowanych płatności z wniosków. 
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6 

W
 t
y
m

: 
Dzieci i młodzież 

niepełnosprawn

a (z w.3) 

Liczba podopiecznych lub 

wnioskodawców jeżeli we wniosku nie 

występuje podopieczny (unikalne 

numery PESEL), policzonych w wierszu 

3 „wypłacone dofinansowanie”, których 

numer PESEL wskazuje, że w dniu 

realizacji płatności nie ukończyły 18 

roku życia. 

Kwota płatności zrealizowanych  w okresie 

sprawozdawczym, dotycząca tych osób, 

pomniejszona o zatwierdzone zwroty. 

7 
Mieszkańcy wsi 

(z w.3) 

Liczba podopiecznych lub 

wnioskodawców jeżeli we wniosku nie 

występuje podopieczny (unikalne 

numery PESEL), policzonych w wierszu 

3 „wypłacone dofinansowanie”, którzy 

we wniosku zaznaczyli „Rodzaj 

miejscowości: Wieś”. 

Kwota płatności zrealizowanych  w okresie 

sprawozdawczym, dotycząca tych osób, 

pomniejszona o zatwierdzone zwroty. 

8 Kobiety (z w.3) 

Liczba podopiecznych lub 

wnioskodawców jeżeli we wniosku nie 

występuje podopieczny (unikalne 

numery PESEL), policzonych w wierszu 

3 „wypłacone dofinansowanie”, których 

numer PESEL wskazuje, że płeć osoby 

to „kobieta”. 

Kwota płatności zrealizowanych  w okresie 

sprawozdawczym, dotycząca tych osób, 

pomniejszona o zatwierdzone zwroty. 

Uwaga! Kwalifikacja do wiersza 4 oraz wiersza 5 odbywa się na podstawie pola „Rodzaj dofinansowania” znajdującego się 

we wniosku na zakładce „Przedmiot wniosku” w sekcji „Przedmiot wniosku”. 

3.5.10 Wyposażenie stanowiska pracy 

 

Sektor finansów Publicznych §6260 Niepublicznych §6270 

1 Złożone wnioski 

Liczba wniosków, 

których data złożenia 

wniosku mieści się w 

okresie 

sprawozdawczym. 

 

Kwota wnioskowanej 

pomocy z tych 

wniosków (z pola 

„Wnioskowana kwota 

ogółem”). 

 

Liczba wniosków, których data złożenia 

wniosku mieści się w okresie 

sprawozdawczym. 

 

2 Zawarte umowy 

Liczba umów, których 

data zawarcia mieści 

się w okresie 

sprawozdawczym 

niezależnie od statusu 

tej umowy oraz 

niezależnie od daty 

złożenia wniosku. 

 

Kwota przyznanego 

dofinansowania 

skorygowana o 

ewentualne aneksy, o 

ile data aneksu mieści 

się w okresie 

sprawozdawczym. 

 

Liczba umów, których data zawarcia 

mieści się w okresie sprawozdawczym 

niezależnie od statusu tej umowy oraz 

niezależnie od daty złożenia wniosku. 
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3 

Stanowiska pracy do 

wyposażenia (według 

zawartych umów) 

Liczba stanowisk 

pracy wskazanych w 

zatwierdzonej ocenie 

wniosku o ile dla 

wniosku istnieje 

umowa zatwierdzona 

w okresie 

sprawozdawczym. 

 

X 

Liczba stanowisk pracy wskazanych w 

zatwierdzonej ocenie wniosku o ile dla 

wniosku istnieje umowa zatwierdzona w 

okresie sprawozdawczym. 

4 

Zwrot kosztów 

wyposażenia 

stanowisk pracy 

(liczba stanowisk i 

kwota)  

Liczba stanowisk – 

liczba stanowisk pracy 

wskazanych w 

rozliczeniu 

powiązanym z 

płatnościami, które 

zostały zrealizowane 

w okresie 

sprawozdawczym  

Kwota – kwota 

płatności 

zrealizowanych w 

okresie 

sprawozdawczym 

pomniejszona o 

zwroty, których data 

mieści się w okresie 

sprawozdawczym 

Liczba stanowisk – liczba stanowisk 

pracy wskazanych w rozliczeniu 

powiązanym z płatnościami, które 

zostały zrealizowane w okresie 

sprawozdawczym 

Jeżeli kwota zwrotu jest równa lub większa od kwoty zrealizowanych płatności, to liczba stanowisk pracy nie jest 

wykazywana w raporcie.  

5 

W
 t
y
m

: 

W zakładach 

pracy 

chronionej (z 

w.4) 

X X 

liczba osób – liczba osób, wskazanych 

w rozliczeniu w sekcji „ Lista osób 

niepełnosprawnych zatrudnionych na 

refundowanym stanowisku pracy”, pod 

warunkiem, że rozliczenie jest 

powiązane z płatnościami, które zostały 

zrealizowane w okresie 

sprawozdawczym, oraz pod warunkiem, 

że we wniosku, w polu „Czy 

wnioskodawca posiada status Zakładu 

Pracy Chronionej” została zaznaczona 

wartość: Tak. 

 

6 

Osoby zatrudnione na 

wyposażonych 

stanowiskach pracy (z 

w.4) 

Liczba osób- liczba 

osób, wskazanych w 

rozliczeniu w sekcji 

„Lista osób 

niepełnosprawnych 

zatrudnionych na 

refundowanym 

stanowisku pracy”, 

pod warunkiem, że 

rozliczenie jest 

powiązane z 

płatnościami, które 

zostały zrealizowane 

w okresie 

sprawozdawczym 

X 

Liczba osób- liczba osób, wskazanych w 

rozliczeniu w sekcji „Lista osób 

niepełnosprawnych zatrudnionych na 

refundowanym stanowisku pracy”, pod 

warunkiem, że rozliczenie jest 

powiązane z płatnościami, które zostały 

zrealizowane w okresie 

sprawozdawczym 
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7 

W
 t
y
m

: 

W zakładach 

pracy 

chronionej (z 

w.6) 

X X 

Liczba osób – liczba osób, wskazanych 

w rozliczeniu w sekcji „Lista osób 

niepełnosprawnych zatrudnionych na 

refundowanym stanowisku pracy”, pod 

warunkiem, że rozliczenie jest 

powiązane z płatnościami, które zostały 

zrealizowane w okresie 

sprawozdawczym, oraz pod warunkiem 

ze we wniosku, w polu „Czy 

wnioskodawca posiada status Zakładu 

Pracy Chronionej” została zaznaczona 

wartość: Tak. 

8 
Mieszkańcy wsi 

(z w.6) 

Liczba osób, 

wskazanych w 

rozliczeniu w sekcji 

„Lista osób 

niepełnosprawnych 

zatrudnionych na 

refundowanym 

stanowisku pracy”, 

pod warunkiem, że 

rozliczenie jest 

powiązane z 

płatnościami, które 

zostały zrealizowane 

w okresie 

sprawozdawczym, 

oraz pod warunkiem, 

że w polu „Rodzaj 

miejscowości” 

została wpisana 

wartość: Wieś (dla 

danej osoby). 

X 

Liczba osób, wskazanych w rozliczeniu 

w sekcji „Lista osób niepełnosprawnych 

zatrudnionych na refundowanym 

stanowisku pracy”, pod warunkiem, że 

rozliczenie jest powiązane z 

płatnościami, które zostały zrealizowane 

w okresie sprawozdawczym, oraz pod 

warunkiem, że w polu „Rodzaj 

miejscowości” została wpisana wartość: 

Wieś (dla danej osoby). 

9 Kobiety (z w. 6) 

Liczba osób – liczba 

osób, wskazanych w 

rozliczeniu w sekcji 

„Lista osób 

niepełnosprawnych 

zatrudnionych na 

refundowanym 

stanowisku pracy”, 

pod warunkiem, ze 

rozliczenie jest 

powiązane z 

płatnościami, które 

zostały zrealizowane 

w okresie 

sprawozdawczym, 

oraz pod warunkiem, 

że w PESEL 

wskazuje na płeć: 

Kobieta. 

X 

Liczba 

a osób – liczba osób, wskazanych w 

rozliczeniu w sekcji „Lista osób 

niepełnosprawnych zatrudnionych na 

refundowanym stanowisku pracy”, pod 

warunkiem, ze rozliczenie jest 

powiązane z płatnościami, które zostały 

zrealizowane w okresie 

sprawozdawczym, oraz pod warunkiem, 

że w PESEL wskazuje na płeć: Kobieta. 
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3.5.11 Zwrot kosztów szkolenia organizowanych przez kierowników PUP 

 
 

1 
Liczba osób ubiegających się o szkolenie 

według złożonych wniosków 

Liczba wnioskodawców z 

wniosków, których data złożenia 

wniosku mieści się w okresie 

sprawozdawczym, (osoby 

liczone unikalnie na podstawie 

numeru Pesel). 

W wierszu uwzględniane są 

wszystkie wnioski, również 

Wycofane o ile zostały wycofane 

po wykonaniu oceny formalnej, 

merytorycznej lub skierowaniu 

do poprawy. Czyli wnioski 

wycofane przed wykonaniem 

oceny formalnej nie powinny być 

liczone w raporcie. 

 

X 

2 
Liczba osób skierowanych na szkolenia 

oraz kwota z zawartych umów 

Liczba wnioskodawców z 

wniosków, których status jest: 

Zatwierdzony lub W archiwum 

(gdy status sprawy jest 

Dofinansowanie wypłacone). 

Osoby liczone unikalnie na 

podstawie numeru Pesel. 

Dodatkowym warunkiem jest 

istnienie co najmniej jednej 

umowy, dla której data 

podpisania umowy znajdująca 

się w sekcji „Dane podmiotu 

niezarejestrowanego w SOW, z 

którym zawierana jest umowa” 

mieści się w okresie 

sprawozdawczym 

 

Kwota z pola „Kwota umowy” sekcji 

„Dane podmiotu 

niezarejestrowanego w SOW, z 

którym zawierana jest umowa”, pod 

warunkiem że data podpisania 

umowy znajdująca się w sekcji 

„Dane podmiotu 

niezarejestrowanego w SOW, z 

którym zawierana jest umowa” 

mieści się w okresie 

sprawozdawczym 

 

3 
Koszty ukończonych szkoleń (liczba osób i 

kwota) 

Liczba osób – liczba 

wnioskodawców z wniosków, 

których status jest: Zatwierdzony 

lub W archiwum (gdy status 

sprawy jest Dofinansowanie 

wypłacone). Osoby liczone 

unikalnie na podstawie numeru 

Pesel. Dodatkowym warunkiem 

jest istnienie co najmniej jednej 

płatności, której data mieści się 

w okresie sprawozdawczym 

 

Kwota – kwota płatności, których 

data mieści się w okresie 

sprawozdawczym. Kwota 

pomniejszona o zwroty zatwierdzone 

w okresie sprawozdawczym. 
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Jeżeli kwota zwrotu jest równa lub większa od kwoty zrealizowanych płatności, to liczba osób nie jest wykazywana w 

raporcie. 

 

4 

W
 t
y
m

: 

Mieszkańcy wsi ( z w.3) 

Liczba osób – liczba 

wnioskodawców z wniosków, 

których status jest: Zatwierdzony 

lub W archiwum (gdy status 

sprawy jest Dofinansowanie 

wypłacone). Osoby liczone 

unikalnie na podstawie numeru 

Pesel. Dodatkowym warunkiem 

jest istnienie co najmniej jednej 

płatności, której data mieści się 

w okresie sprawozdawczym 

oraz Rodzaj miejscowości 

wskazany we wniosku: Wieś 

(sekcja Adres zamieszkania, 

zakładka Dane wnioskodawcy) 

 

Kwota – kwota płatności, których 

data mieści się w okresie 

sprawozdawczym. Kwota 

pomniejszona o zwroty zatwierdzone 

w okresie sprawozdawczym. 

Dodatkowym warunkiem Rodzaj 

miejscowości wskazany we wniosku: 

Wieś (sekcja Adres zamieszkania, 

zakładka Dane wnioskodawcy) 

 

5  Kobiety ( z w.3) 

Liczba osób – liczba 

wnioskodawców z wniosków, 

których status jest: Zatwierdzony 

lub W archiwum (gdy status 

sprawy jest Dofinansowanie 

wypłacone). Osoby liczone 

unikalnie na podstawie numeru 

Pesel. Dodatkowym warunkiem 

jest istnienie co najmniej jednej 

płatności, której data mieści się 

w okresie sprawozdawczym 

oraz Pesel wnioskodawcy 

wskazujący na płeć: Kobieta 

(zakładka Dane wnioskodawcy) 

 

Kwota – kwota płatności, których 

data mieści się w okresie 

sprawozdawczym. Kwota 

pomniejszona o zwroty zatwierdzone 

w okresie sprawozdawczym. 

Dodatkowym warunkiem Pesel 

wnioskodawcy wskazujący na płeć: 

Kobieta (zakładka Dane 

wnioskodawcy) 

 

6 
Liczba osób niepełnosprawnych 

zatrudnionych (z w.3) 

Liczba osób – liczba 

wnioskodawców, dla których we 

wniosku w sekcji „Informacja o 

zatrudnieniu” została wpisana 

data zatrudnienia mieszcząca 

się w okresie sprawozdawczym. 

 

X 
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7 

W
 t
y
m

: 

Mieszkańcy wsi ( z w.6) 

Liczba osób – liczba 

wnioskodawców, dla których we 

wniosku w sekcji „Informacja o 

zatrudnieniu” została wpisana 

data zatrudnienia mieszcząca 

się w okresie sprawozdawczym. 

Dodatkowym warunkiem jest 

Rodzaj miejscowości wskazany 

we wniosku: Wieś (sekcja Adres 

zamieszkania, zakładka Dane 

wnioskodawcy) 

 

X 

8 Kobiety (z w.6) 

Liczba osób – liczba 

wnioskodawców, dla których we 

wniosku w sekcji „Informacja o 

zatrudnieniu” została wpisana 

data zatrudnienia mieszcząca 

się w okresie sprawozdawczym. 

Dodatkowym warunkiem jest 

Pesel wnioskodawcy 

wskazujący na płeć: Kobieta 

(zakładka Dane wnioskodawcy) 

 

X 

 

 

 

 

 

3.6 Raport 45 – Raport dotyczący liczby zgłoszeń przesłanych do danego 

oddziału oraz liczby czynności wykonywanych w obrębie zgłoszeń 

Moduł Realizatora: Raport 45: Raport dotyczący liczby zgłoszeń przesłanych do danego oddziału  

Moduł PFRON: Raport 45: Raport dotyczący liczby zgłoszeń przesłanych do danego oddziału  

Użytkownik mogący wygenerować raport: Moduł Realizatora: Realizator rozszerzony, Moduł 

PFRON: Administrator Systemu, PFRON Raporty. 

Jednostka dla której generowany jest raport: Moduł Realizatora: zawiera informacje o 

wszystkich zgłoszeniach przesłanych do danego oddziału. Moduł PFRON: Raport generowany jest dla 

wybranego obszaru – Województwa. 

Raport umożliwia wygenerowane następujących danych: 

1. Liczba zgłoszeń przesłanych do danego oddziału w danym okresie, 

2. Liczba zgłoszeń przesłanych w danym okresie (w podziale na województwa); raport dostępny na 

szczeblu centralnym  
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3. Liczba i rodzaj niepełnosprawności 

4. Liczba i rodzaj czynności wykonanych w danym oddziale w odpowiedzi na otrzymane zgłoszenia, 

5. Liczba i rodzaj wykonanych czynności w podziale na województwa; raport dostępny na szczeblu 

centralnym 

 

Parametry dla raportów: 

1. Okres, w którym zostało przekazane zgłoszenie; wymagane podanie dokładnie jednego zakresu dat 

– okres przekazania zgłoszenia lub wykonania czynności 

2. Okres, w którym została wykonana czynność; wymagane podanie dokładnie jednego zakresu dat – 

okres przekazania zgłoszenia lub wykonania czynności 

3. Województwo (parametr dostępny na poziomie centralnym) 

 

Ważne! Jeżeli zgłoszenie zostało przekierowane z jednego Oddziału do innego Oddziału, to w 

raporcie zostanie wykazane w Oddziale, w którym znajduje się zgłoszenie w czasie generowania 

raportu. 

  

Raport uwzględnia opcję (może ich być kilka, ponieważ to pole wielokrotnego wyboru), która została 

zaznaczona w sposobie realizacji zgłoszenia: 

 

 

Nr kolumny  Nazwa kolumny Opis 

2, 9, 16, 23 Liczba zgłoszeń Suma liczby zgłoszeń dla danego rodzaju 
niepełnosprawności 

3, 10, 17, 24 Udzielenie informacji i porady Suma zgłoszeń, w których w sposobie 
realizacji zgłoszenia zaznaczono 
„Udzielono informacji i porady zgodnie ze 
zgłoszeniem” 

4, 11, 18, 25 Skierowanie do OWiT Suma zgłoszeń, w których w sposobie 
realizacji zgłoszenia zaznaczono 
„Skierowano do OWiT”  



49 
 

5, 12, 19, 26 Skierowania do Rehamenagera Suma zgłoszeń, w których w sposobie 
realizacji zgłoszenia  zaznaczono 
„Skierowano do Reha-managera” 

6, 13, 20, 27 Poradnictwo dla pracodawcy  Suma zgłoszeń, w których w sposobie 
realizacji zgłoszenia zaznaczono 
„Poradnictwo dla pracodawcy” 

7, 14, 21, 28 Inne  Suma zgłoszeń, w których w sposobie 
realizacji zgłoszenia zaznaczono „Inne” 

8, 15, 22, 29 Liczba czynności ogółem Suma liczby czynności ogółem dla 
danego rodzaju niepełnosprawności  

30 Liczba zgłoszeń ogółem Suma kolumn „Liczba zgłoszeń” (2, 9, 16, 
23) 

31 Liczba czynności ogółem Suma kolumn „Liczba czynności ogółem” 
(8, 15, 22, 29) 
 

 

 


