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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer, tytuł kontroli 
i okres objęty kontrolą 

I/12/002 – Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wybranych ministerstwach, 
urzędach centralnych i państwowych jednostkach organizacyjnych; 
lata 2010-2011 i I półrocze 2012 r. 

Jednostka przeprowa-
dzająca kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 

Kontroler Jarosław Odachowski, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr 82570 z 17 września 2012 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka  
kontrolowana 

Ministerstwo Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36. 

Kierownik jednostki  
kontrolowanej 

Pan Mikołaj Budzanowski, Minister Skarbu Państwa. Osobą odpowiedzialną 
za kontrolowaną działalność jest Dyrektor Generalny Pan Grzegorz Borowiec. 

(akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność Ministerstwa Skarbu Państwa 
w badanym zakresie, mimo iż przez większą część okresu objętego kontrolą wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozostawał na poziomie wymagającym wnoszenia 
wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W ocenie uwzględniono przestrzeganie przepisów w zakresie zatrudniania osób niepeł-
nosprawnych oraz respektowanie praw i przywilejów przysługujących niepełnosprawnym 
pracownikom, terminowe i w należytej wysokości wnoszenie wpłat na PFRON, korzysta-
nie z możliwości ich obniżenia przez zakup usług w zakładach pracy chronionej, współ-
działanie z urzędami pracy w zakresie organizacji staży dla osób niepełnosprawnych oraz 
dostosowanie siedziby Ministerstwa do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

1.1. W dniu 31 grudnia 2010 r. zatrudnienie osób niepełnosprawnych wynosiło, w przeli-
czeniu na pełne etaty, 11,3 etatu i wzrosło, według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r., do 
poziomu 11,5 etatu. W okresie od grudnia 2010 r. do czerwca 2012 r. wskaźnik zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych2 wzrósł z 4,49% do 5,77%. Najwyższy poziom osiągnął 
w lutym 2012 r. (6,23%). 

W okresie objętym kontrolą nie zatrudniano osób niepełnosprawnych; zwolnienia nastę-
powały w ramach odejścia na emeryturę lub w wyniku rozwiązania umowy o pracę na 
czas określony. 

(akta kontroli str. 6-11, 129) 

1.2. Realizując postanowienia art. 55 i 57 znowelizowanej ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o służbie cywilnej3, w ogłoszeniach zamieszczano dane o wskaźniku zatrudnienia 

                                                      
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 kontrolo-
wanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną 
o dodatkowe objaśnienie. 

2  Por. art. 2 pkt 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) 

3  Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm. 
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osób niepełnosprawnych oraz informacje istotne dla osób zamierzających ubiegać się 
o zatrudnienie, dotyczące m.in. otoczenia i warunków pracy (dojazd, wyposażenie stano-
wiska pracy), przysługujących uprawnień i przywilejów, obowiązku dostarczenia kopii 
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz preferencji w zatrudnieniu, po 
spełnieniu wymogów najlepszej kandydatury. 

W czerwcu 2012 r. Ministerstwo podjęło współpracę z Fundacją Synapsis, której wyni-
kiem było przyjęcie na staż jednej osoby niepełnosprawnej (po jego zakończeniu nie pod-
jęła ona pracy w Ministerstwie). 

W okresie objętym kontrolą pracownicy odpowiedzialni w Ministerstwie za sprawy pra-
cownicze nie uczestniczyli w szkoleniach z zakresu problematyki zatrudniania osób nie-
pełnosprawnych. 

(akta kontroli str. 10-11) 

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

 (akta kontroli str. 14-128) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbada-
nym zakresie. 

2. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

2.1. Stosując się do wskazówek Ministra Finansów4, w Ministerstwie nie planowano wy-
datków na wpłaty na PFRON. W sytuacji, gdy wydatek taki wystąpił, przed jego zrealizo-
waniem dokonywano zmian w planie finansowym. Wpłaty na PFRON w 2012 r. pokrywa-
no ze środków przesuniętych z § 4020 (Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służ-
by cywilnej) do § 4140 (Wpłaty na PFRON). 

Wpłaty na PFRON naliczono prawidłowo, z zastosowaniem obowiązujących wskaźników 
i przekazano terminowo do PFRON. Wyniosły one w latach 2010-2012 (I półrocze) odpo-
wiednio: 14,3 tys. zł, 9,3 tys. zł i 4,8 tys. zł. 

2.2. W okresie objętym kontrolą dokonywano zakupu usług u usługodawców, którzy speł-
niają – określone w art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych – warunki umożliwiające obniżenie należnej wpłaty na 
PFRON. Obniżki zostały naliczone prawidłowo – ich kwota wyniosła łącznie 67,7 tys. zł, 
co stanowiło 26,5% wyliczonej wpłaty na PFRON. 

(akta kontroli str. 132-160) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbada-
nym zakresie. 

3. Preferencje dla osób niepełnosprawnych w procesie naboru 

Procedura naboru została określona w Zasadach naboru na wyższe stanowiska w służbie 
cywilnej z 17 listopada 2010 r. oraz z 6 września 2012 r., zaakceptowanych przez Dyrek-
tora Generalnego, a także w piśmie Dyrektora Generalnego z 30 kwietnia 2012 r., regulu-
jącym niektóre kwestie dotyczące naborów na wolne stanowiska, niebędące wyższymi 
stanowiskami w służbie cywilnej. W dokumentach tych uwzględniono zmiany wprowa-
dzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektó-
rych innych ustaw5. 

Informacje o naborze kandydatów zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Mini-
sterstwa, w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na stronie 
internetowej Ministerstwa i w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa. 

                                                      
4  Por. pismo Ministra Finansów nr BP6/414/69/AJG/2011/1341 z dnia 6 kwietnia 2011 r. 
5  Dz. U. Nr 201, poz. 1183. Zmiany weszły w życie z dniem 26 listopada 2011 r. 
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W ogłoszeniach zamieszczono informacje istotne dla osób niepełnosprawnych zamierza-
jących ubiegać się o zatrudnienie, dotyczące m.in. warunków pracy, wskaźnika zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych, obowiązku dostarczenia kopii dokumentu potwierdzają-
cego niepełnosprawność, preferencji w zatrudnieniu po spełnieniu wymogów najlepszej 
kandydatury. 

W związku z ogłoszeniami o naborach na 20 wolnych stanowisk pracy oferty złożyło pię-
ciu niepełnosprawnych kandydatów. Ani jedna z tych osób nie została zatrudniona (nie 
przystąpiły do testu pisemnego lub nie zostały zakwalifikowane do drugiego etapu postę-
powania). 

(akta kontroli str. 14-128) 

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

Niewielka liczba oferty pracy złożonych przez niepełnosprawnych kandydatów, a także 
niespełnianie przez nich wymogów formalnych i związanych ze stanowiskiem pracy, na 
który prowadzony był nabór wskazuje – zdaniem Najwyższej Izby Kontroli – na potrzebę 
poszukiwania przyczyn braku oczekiwanych rezultatów w zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, mimo oferowania potencjalnym kandydatom sprzyjających warunków pracy. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakre-
sie przestrzegania przepisów prawa i ustalonych procedur w naborze na wolne stanowi-
ska pracy, w tym stosowanie preferencji dla osób niepełnosprawnych. 

4. Dostosowanie siedziby MSP do potrzeb niepełnosprawnych pracowników 

4.1. Budynek zajmowany przez Ministerstwo jest wpisany do rejestru Głównego Konser-
watora Zabytków. W wyniku oględzin stwierdzono, że są w nim urządzenia usprawniające 
osobom niepełnosprawnym poruszanie się. Wejścia są utwardzone, mają wkład antypo-
ślizgowy oraz są wyposażone w pochylnię i sprawny transporter przyschodowy. Dźwigi 
osobowe są sprawne, przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich; mają przyciski 
sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz (nie-
które) – syntezator mowy. Wewnętrzne ciągi komunikacyjne mają posadzki antypoślizgo-
we, a w klatkach schodowych są poręcze; są oddzielone ciężkimi drzwiami pełniącymi 
rolę „kurtyn przeciwpożarowych”, lecz utrudniają swobodne poruszanie się. Przed budyn-
kiem nie ma oznakowanego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Jedna 
toaleta jest przystosowana do potrzeb osób niepełnoprawnych – spełnia wymogi określo-
ne w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie6. Znajduje się na 
poziomie „-1”. Dojście do niej lub dojazd jest możliwy przy pomocy dźwigu osobowego lub 
przez korytarze z poziomu wewnętrznego parkingu. 

(akta kontroli str. 183-189) 

4.2. W latach 2010-2012 (I półrocze) na poprawę warunków pracy wydatkowano łącznie 
44,9 tys. zł, w tym m.in. na zmodernizowanie wejścia do budynku i zainstalowanie auto-
matycznych drzwi rozsuwanych. W latach poprzedzających okres objęty kontrolą zaku-
piono także transporter schodowy i dostosowano kabiny dźwigów osobowych do potrzeb 
osób z dysfunkcją narządu wzroku. 

4.3. Występujące jeszcze bariery i utrudnienia są sukcesywnie likwidowane w ramach 
bieżących remontów i modernizacji. W związku z wynikami oględzin Dyrektor Generalny 
zadeklarował, że miejsce parkingowe zostanie wykonane i oznakowane do końca listopa-
da 2012 r., a na stronach internetowych zamieszczona zostanie informacja o możliwości 
dojazdu i zaparkowania pojazdu przez osobę niepełnosprawną. W najbliższym okresie 
wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe zostaną wyposażone w tzw. elektrotrzymacze, uła-

                                                      
6  Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm. 
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twiające osobom niepełnosprawnym ruchowo swobodne przemieszczanie się na terenie 
budynku, bez pomocy osób trzecich. 

(akta kontroli str. 132-133, 156-159) 

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

Istnieje potrzeba wykonania, zapowiedzianych przez Dyrektora Generalnego, prac mają-
cych na celu usunięcie występujących jeszcze barier i utrudnień dla osób niepełnospraw-
nych. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

5. Przestrzeganie praw zatrudnionych osób niepełnosprawnych 

Czas pracy 11 niepełnosprawnych pracowników jest uzależniony od stopnia niepełno-
sprawności. Osobom uprawnionym zagwarantowano dodatkowy urlop, prawo do dodat-
kowej przerwy oraz inne przywileje przewidziane przepisami ustawy o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

W okresie objętym kontrolą nie dokonywano kontroli warunków pracy pracowników nie-
pełnosprawnych oraz stanu przestrzegania ich praw. 

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

Respektowanie przez pracodawcę przywilejów i uprawnień przysługujących niepełno-
sprawnym pracownikom sprawdzono przez przeprowadzenie wśród nich anonimowej 
ankiety. W ankietach nie zgłoszono uwag co do warunków pracy i utrudnień ze strony 
pracodawcy. Ankietowani potwierdzili możliwość brania udziału w szkoleniach podnoszą-
cych kwalifikacje zawodowe – nie sygnalizowano sytuacji, które można byłoby potrakto-
wać jako utrudnianie im udziału w zajęciach szkoleniowych, ze względu na niepełno-
sprawność. Potwierdzili też korzystanie z dodatkowej przerwy na gimnastykę usprawnia-
jącą lub wypoczynek i z możliwości zwolnienia z pracy, celem uczestniczenia w turnusie 
rehabilitacyjnym lub wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych i uspraw-
niających. 

(akta kontroli str. 175-180) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbada-
nym zakresie. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie przedstawia 
wniosków pokontrolnych. Zwraca natomiast uwagę na potrzebę kontynuowania działań 
w celu osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie niewy-
magającym wnoszenia wpłat na PFRON oraz wykonania, w związku z wynikami oględzin, 
prac w budynku zajmowanym przez Ministerstwo. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla Mini-
stra Skarbu Państwa, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli7, Ministro-
wi Skarbu Państwa 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. 

                                                      
7  Dz. U. z 2012 r., poz. 82. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
przedstawionych w nim uwag. 

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 13 listopada 2012 r. 
  

Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

 
Wojciech Misiąg 

 

Obowiązek poinfor-
mowania NIK o spo-
sobie wykorzystania 
uwag i wykonania 
wniosków 


