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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli I/12/002 – Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wybranych ministerstwach, 
urzędach centralnych i państwowych jednostkach organizacyjnych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 

 

Kontroler Jarosław Odachowski, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 081238 
z dnia 27 czerwca 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 00-928 Warszawa,  
ul. T. Chałubińskiego 4/6. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Katarzyna Szarkowska, Dyrektor Generalny Ministerstwa Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej 

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli oceniając pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym zakresie, zwraca jednak uwagę na fakt, że pomimo starań oraz dobrego 
stopnia dostosowania budynku Ministerstwa do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
w okresie objętym kontrolą nie udało się zwiększyć stanu ich zatrudnienia. 

Na przestrzeni badanego okresu (2010 – I połowa 2012 r.), pomimo podejmowania 
działań na rzecz zwiększenia liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych nie 
osiągnięto wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%. Wpływ na niewielki 
wzrost wskaźnika jaki wystąpił w badanym okresie (z 0,89% do 1,12%) obok 
zwiększenia o jeden liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych, miało 
zmniejszenie ogólnej liczby pracowników. Tym samym nie obniżono w sposób 
istotny obowiązkowych wpłat na PFRON. Pozostałe zagadnienia objęte kontrolą 
związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, w tym przestrzeganie ich praw i 
przywilejów oraz dostosowanie budynków i pokoi do wymogów niepełnosprawnych 
pracowników zostały ocenione pozytywnie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

1.1. Na koniec grudnia 2010 r. w Ministerstwie zatrudnionych było dziewięć osób 
niepełnosprawnych. Od maja 2012 r. stan ten zwiększył się do dziesięciu, w 
tym jedna osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, siedem osób z 
umiarkowanym i dwie osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. 
Wszystkie te osoby uzyskały status niepełnosprawnego w trakcie trwania 

                                                      
1 Skala ocen stosowana przez NIK: pozytywna, pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
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zatrudnienia w Ministerstwie (we wszystkich przypadkach stosunek pracy był 
zawarty na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony). Wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych2 wzrósł z 0,89% (grudzień 2010 r.) do 
1,12% (czerwiec 2012 r.), co poza nabyciem statusu niepełnosprawnego 
przez jednego pracownika, wynikało również ze zmniejszenia liczby 
zatrudnionych ogółem, które wynosiło odpowiednio: 1026 i 898 osób. W 
okresie objętym kontrolą w Ministerstwie nie zatrudniano, ani nie zwalniano 
osób niepełnosprawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 23-30) 

1.2.  W celu upowszechnienia wiedzy na temat możliwości ubiegania się o pracę 
przez osoby niepełnosprawne, zgodnie z wymogami art. 55 i 57 
znowelizowanej ustawy o służbie cywilnej3, w ogłoszeniach o naborze 
zamieszczano informacje zachęcające osoby niepełnosprawne do składania 
aplikacji, m.in. przedstawiano: udogodnienia techniczne dla osób 
niepełnosprawnych (dojście, dojazd, wyposażenie stanowisk pracy  
i otoczenia), uprawnienia i przywileje, w tym możliwość skorzystania  
z pierwszeństwa w zatrudnieniu (jeżeli dana osoba znajdzie się w gronie 
najlepszych kandydatów) po złożeniu kopii dokumentów potwierdzających 
niepełnosprawność. Ponadto Ministerstwo podjęło współpracę z Urzędem 
Pracy m. st. Warszawy w celu upowszechnienia wśród osób 
niepełnosprawnych informacji o wolnych stanowiskach pracy. W 2010 r. jedna 
osoba niepełnosprawna, rekrutująca się z grona bezrobotnych, skorzystała z 
oferty Ministerstwa i podjęła sześciomiesięczny staż. Po zakończeniu stażu 
nie podjęła pracy w Ministerstwie. W marcu 2012 r. odbyło się spotkanie  
z przedstawicielami Polskiego Związku Głuchych dotyczące komunikowania 
się podczas procesu naboru z kandydatami głuchymi i niedosłyszącymi, 
wyniku którego na wrzesień br. zaplanowano organizację kursu języka 
migowego dla pracowników. Udział Ministerstwa w Giełdach Pracy Osób 
Niepełnosprawnych także nie wpłynął na zwiększenie zainteresowania 
niepełnosprawnych podjęciem współpracy w formie stażu lub przystąpieniem 
do naborów na wolne stanowiska. W badanym okresie żaden z pracowników 
odpowiedzialnych za sprawy pracownicze nie uczestniczył w szkoleniach  
z zakresu problematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych, gdyż w ocenie 
Ministerstwa posiadana przez nich wiedza była wystarczająca. 

(dowód: akta kontroli str. 26-30, 39-215) 

1.3.  Każdy nowo zatrudniony pracownik dostawał do wypełnienia oświadczenie o 
posiadaniu ustalonego stopnia niepełnosprawności wraz z prośbą o 
dostarczenie orzeczenia w tej sprawie. NIK nie stwierdziła w tym zakresie 
nieprawidłowości. 

W okresie 2010 – I półrocze 2012 r. zanotowano dwa przypadki opóźnionego 
dostarczenia przez pracowników już zatrudnionych orzeczeń o stopniu 
niepełnosprawności (z przyczyn leżących po stronie tych pracowników), co 
naraziło Ministerstwo na zapłatę składki na Fundusz w kwocie wyższej o 
2.776,0 zł, co stanowiło 1,06% wysokości składki wniesionej za ten okres 
(260.606,0 zł). NIK ocenia pozytywnie fakt, że w trakcie kontroli na 
wewnętrznym portalu intranetowym Ministerstwa zamieszczono  
w zakładce Sprawy kadrowe informację dotyczącą uprawnień 

                                                      
2 Wskaźnik wyliczony zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) 
3 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) 
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przysługujących pracownikom posiadającym orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, a także linki do stron www.niepełnosprawni.pl  
oraz www.niepełnosprawni.gov.pl. 

(dowód: akta kontroli str. 26-35) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 

Przyczyny niskiego poziomu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
wynikają z niewielkiego zainteresowania tych osób pracą w Ministerstwie i ich 
niewystarczającego przygotowania do pracy na stanowiskach urzędniczych. 
Pomimo preferencji w zatrudnianiu w korpusie służby cywilnej, w okresie od 26 
listopada 2011 r., tj. od wejścia w życie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej4, w 
naborach przeprowadzonych na 20 stanowisk w Ministerstwie aplikacje złożyło 601 
kandydatów, w tym zaledwie 17 osób niepełnosprawnych, co stanowiło niecałe 3% 
ogólnej liczby kandydatów (patrz str. 5 pkt 3)..  

W omawianym okresie sprawy zatrudniania niepełnosprawnych nie były 
przedmiotem posiedzeń kierownictw Urzędu, gdyż, w ocenie Ministerstwa, 
rozwiązanie tego problemu leży poza możliwościami Urzędu. Należy także 
zasygnalizować, że już drugi rok w Ministerstwie prowadzony jest proces 
racjonalizacji zatrudnienia i ograniczania miejsc pracy. W okresie 2010 – 2011 
zlikwidowano 59 stanowisk pracy; zatrudnianie jest ograniczane do naborów na 
zastępstwo lub w przypadku odejścia pracownika na emeryturę.  

Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi zastrzeżeń do działalności kontrolowanej 
jednostki w zbadanym zakresie.  

 

2. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON). 

Ministerstwo planowało oraz realizowało obowiązujące wpłaty na PFRON w oparciu 
o obowiązujące przepisy w ramach trzech części budżetowych, których Ministerstwo 
jest dysponentem, stosownie do liczby zatrudnionych ogółem oraz osób 
niepełnosprawnych (o różnych stopniach niepełnosprawności), prognoz 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za dany okres, 
stosując także określone prawem wskaźniki przeliczeniowe. Wszystkie 
skontrolowane wpłaty były dokonywane do dnia 20 następnego miesiąca po 
miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat. 
Wysokość wpłat była naliczana w sposób prawidłowy, z zastosowaniem 
obowiązujących wskaźników. Środki na PFRON pochodziły z § 4140 klasyfikacji 
budżetowej – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
i wcześniej ujmowane w planie finansowym na dany rok budżetowy. 

(dowód: akta kontroli str. 216-248) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

                                                      
4 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21,  
poz. 1183). 
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W badanym okresie Ministerstwo nie korzystało z możliwości obniżenia wpłat na 
PFRON, o której mowa w art. 22 ustawy o rehabilitacji5. Zdaniem NIK zakup usług  
u pracodawców, którzy osiągają odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych może stanowić istotny element promocji zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

3. Preferencje dla osób niepełnosprawnych w procesie 
naboru. 

Tryb i zasady przeprowadzania naboru do pracy w Ministerstwie zostały określone  
w Zarządzeniu Nr 1 Dyrektora Generalnego Ministerstwa z dnia 3 stycznia 2012 r.  
w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej. W dokumencie tym 
uwzględniono zmiany w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych 
wprowadzone w 2011 r. w ustawie o służbie cywilnej. Informacje o naborze 
kandydatów zamieszczone były na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa (ul. 
Chałubińskiego 4/6), w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, na stronie internetowej Ministerstwa oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Ministerstwa. W ogłoszeniach tych, zgodnie z ustawą o służbie cywilnej, 
zamieszczone zostały informacje istotne dla osób niepełnosprawnych chcących 
ubiegać się o zatrudnienie, w tym dotyczące m.in. warunków pracy, wskaźnika 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, obowiązku dostarczenia kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność, preferencjach w zatrudnieniu po spełnieniu 
wymogów najlepszej kandydatury. W przypadku siedmiu miejsc pracy (nabór na 
stanowiska urzędnicze, w tym na trzy wyższe stanowiska w służbie cywilnej 
przeprowadzony według nowych zasad określonych w ustawie z dnia  
19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych 
ustaw), zgłosiło się 17 osób niepełnosprawnych. Siedem z tych osób nie spełniło 
wymogów formalnych6, sześć nie zgłosiło się do udziału w II etapie naboru,  jedna 
osoba nie znalazła się w grupie pięciu osób z najlepszym wynikiem, a jedna w 
trakcie II etapu nie uzyskała wymaganej minimalnej liczby punktów. Dwa 
postępowania do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie zostały rozstrzygnięte. 

(dowód: akta kontroli str. 39-215) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W procesie rekrutacji uwzględniono wszystkie wymogi określone w ustawie  
o służbie cywilnej. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

                                                      
5 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 
ze zm.) 
6 m.in. brak kopii dokumentów potwierdzających niezbędne doświadczenie zawodowe, brak oświadczenia o nieskazaniu 
prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
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4. Dostosowanie Ministerstwa do potrzeb pracowników 
niepełnosprawnych. 

Siedziba Ministerstwa składa się z trzech połączonych budynków wyposażonych  
w sprzęty i urządzenia usprawniające poruszanie się osób niepełnosprawnych. 
Wejścia do budynków są utwardzone, posiadające wbudowany wkład 
antypoślizgowy, wyposażone w pochylnię (budynek B), sprawny transporter 
przyschodowy (budynek A), przed budynkami znajdują się oznakowane miejsca 
postojowe dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie obiekty posiadają minimum 
jedną sprawną windę przystosowaną do wjazdu wózków inwalidzkich, wyposażoną 
w przyciski sterujące umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a, sygnalizację 
dźwiękową oraz syntezator mowy. Wewnętrzne ciągi komunikacyjne posiadają 
posadzki antypoślizgowe, klatki schodowe wyposażone w poręcze.  

W okresie 2010 – I półrocze 2012 r. na poprawę warunków pracy wydatkowano 
łącznie 690,1 tys. zł, w tym m.in.: dostosowanie toalety dla niepełnosprawnych –  
3,9 tys. zł (2010 r.), dostosowanie dźwigu osobowego dla potrzeb 
niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu oraz wzroku – 460,2 tys. zł  
(2011 r.), zakup 212 monitorów ciekłokrystalicznych oraz podnóżków  
i specjalistycznych krzeseł do pracy z komputerem. 

Na terenie Ministerstwa znajduje się jedna toaleta spełniająca wymogi określone  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie7. Jest 
ona usytuowana na poziomie parteru, przy czym dojście do niej jest utrudnione. 
Przeszkodą są cztery schodki, które uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym 
poruszającym się na wózkach inwalidzkich skorzystanie bez pomocy osób trzecich. 
Warunki techniczne budynku nie pozwalają na zlikwidowanie schodów  
oraz zastosowanie pochylni lub specjalistycznych urządzeń transportowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 216-220, 280-295) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

Ograniczony schodami dostęp do jedynej toalety dostosowanej dla osób 
niepełnosprawnych ułatwiają wytypowani pracownicy Ministerstwa, posiadający 
jednocześnie uprawnienia do obsługi transportera przyschodowego. W II połowie 
2012 r. przewidziana jest modernizacja toalety w budynku B w celu jej 
przystosowania dla niepełnosprawnych, przy czym będzie ona mogła być 
użytkowana bez pomocy osób trzecich. Środki na ten cel zostały zarezerwowane  
w planie finansowym Ministerstwa na 2012 r. Pomimo, iż problemy związane  
z dostosowaniem budynków do potrzeb niepełnosprawnych  (budynki A, B i C 
wybudowane były w latach 1932 i 1952 – modernizacja ich konstrukcji wymaga 
uzgodnień z konserwatorem zabytków) nie były przedmiotem obrad Kierownictwa 
Ministerstwa ani przedmiotem badania kontroli wewnętrznej, należy podkreślić,  
że działania związane ze stopniową likwidacją barier i utrudnień dokonywane są  
w ramach bieżących remontów i modernizacji. Po uwzględnieniu powyższego, 
stwierdza się, że Ministerstwo dostosowane jest do wymogów pracy i obsługi osób 
niepełnosprawnych. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 
                                                      
7 Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm. 
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5. Przestrzeganie praw zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych. 

Czas pracy zatrudnionych w Ministerstwie 10 osób niepełnosprawnych jest 
uzależniony od stopnia niepełnosprawności. Zagwarantowano także dodatkowy 
urlop osobom uprawnionym, prawo do dodatkowej przerwy oraz inne przywileje 
przewidziane ustawą o rehabilitacji.  

W związku z brakiem skarg, w badanym okresie, w Ministerstwie nie dokonywano 
odrębnych kontroli dotyczących warunków pracy pracowników niepełnosprawnych 
oraz stanu przestrzegania ich praw. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Stosowanie przez Ministerstwo przywilejów i uprawnień dla osób niepełnosprawnych 
potwierdzone zostało w trakcie kontroli także poprzez przeprowadzenie anonimowej 
ankiety wśród zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Ankietę wypełniło siedem z 
dziesięciu zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Osoby ankietowane potwierdziły 
możliwość uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, przy 
czym nie odnotowano żadnego przypadku dyskryminacji w uczestnictwie w 
szkoleniu ze względu na niepełnosprawność. Potwierdzono także korzystanie z 
dodatkowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek oraz możliwości 
korzystania ze zwolnienia z pracy celem uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym 
lub zwolnienia z pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów 
leczniczych i usprawniających. Nie zgłoszono przypadków gorszego traktowania 
osób niepełnosprawnych w porównaniu do innych pracowników zatrudnionych na 
analogicznych stanowiskach. 

(dowód: akta kontroli str. 296-303) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

6. Wykonanie wniosków pokontrolnych. 

6.1. W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r. sformułowano następujące 
wnioski: 

− „Zaktywizowanie działań na rzecz zwiększenia zatrudniania osób 
niepełnosprawnych”, 

− „Dostosowanie urządzeń sanitarnych w Ministerstwie dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich”. 

Działania podejmowane przez Ministerstwo na rzecz realizacji ww. wniosków 
pokontrolnych przedstawiono w punktach 1, 3 i 4. 

6.2. W okresie 2010 – I półrocze 2012 r. komórki kontroli wewnętrznej oraz audytu 
Ministerstwa nie przeprowadzały odrębnych badań poświęconych 
problematyce zatrudniania osób niepełnosprawnych, wpłat na PFRON, 
dostosowania budynków Ministerstwa do potrzeb niepełnosprawnych oraz 
przestrzegania praw zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 256-260) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Wniosek pierwszy, pomimo nie uzyskania znacznego został zrealizowany.  

 (dowód: akta kontroli str. 26-29, 280-295) 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli pomimo podjętych działań nie uzyskano 
istotnego wzrostu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dlatego w celu 
realizacji wniosku pierwszego konieczna jest kontynuacja tych działań. Wniosek 
drugi jest realizowany, w miarę możliwości technicznych i konstrukcyjnych 
budynków. Pełna jego realizacja, w zakresie korzystania przez pracowników 
niepełnosprawnych z pomieszczenia sanitarnego bez pomocy osób trzecich, 
powinna nastąpić w II połowie 2012 r.  

 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje wniosków pokontrolnych, natomiast wnosi o kontynuowanie działań 
mających na celu realizację wniosków zgłoszonych przy poprzedniej kontroli  
w 2009 r.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i kontynuacji realizacji wniosków sformułowanych przez NIK po 
kontroli przeprowadzonej w 2009 r. oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2012 r. 

  

 Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Wojciech Misiąg 
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