
 
 

 
 

WICEPREZES 

NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI 
Wojciech Misiąg 

 
 
 
KPS – 4114-02-14/2012 

I/12/002 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli I/12/002 – Zatrudnienie 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 Anna Żarek, specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr 82574 z dnia 
11 października 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Zastępstwo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w okresie od 27 lipca 2012 r. do 31 lipca 2012 r. 

Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 16 listopada 2007 r. do 
26 lipca 2012 r.  

Osobą odpowiedzialną za kontrolowaną działalność był Pan Ireneusz Niemirka – 
Dyrektor Generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 8 kwietnia 
2008 r. do 26 lipca 2012 r. Obecnie osobą odpowiedzialną jest Pan 
Arkadiusz Średnicki zastępujący Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.  

(dowód: akta kontroli str. 2) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie, zwracając jednak uwagę, że pomimo przestrzegania 
przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz dostosowania 
budynku Ministerstwa do potrzeb osób niepełnosprawnych, w okresie objętym 
kontrolą wskaźnik ich zatrudnienia utrzymywał się na bardzo niskim poziomie. 

W ocenie uwzględniono: 

- przestrzeganie przepisów w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz 
respektowanie praw przysługujących niepełnosprawnym pracownikom, 

- stopień dostosowania siedziby Ministerstwa do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

- terminowe i w należytej wysokości wnoszenie wpłat na PFRON. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, 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. w Ministerstwie zatrudnionych było 14 osób 
niepełnosprawnych. Na dzień 30 września 2012 r. stan ten zwiększył się do 15 
osób2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych3 zwiększył się z 1,6 % 
(grudzień 2010 r.) do 1,66% (wrzesień 2012 r.) i nie przekraczał progu 6 % 
określonego w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych4. Wśród pracowników 
niepełnosprawnych na koniec września 2012 r. siedem osób miało orzeczoną 
niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, a pozostałe w stopniu lekkim. 

1.2. W okresie objętym kontrolą dwie osoby niepełnosprawne rozwiązały umowę 
o pracę na mocy porozumienia stron, w związku z przejściem na emeryturę. Nie 
zatrudniono nowych osób niepełnosprawnych. Wzrost liczby pracowników 
niepełnosprawnych wynikał z uzyskania statusu niepełnosprawnego w trakcie 
trwania zatrudnienia. 

1.3. Zgodnie z wymogami art. 55 i 57 znowelizowanej ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o służbie cywilnej5, Ministerstwo zamieszczało w ogłoszeniach informacje 
o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W ogłoszeniach podawano 
informacje istotne dla osób zamierzających ubiegać się o zatrudnienie, dotyczące 
m.in. warunków pracy, obowiązku dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność, preferencji w zatrudnieniu po spełnieniu wymogów najlepszej 
kandydatury. 

1.4. W ramach działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
Ministerstwo nie podejmowało współpracy z urzędami pracy, ani z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Ministerstwo 
organizuje staże dla osób bezrobotnych oraz praktyki studenckie, lecz w okresie 
objętym kontrolą nie ubiegały się o nie osoby niepełnosprawne. Sprawy dotyczące 
zatrudniania osób niepełnosprawnych nie były przedmiotem posiedzeń 
Kierownictwa Ministerstwa. 

1.5. Dwóch pracowników Ministerstwa, odpowiedzialnych za sprawy pracownicze, 
brało udział w szkoleniu z zakresu problematyki zatrudniania osób 
niepełnosprawnych organizowanym przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego 
Traktowania, a pięciu pracowników Ministerstwa legitymuje się znajomością języka 
migowego. 

1.6. Informacje o potrzebie dostarczenia kopii orzeczeń o niepełnosprawności były 
przekazywane pracownikom przez pracowników komórki kadrowej po powzięciu 
informacji o niepełnosprawności pracownika. 

(dowód: akta kontroli str. 369-383; 610-1075) 

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

                                                      
2 Liczba pracowników niepełnosprawnych według deklaracji DEK-I-a: grudzień 2010 r. – 13 osób, grudzień 2011 
r. – 14 osób, wrzesień 2012 r. – 14,83 osoby 
3 Wskaźnik wyliczony zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych. 
4 j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm. 
5 Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Przyczyną niskiego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Ministerstwie jest niewielkie zainteresowanie tej grupy osób naborami na wolne 
stanowiska pracy. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, zwiększeniu liczby 
niepełnosprawnych pracowników, mogłoby sprzyjać nawiązanie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

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

 

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

2.1. Kwoty przeznaczane na wpłaty na rzecz PFRON Ministerstwo wydziela 
każdorazowo w ramach limitów przyznanych na wynagrodzenia. Wydatki z tego 
tytułu zaewidencjonowano w § 4140 klasyfikacji budżetowej – Wpłaty na Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Skontrolowane wpłaty na PFRON 
były dokonywane terminowo, do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, 
w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty. Ich 
wysokość naliczono prawidłowo, z zastosowaniem obowiązujących wskaźników. 
Wpłaty na PFRON wyniosły: w 2010 r. – 500,2 tys. zł, w 2011 r. – 542,2 tys. zł, 
w okresie od stycznia do września 2012 r. – 418,5 tys. zł (w tym w I półroczu 2012 r. 
279,8 tys. zł). 
2.2. W okresie objętym kontrolą, Ministerstwo nie realizowało zakupów 
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. 
2.3. Zwłoka w dostarczeniu przez dwóch pracowników orzeczeń potwierdzających 
stopień niepełnosprawności skutkowała – w okresie od stycznia 2010 r. do lutego 
2010 r. – poniesieniem wyższych wydatków z tytułu wpłat na PFRON o kwotę 
2,5 tys. zł, niż gdyby orzeczenie zostało dostarczone pracodawcy bezpośrednio po 
jego otrzymaniu przez pracownika.  

(dowód: akta kontroli str. 375-381; 384-593) 

 

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

 

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

 

3. Preferencje dla osób niepełnosprawnych w procesach 
naboru 

3.1. W okresie objętym kontrolą procedury związane z naborem na wolne 
stanowiska pracy były prowadzone w Ministerstwie zgodnie z przepisami ustawy 
o służbie cywilnej. Zasady naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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w Ministerstwie były uregulowane zarządzeniami Dyrektora Generalnego, 
dostosowanymi do wymogów ustawowych.6 
3.2. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów ustawy o służbie cywilnej7 do 
19 października 2012 r. Ministerstwo zorganizowało 30 naborów do pracy8. 
Ogłoszenia o naborze zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa, 
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na 
stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa. Ogłoszenia 
zawierały informacje istotne dla osób niepełnosprawnych zamierzających ubiegać 
się o zatrudnienie, w tym dotyczące m.in. warunków pracy, wskaźnika zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, obowiązku dostarczenia kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność, preferencji w zatrudnieniu po spełnieniu 
wymogów najlepszej kandydatury. 
3.3. W związku z ww. ogłoszeniami o naborze na wolne stanowiska pracy 
w Ministerstwie zgłosiły się 33 osoby niepełnosprawne, w tym 21 spełniło wymogi 
formalne. Do kolejnego etapu rekrutacji9 zostało zakwalifikowanych pięć osób 
niepełnosprawnych, z których żadna nie znalazła się w grupie pięciu najlepszych 
kandydatów.  

(dowód: akta kontroli str. 51- 117; 606-1089) 

 

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

 

W procesie rekrutacji uwzględniono wszystkie wymogi określone w ustawie 
o służbie cywilnej. Uwagę zwraca fakt, iż mimo preferencji w zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych w korpusie służby cywilnej,  na 1 580 kandydatów, którzy zgłosili 
się do przeprowadzonych naborów tylko 33 osoby (2%) posiadały orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności. 
 

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

 

4. Dostosowanie urzędu do potrzeb pracowników 
niepełnosprawnych 

4.1. Siedziba Ministerstwa mieści się w jednym budynku położonym pomiędzy 
ulicami Wspólną i Żurawią. Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych jest 
możliwy od strony ul. Wspólnej10 oraz od ul. Żurawiej. Budynek jest dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.  

                                                      
6 Od 11 stycznia 2010 r. do 17 lipca 2012 r. obowiązywało zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego z dnia 11 
stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmienione zarządzeniem nr 4 Dyrektora Generalnego z dnia 21 stycznia 2011 r. oraz 
zarządzenie nr 18 Dyrektora Generalnego z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia procedury naboru 
kandydatów do korpusu służby cywilnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
7 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 
2011 r.nr 201, poz.1183) 
8 25 naborów zostało zakończonych, w 3 naborach złożono oferty, 2 nabory w trakcie postępowania. 
9 Po sprawdzianie wiedzy i umiejętności osoby były zapraszane na rozmowę kwalifikacyjną. 
10 W czasie przeprowadzania kontroli trwał remont od ul. Wspólnej. 
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Dostęp do budynku, od strony ul. Żurawiej, jest możliwy dla osoby niepełnosprawnej 
poruszającej się na wózku inwalidzkim - przy schodach prowadzących do wejścia 
zamontowana została platforma przyschodowa, a pierwszy i ostatni stopień 
schodów zabezpieczono taśmą antypoślizgową. 

Zgodnie z obowiązującymi wymogami11 zapewniono: odpowiednio oznakowane 
miejsca parkingowe, obniżone krawężniki, odpowiednią szerokość drzwi, podłogi 
z powierzchnią antypoślizgową. Ciągi komunikacyjne i drzwi wewnętrzne w budynku  
posiadają szerokość umożliwiającą poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Nie 
występują progi podłogowe. Na parterze trzystopniowe schody zabezpieczono 
taśmą antypoślizgową (pierwszy i ostatni stopień) oraz wyposażono w platformy 
przyschodowe, które umożliwiają osobie niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim 
samodzielne przemieszczenie się na wyższy parter budynku.  

W budynku znajdują dwie windy dostępne dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózku inwalidzkim. Panel sterowania windy opisany jest 
w alfabecie Braille`a. Windy wyposażone są w urządzenia informujące 
o: otwieraniu/zamykaniu drzwi, pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Przyciski 
umieszczone są na wysokości umożliwiającej dostęp do nich osobie na wózku.  

Na każdej z sześciu kondygnacji budynku umieszczone są kolorowe tablice 
informacyjne ułatwiające poruszanie się po danym piętrze.  

Na każdym poziomie znajduje się wyraźnie oznakowana toaleta dla osób 
niepełnosprawnych. Drzwi mają szerokość 90 cm i umożliwiają wjazd wózkiem 
inwalidzkim. Wewnątrz toalety osoba na wózku może swobodnie manewrować. 
Zamontowane są uchwyty ułatwiające obsługę. Wysokość umywalki i sedesu jest 
zbliżona do wysokości wózka. Wysokość umywalki pozwala na umycie rąk w pozycji 
siedzącej. 

Zatrudnieni w Ministerstwie niepełnosprawni pracownicy nie są osobami 
z niepełnosprawnością uniemożliwiającą, ze względu na bariery architektoniczne, 
dostęp do stanowisk pracy, nie zachodzi też potrzeba specjalistycznego 
dostosowania tych stanowisk. Nie stwierdzono też barier architektonicznych 
utrudniających osobom niepełnosprawnym – interesantom Ministerstwa, dostęp do 
budynku i pomieszczeń. 

4.2. W latach 2010 – 2012 (I połowa) Ministerstwo poniosło wydatki na konserwację 
platform przyschodowych w wysokości 14,5 tys. zł oraz na zakup foteli obrotowych, 
rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w wysokości 9,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 384-388; 1090-1128) 

 

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

 

Należałoby rozważyć zainstalowanie drugiego uchwytu (poręczy bocznych 
uchylnych) przy sedesach, celem łatwiejszego korzystania z nich osobie 
niepełnosprawnej z wózka. Ponadto drzwi przeciwpożarowe ciężko się otwierają, co 
może być uciążliwe dla osób niepełnosprawnych. W ramach bieżących remontów, 
w projekcie wykonawczym na „Rozbudowę systemu sygnalizacji pożarowej 
w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” przedstawiono rozwiązanie 

                                                      
11  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). 
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polegające na zastosowaniu elektro-trzymaczy drzwiowych na istniejących drzwiach 
pożarowych. Do 10-go grudnia 2012 r. będzie trwał remont schodów wewnętrznych 
z lastriko. Po zakończonym remoncie należałoby rozważyć zamontowanie na 
schodach taśm lub nakładek antypoślizgowych.  

 

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

 

5. Przestrzeganie praw zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych 

Czas pracy zatrudnionych w Ministerstwie osób niepełnosprawnych jest uzależniony 
od stopnia niepełnosprawności. Osobom tym zagwarantowano dodatkowy urlop, 
prawo do dodatkowej przerwy oraz inne przywileje przewidziane przepisami ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 594-605) 

 

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

 

Respektowanie przez pracodawcę przywilejów i uprawnień przysługujących 
niepełnosprawnym pracownikom sprawdzono podczas kontroli poprzez 
przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród osób niepełnosprawnych zatrudnionych 
w Ministerstwie. Z grupy 14 ankietowanych osób niepełnosprawnych, ankietę 
zwróciło 10. W zwróconych ankietach nie wystąpiły zastrzeżenia co do warunków 
pracy w Ministerstwie oraz ewentualnych utrudnień ze strony pracodawcy. 
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. Potwierdzili możliwość korzystania z dodatkowej przerwy na 
gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek oraz możliwość korzystania ze 
zwolnienia z pracy celem uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym lub zwolnienia 
z pracy w celu wykonania badań specjalistycznych. Ankietowani nie zgłosili uwag 
odnośnie przystosowania swojego stanowiska pracy do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej. 

 

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

 

6. Wykonanie wniosków pokontrolnych 

6.1. W wyniku kontroli nr P/09/095 pt: „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 
w administracji publicznej”, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli 
w 2009 r., sformułowano następujące wnioski: 

1) Podjęcie działań mających na celu dostosowanie wielkości zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych do wymogów ustawowych. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu Opis stanu 
faktycznego 
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Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu Opis stanu 
faktycznego 
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2) Występowanie do Państwowej Inspekcji Pracy o opinie w sprawie 
przystosowania stanowisk pracy dla zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych. 

3) Kontynuowanie dalszych prac eliminujących bariery funkcjonalne dla osób 
niepełnosprawnych. 

Działania Ministerstwa w zakresie realizacji wniosku nr 1 i 3 zostały przedstawione 
w pkt. 1 i 4 niniejszego wystąpienia. W zakresie realizacji wniosku nr 2 Ministerstwo 
nie występowało do Państwowej Inspekcji Pracy o opinie w sprawie przystosowania 
stanowisk pracy dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych ze względu na zmianę 
przepisów w tym zakresie (zniesienie obowiązku uzyskania pozytywnej opinii PIP 
o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb pracownika 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 12). 

6.2. W okresie 2010 do października 2012 r.  Biura Kontroli oraz Audytu 
Wewnętrznego nie przeprowadzały kontroli/audytów w zakresie procesów naborów, 
zatrudniania oraz zwalniania osób niepełnosprawnych w Ministerstwie, 
przestrzegania praw zatrudnionych osób niepełnosprawnych, dokonywania wpłat na 
PFRON, dostosowania budynku Ministerstwa do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

(dowód: akta kontroli str.118-368) 

 

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

 

Problematyka zatrudniania w Ministerstwie 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. 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca natomiast uwagę na potrzebę kontynuowania 
działań mających na celu zwiększenie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
m.in. poprzez nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi 
na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

                                                      
12 Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 40, poz. 223) 
 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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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 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     10    grudnia 2012 

  
  

 

 Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Wojciech Misiąg 

 

 

 

 

........................................................ 

 Podpis 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


