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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. 

Okres objęty kontrolą: 2010 – wrzesień 2012. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 
 

Kontroler Stanisław Chrzanowski, specjalista kontroli państwowej,  
upoważnienie do kontroli nr 82576 z dnia 24 października 2012 r.  

 

Jednostka 
kontrolowana 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Centrala, 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 
1/3, zwany w dalszej treści C/ZUS  lub Zakład, jeśli zapis odnosi się do całości 
ZUS. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zbigniew Derdziuk, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; osobami 
odpowiedzialnymi za kontrolowaną działalność są, poza Prezesem, członkowie 
Zarządu: Mirosława Boryczka i Michał Jonczyński. 

                                                                              (akta kontroli nr 1-3, 189-192) 

  

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność C/ZUS w badanym 
zakresie, zwracając jednak uwagę na fakt, że pomimo przestrzegania przepisów w 
zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz dobrego stopnia dostosowania 
budynku C/ZUS do potrzeb osób niepełnosprawnych, w okresie objętym kontrolą 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozostawał na poziomie 
wymagającym wnoszenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i nie wykazywał tendencji wzrostowej. 

W ocenie uwzględniono przestrzeganie przepisów w zakresie zatrudniania osób 
niepełnosprawnych oraz respektowanie praw przysługującym niepełnosprawnym 
pracownikom, współpracę z urzędami pracy oraz ze stowarzyszeniem „Integracja”, a 
także dobry stopień dostosowania siedziby C/ZUS do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Obowiązkowe wpłaty na PFRON wnoszone były terminowo i w 
należnej wysokości, jak również korzystano z możliwości ich obniżenia poprzez 
zakup usług w zakładach pracy chronionej. 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje trzystopniową skalę ocen:  pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości i negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, 
albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, 
stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

1.1.W dniu 31 grudnia 2010 r. zatrudnienie osób niepełnosprawnych w C/ZUS, w 
wynosiło  16 osób, a w przeliczeniu na pełne etaty  16 etatów. Według stanu na 
dzień 30 września 2012 r. stan ten zwiększył się do 17 osób (16,875 etatu). 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych2 wynosił 1,25% (grudzień 2010 r.) 
oraz 1,16% (wrzesień 2012 r.). Najwyższy poziom osiągnął w maju 2012 r. (1,45 %). 
Odpowiednie dane dla Zakładu wynosiły: zatrudnienie osób niepełnosprawnych na 
dzień 31 grudnia 2010 r. – 1.018 (982,96 etatu), a na dzień 30 września 2012 r. – 
1.142 osoby (1.108,64 etatu). Wskaźnik zatrudnienia tych osób wynosił 2,10% 
(grudzień 2010 r.) oraz 2,39% (wrzesień 2012 r.). Najwyższy poziom – 2,39% 
(wrzesień 2012 r.).  
W okresie od grudnia 2010 r. do września 2012 r. odeszło z pracy w C/ZUS 
dziewięć osób niepełnosprawnych: sześć osób na mocy porozumienia stron, w tym 
cztery w związku z przejściem na emeryturę,  jedna osoba w wyniku rozwiązania 
umowy o pracę na czas określony i dwie osoby na zasadzie porozumienia 
służbowego do innej jednostki organizacyjnej zakładu. W tym czasie  zatrudniono w 
ramach rekrutacji zewnętrznej dwie osoby niepełnosprawne, w tym jedną na czas 
określony. W okresie objętym kontrola ośmiu pracowników  przedstawiło orzeczenie  
o nabyciu  stopnia niepełnosprawności. 

             
        (akta kontroli nr 29-30,56-60,128) 

 
1.2 C/ZUS zamieszczała w ogłoszeniach o naborze na wolne stanowiska informacje 
zachęcające osoby niepełnosprawne do składania dokumentów aplikacyjnych. 
Informator dla Osób Niepełnosprawnych wydawany przez Zakład jest 
aktualizowanym cyklicznie, w miarę zmian przepisów i zasad dotyczących rent, 
emerytur, uprawnień pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością, trybie 
orzekania o niezdolności do pracy, programach celowych PFRON. Pracownicy 
komórek spraw pracowniczych na bieżąco współpracują z urzędami pracy, 
wymieniając informacje  dotyczące ofert pracy. 

                
             (akta kontroli nr 29-30) 

 
1.3. W ramach działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
C/ZUS podjęła współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji „Integracja” 
oraz z urzędami pracy. C/ZUS nie organizowała staży ani praktyk zawodowych dla 
osób niepełnosprawnych bezrobotnych. Natomiast pracownicy Zakładu wzięli udział 
w warsztatach i seminariach zorganizowanych przez fundację „SYNAPSIS” w 
Warszawie w 2011 r. i w 2012 r.. podczas których poruszano temat przywilejów i 
praw niepełnosprawnych pracowników, doradztwa zawodowego i pośrednictwa 
pracy dla osób niepełnosprawnych, w tym zatrudniania osób z zespołem Aspergera,  
Zakład został zgłoszony jako pracodawca przygotowany do organizowania staży 
osobom z Zespołem Aspergera, kierowanym do Zakładu za pośrednictwem Fundacji 
„SYNAPSIS”. 
          
Problematyka dotycząca zatrudniania osób niepełnosprawnych była przedmiotem 
posiedzenia Zarządu w dniach  24 sierpnia 2010 r. oraz 1 lipca 2011 r. W dniu 21 
lipca 2010 r. Prezes zakładu powołał Zespół do spraw do spraw realizacji zadań 

                                                      
2  Wskaźnik wyliczony zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.). 

Opis stanu 
faktycznego 
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Zakładu na rzecz osób niepełnosprawnych, mający na celu przygotowanie 
warunków do doskonalenia jakości obsługi, zwiększenia zatrudnienia oraz 
intensyfikacji prewencji rentowej i wypadkowej osób niepełnosprawnych. 
Pracownicy C/ZUS w okresie objętym kontrolą nie brali w udziału w szkoleniach 
z zakresu problematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych w administracji 
publicznej. NIK pozytywnie ocenia fakt znaczącego zwiększenia w Zakładzie liczby 
pracowników, którzy ukończyli kurs języka migowego. W C/ZUS jest jeden taki 
pracownik, natomiast w jednostkach organizacyjnych Zakładu ich liczba wzrosła ze 
121 pracowników (wg stanu na 1 stycznia 2010 r.)  do 314  - na dzień 30 września 
2012 r.  

(akta kontroli str.9,10,29,30,182-185) 

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

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

2. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

2.1.W latach 2010 – 2012 wpłaty na PFRON Zakład realizował w § 414.  Zgodnie z 
art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3 dysponent 
części budżetowej ma prawo dokonywać przeniesień wydatków między rozdziałami 
i paragrafami klasyfikacji wydatków, w ramach części i działu budżetu państwa. W 
okresie objętym kontrola w Zakładzie nie dokonywano przeniesień w tym zakresie, 
 
2.2. W okresie objętym kontrolą wpłaty na PFRON zostały dokonane terminowo, 
naliczono je z zastosowaniem obowiązujących wskaźników (wg algorytmu w 
deklaracjach DEK) . Wyniosły one w 2010 r. – 21.756,5  tys. zł, w 2011 r. – 25.372,0 
tys. zł, w trzech kwartałach 2012 r. – 18.488,8 tys. zł. Dane o wysokości wpłat 
dotyczą całego Zakładu, gdyż nie jest prowadzone odrębne rozliczenie dotyczące 
tylko C/ZUS. 
2.3. W okresie objętym kontrolą w Zakładzie i C/ZUS dokonywano zakupów usług u 
pracodawców, którzy spełniają – określone w art. 22 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – warunki 
umożliwiające obniżenie należnej wpłaty na PFRON.Z tego tytułu obniżenie wpłat na 
PFRON wyniosło ogółem: w 2010 r. -  6.931,7 tys. zł, w tym  C/ZUS 742,8 tys. zł; 
W 2011 r. odpowiednio 2.871,0 tys. zł, w tym C/ZUS 368,7 tys. zł; w 2012 (do 
30.09.2012 r.) 2.634,5 tys. zł, w tym C/ZUS 330,4 tys. zł. Umowy długoterminowe 
(zawierane na okres od roku do trzech lat) dotyczyły zakupu usług w zakładach 
pracy chronionej w zakresie sprzątania obiektów, ochrony obiektów oraz w 
przypadku C/ZUS usług związanych z prewencja i rehabilitacją. 

(akta kontroli str. 9,19,29,30,54-57,194) 

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

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, zwiększenie zakupów u pracodawców, którzy 
osiągają odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych stanowi istotny 
element promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz może umożliwić 
obniżenie wysokości obowiązkowych wpłat na PFRON, w sytuacji, w której Zakład 
nie osiąga 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

                                                      
3  Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  



 

5 

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

3. Preferencje dla osób niepełnosprawnych w procesie 
naboru 

3.1. Zasady naboru nowych pracowników zostały uregulowane zarządzeniem nr 32  
Prezesa Zakładu z dnia 1 września 2005 r., w którym zawarto procedurę 
prowadzenia naboru. 
 
3.2. Ogłoszenia o naborze do pracy były publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej Zakładu. Dodatkowo ogłoszenia były 
przekazywane do urzędów pracy oraz  wywieszane w miejscach ogólnie dostępnych 
(w tych jednostkach organizacyjnych, których dotyczył nabór). 
3.3. W okresie objętym kontrolą przyjęto do pracy w C/ZUS dwie osoby 
niepełnosprawne w ramach naboru zewnętrznego. Zakład nie prowadzi ewidencji 
ofert kandydatów aplikujących w okresie naboru. Ponadto zgodnie z regulacją 
zawartą w procedurze naboru oferty kandydatów do pracy nie  są przechowywane 
dłużej jak przez okres trzech miesięcy, a oferty osób nie przyjętych do pracy 
podlegają zniszczeniu przez pracowników komórki kadrowej 

(akta kontroli str.29,31,37-39,128-129) 

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

Najwyższa izba kontroli nie formułuje uwag dotyczących tego aspektu działalności. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w zbadanym obszarze. 

4. Dostosowanie siedziby ZUS do potrzeb pracowników 
niepełnosprawnych 

4.1.Siedziba C/ZUS w zespole budynków przy ul. Szamockiej 3-5 w Warszawie  
posiada utwardzone podejście. Dostęp – dla osoby niepełnosprawnej ruchowo 
(poruszającej się na wózku inwalidzkim) – jest możliwy samodzielnie. Przed 
budynkiem wydzielono 8 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Windy 
mają wymiary odpowiednie dla wózka inwalidzkiego, posiadają panele sterowania 
opisane w alfabecie Braille,a oraz urządzenia głośnomówiące  informujące o pozycji 
windy i sygnalizację dźwiękową. Ciągi komunikacyjne są wystarczająco szerokie i 
umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim oraz posiadają powierzchnię 
antypoślizgową. W budynkach znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych na 
każdej kondygnacji (w każdym skrzydle). Brakuje tablic informacyjnych o 
usytuowaniu tych toalet. Na parkingu podziemnym nie ma wydzielonego miejsca do 
parkowania dla osób niepełnosprawnych.  

 
4.2. W latach 2010-2012 Zakład wydatkował środki  na działania w celu likwidacji 
barier i utrudnień oraz przystosowanie stanowisk pracy dla pracowników 
niepełnosprawnych. W szczególności  w 2010 roku w  jednostkach terenowych ZUS 
(oddziały ZUS:  II/O  Warszawa, II/O  Łódź,  O/Jasło, O/Legnica) na remont 
podjazdów dla samochodów, montaż platform podjazdowych, instalacje wind i 
dźwigów osobowych , adaptacje toalet, wymianę drzwi wejściowych wyrównanie 
ciągów komunikacyjnych wydatkowano ponad 1 mln zł (1,05 mln zł) 

 (akta kontroli str.153-180,196) 

Ocena cząstkowa 
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faktycznego 
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6 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

W przypadku toalet dla osób niepełnosprawnych  pojemniki na ręczniki papierowe w 
toaletach dla osób niepełnosprawnych zawieszone są zbyt wysoko, natomiast 
zamocowanie poręczy wymaga korekty, gdyż ruchome poręcze poziome przy 
sedesach są za krótkie  o ok. 15 cm, a z kolei poręcze stałe pionowe powinny być 
przesunięte  w kierunku sedesu na ok. 10 cm. W toaletach dla osób 
niepełnosprawnych bardziej funkcjonalne jest zainstalowanie sedesów 
podwieszanych. 

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

5. Przestrzeganie praw zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych 

Czas pracy zatrudnionych w C/ZUS niepełnosprawnych pracowników jest 
uzależniony od stopnia niepełnosprawności. Osobom uprawnionym  
zagwarantowano dodatkowy urlop, prawo do dodatkowej przerwy w pracy, skrócony 
czas pracy, tj. uprawnienia przewidziane przepisami ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

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

Respektowanie przez pracodawcę uprawnień przysługujących niepełnosprawnym 
pracownikom sprawdzono podczas kontroli poprzez przeprowadzenie anonimowej 
ankiety wśród wszystkich osób niepełnosprawnych (ankietę wypełniło 10 z 17 
pracowników niepełnosprawnych). Ankietowani potwierdzili możliwość uczestnictwa 
w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe – nie sygnalizowano sytuacji, 
które można byłoby potraktować jako utrudnianie im udziału w zajęciach 
szkoleniowych ze względu na niepełnosprawność. Ponadto wskazali na możliwość 
korzystania z dodatkowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek 
oraz możliwości korzystania ze zwolnienia z pracy, celem uczestniczenia w turnusie 
rehabilitacyjnym lub wykonania badań specjalistycznych. Ankietowani nie zgłosili 
uwag odnośnie przystosowania swojego stanowiska pracy do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej. 

(akta kontroli str. 62-77,130-152) 

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

6. Wykonanie wniosków pokontrolnych 

6.1.Centrala  w latach 2010-2012 (wrzesień)  nie podlegała kontroli zewnętrznej w 
zakresie objętym kontrolą NIK. 

 
6.2. W okresie 01.01.2010 – 30.09.2012 r. komórka kontroli wewnętrznej i audytu 
nie przeprowadzała badań w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, 
wnoszenia wpłat na PFRON, dostosowania budynku Centrali do potrzeb 
niepełnosprawnych pracowników oraz przestrzegania przysługujących im praw. 
Natomiast niektóre zagadnienia z ww. tematyki pojawiły się dwukrotnie w trakcie 
kontroli w oddziałach terenowych Zakładu. Stwierdzono w ich trakcie uchybienia 
formalne.   

(akta kontroli str. 27,53) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
Uwagi dotyczące 

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

Problematyka zatrudniania w Zakładzie osób niepełnosprawnych, dostosowania do 
ich potrzeb pomieszczeń i stanowisk pracy, a także przestrzegania praw 
pracowników niepełnosprawnych powinna być – zdaniem Najwyższej Izby Kontroli – 
uwzględniana w okresowych planach pracy komórki kontroli wewnętrznej i audytu. 

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

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje wniosków pokontrolnych, natomiast zwraca uwagę na konieczność 
kontynuowania działań mających na celu dalszy wzrost wskaźnika zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych. 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4, 
Prezesowi Zakładu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych 
zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego 
przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Departamentu Pracy, Polityki 
Społecznej i Rodziny 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. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin    
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały oddaleniu zastrzeżeń 
w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Warszawa, dnia 20  grudnia 2012 r. 

  Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Pracy, 

Spraw Społecznych i Rodziny 
 
 
 

Dyrektor 
Jacek Szczerbiński 

Kontroler 
 
 
 

Stanisław Chrzanowski 
Specjalista k.p. 
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