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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 - sierpień 2012.  

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 
 

Kontroler Stanisław Chrzanowski specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 82568 z dnia  
12 września 2012 r.  

[akta kontroli str. 1,2] 

 

Jednostka 

kontrolowana 
Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15 , 00-952 Warszawa. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Pan Bartosz Adam Arłukowicz, Minister Zdrowia od 16 listopada 2011 r., poprzednio 
Pani Ewa Kopacz w okresie od 16 listopada 2007 r. do 7 listopada 2011 r. Osobą 
odpowiedzialną za kontrolowaną działalność od 21 lutego 2005 r. do 26 kwietnia 
2012 r. był Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny Ministerstwa. Od 1 marca 2012 r. 
zastępującym Dyrektora Generalnego jest Pan Marcin Antoniak, Dyrektor 
Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg. 

[akta kontroli str. 3-7, 19, 20,135-138a] 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym zakresie, zwracając jednak uwagę na fakt, że pomimo przestrzegania 
przepisów w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych w okresie objętym 
kontrolą nie udało się w sposób istotny zwiększyć wskaźnika ich zatrudnienia. 

 
W okresie objętym kontrolą, pomimo przestrzegania przepisów w zakresie 
zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz podejmowania działań na rzecz 
zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnięto wskaźnika 
zatrudnienia w wysokości co najmniej 6 %. Niewielki wzrost wskaźnika (z 2,24 % do 
2,63 %) został osiągnięty dzięki zwiększeniu liczby pracowników niepełnosprawnych 
z 13 do 16 osób, mimo wzrostu liczby pracowników ogółem. Tym samym nie 
obniżono również obowiązkowych wpłat na PFRON. Dostosowanie budynków 
i pokoi do wymogów niepełnosprawnych pracowników zostało ocenione pozytywnie, 
przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z faktu, że budynki zajmowane przez 
                                                      
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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Ministerstwo są obiektami zabytkowymi, oraz działań naprawczych podjętych przez 
Ministerstwo w trakcie kontroli NIK. Pozytywnie oceniono również terminowe i w 
należytej wysokości wnoszenie wpłat na PFRON oraz przestrzeganie praw 
pracowników niepełnosprawnych, jakkolwiek NIK zwróciła uwagę na sygnalizowane 
przez część pracowników problemy związane z korzystaniem z przysługujących im 
dodatkowych przerw w pracy. 

 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

1.1. Na koniec grudnia 2010 r. w Ministerstwie zatrudnionych było 13 osób 
niepełnosprawnych, w tym 10 osób z umiarkowanym, a trzy z lekkim stopniem 
niepełnosprawności. Na koniec sierpnia 2012 r. zatrudnionych było 16 osób 
niepełnosprawnych, w tym 10 osób ze stopniem umiarkowanym, pięć z lekkim 
i jedna ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W okresie objętym kontrolą 
stosunek pracy uległ rozwiązaniu z czterema osobami niepełnosprawnymi, 
a jednocześnie  zatrudnione zostały cztery osoby niepełnosprawne, w tym: w 2010 r. 
zatrudniono dwie osoby (w wyniku naboru  na wolne stanowiska w służbie cywilnej 
ogłoszonego w roku 2009 r.), jedna osoba została przeniesiona do pracy 
w Ministerstwie na podstawie art. 64 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie 
cywilnej2 oraz jedna na podstawie art. 231 Kodeksu pracy3. We wszystkich 
przypadkach stosunek pracy był zawarty na podstawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony. 

W kontrolowanym okresie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych4 wzrósł 
z 2,24 % (31 grudzień 2010 r.) do 2,63 % (31 sierpień 2012 r.). W tym samym 
okresie liczba zatrudnionych ogółem wynosiła odpowiednio wg stanu na 31 grudnia 
2010 r. - 581 osób, na 31 sierpnia 2012 r. -  609 osób (wzrost o 4,8 %). Dla 
wielkości zatrudnienia przeliczonej jako średnia stanów dziennych w danym 
miesiącu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił za grudzień 
2010 r. 2,23%, a za sierpień 2012 r. 2,48%. Wielkość zatrudnienia wynosiła 
odpowiednio 582 i 606,9 osoby. 

W okresie objętym kontrolą pięciu pracowników Ministerstwa w trakcie trwania 
zatrudnienia uzyskało i dostarczyło orzeczenia o stwierdzeniu stopnia 
niepełnosprawności, w tym trzy osoby uzyskały status niepełnosprawnego po raz 
pierwszy, a dwie uzyskały przedłużenia orzeczeń o niepełnosprawności wydanych 
na czas określony. 

        [akta kontroli str. 93, 99-104, 166-167] 

1.2. Zgodnie z wymogami art. 55 i 57 ustawy o służbie cywilnej, Ministerstwo 
zamieszczało w publikowanych ogłoszeniach informacje dla osób 
niepełnosprawnych o możliwości składania ofert oraz o warunkach pracy, w celu 
umożliwienia osobom niepełnosprawnym dokonania oceny możliwości podjęcia 

                                                      
2 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.)  
3 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U.  z 1998 r. , Nr 21, poz. 94 ze zm.) 
4 Wskaźnik wyliczony zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) 
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decyzji o złożeniu oferty. Od momentu znowelizowania ustawy o służbie cywilnej5, 
w wyniku naborów nie zostały zatrudnione osoby niepełnosprawne.  

W 2010 r. Ministerstwo ogłosiło 40 naborów dotyczących 41 stanowisk, z czego 
rozstrzygniętych zostało 30. Dla naborów tych nie ma danych o liczbie ofert 
złożonych przez osoby niepełnosprawne (brak takiego wymogu). W 2011 r. 
ogłoszono 59 naborów na 60 stanowisk, a rozstrzygnięto 42. W naborach tych 39 
ofert złożyły osoby niepełnosprawne, z czego 16 spełniało wymogi formalne. 
W  okresie styczeń – sierpień 2012 r. przeprowadzono 35 naborów na 40 stanowisk, 
a rozstrzygnięto 27. W naborach tych 44 oferty złożyły osoby niepełnosprawne, 
z czego 27 spełniało wymogi formalne. W żadnym z naborów przeprowadzonych 
w latach 2011-2012 oferty osób niepełnosprawnych nie znalazły się wśród pięciu 
najlepszych kandydatur wyłonionych przez Komisję rekrutacyjną. W okresie po 
26 listopada 2011 r. osoby niepełnosprawne aplikowały na wolne stanowiska pracy 
w korpusie służby cywilnej w następujących grupach stanowisk: wspomagających, 
specjalistycznych i samodzielnych. W ogłoszonym naborze na jedno wyższe 
stanowisko w służbie cywilnej osoby niepełnosprawne nie aplikowały. 

      [akta kontroli str. 18-80,93,94, 97-130,131]  

W styczniu 2010 r. Ministerstwo nawiązało współpracę z Biurem Karier Osób 
Niepełnosprawnych w Warszawie, w ramach której wszystkie ogłoszenia o wolnych 
stanowiskach pracy w Ministerstwie są przekazywane w wersji elektronicznej do 
Biura, które zamieszcza je na swojej stronie internetowej. Staże dla 
niepełnosprawnych osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, były 
organizowane w Ministerstwie jedynie w 2011 roku, co związane było z potrzebami 
zabezpieczenia kadrowego w czasie przygotowań, a następnie w czasie 
przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku. 

Ministerstwo nie współpracowało z organizacjami  pozarządowymi działającymi na 
rzecz osób niepełnosprawnych, gdyż z punktu widzenia Ministerstwa nie zachodziła 
taka potrzeba. 

                    [akta kontroli str.  94] 

 
1.3. W kontrolowanym okresie pracownicy odpowiedzialni za sprawy pracownicze 
brali udział w szkoleniach z zakresu problematyki zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych. W  2010 r. w jednodniowym szkoleniu pt. „Zatrudnienie 
i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych” organizowanym przez Fundację 
Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo brało udział 10 
pracowników związanych ze sprawami pracowniczymi. W roku 2011 
w jednodniowym szkoleniu „Nowe uprawnienia związane z niepełnosprawnością 
i rodzicielstwem”  organizowanym przez firmę Publiczni.pl brała udział jedna osoba 
odpowiedzialna za sprawy pracownicze. 

                                                      
5 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 1183). Zmiany weszły w życie z dniem 
26.11.2011 r. 
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[akta kontroli str. 94-95] 

 

1.4. W 2010 r. Dyrektor Generalny Ministerstwa wystosował do kierujących 
komórkami organizacyjnymi pismo dotyczące upowszechnienia w kierowanej 
komórce informacji w sprawie przekazywania przez pracowników urzędu 
posiadanych orzeczeń o niepełnosprawności. Ponadto każdy pracownik 
przyjmowany do pracy w Ministerstwie Zdrowia otrzymywał do wypełnienia druk 
oświadczenia o posiadaniu bądź braku stopnia niepełnosprawności.  

W przypadku, gdy pracownik przedstawił orzeczenie o posiadaniu stopnia 
niepełnosprawności, otrzymywał pisemną informację o przysługujących 
uprawnieniach wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji. 
Powyższą informację otrzymuje również pracownik, który w trakcie zatrudnienia 
złoży pracodawcy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.  

 [akta kontroli str.95,96, 132-134] 

 

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

Wszystkie osoby niepełnosprawne zatrudnione w Ministerstwie pracują na 
stanowiskach o charakterze administracyjno-biurowym (praca przy komputerze). 
Stanowiska pracy nie wymagają szczególnego dostosowywania w celu realizacji 
wykonywanych zadań. 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność jednostki w powyższym 
zakresie.  

 

2. Wpłaty na PFRON 

Działając zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, zawartymi w piśmie z dnia 
6 kwietnia 2011 r.6, w Ministerstwie nie planowano wydatków na wpłaty na PFRON 
natomiast zmniejszało o należne kwoty wydatki na wynagrodzenia osobowe 
(w sytuacjach, gdy wydatek taki wystąpił, przed jego zrealizowaniem dokonywał 
zmian w planie finansowym). Wszystkie skontrolowane wpłaty na PFRON były 
dokonywane w terminie określonym w regulacjach prawnych. Wysokość wpłat była 
naliczana w sposób prawidłowy, za wyjątkiem rozliczenia za luty 2012 r. (nadpłata 
w wysokości 1.388 zł, wynikała z opóźnienia w przekazaniu przez pracownika 
dalszego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i została rozliczona 
kompensacyjnie poprzez wpłatę niższej składki za marzec 2012 r.). Wyliczenie 
wysokości wpłaty było zgodne ze wzorem zawartym w deklaracji DEK – I – a. Środki 
na obowiązkowe wpłaty na PFRON pochodziły z § 4140 klasyfikacji budżetowej – 
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpłaty na 
PFRON wyniosły: w roku 2010 – 335,0 tys. zł, w roku 2011 – 386,7 tys. zł, w okresie 
I – VIII 2012 r. – 255,9 tys. zł (łącznie 977,6 tys. zł). 

 [akta kontroli str.10-12-16, 105-129, 165, 166, 177, 178] 

                                                      
6 Pismo w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu 
ustawy budżetowej na 2012 r.   
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 
W badanym okresie Ministerstwo nie korzystało z usług instytucji, które spełniałyby 
warunki umożliwiające obniżenie należnej wpłaty na PFRON zgodnie z art. 22 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji. Zdaniem NIK, zakup usług u pracodawców, 
którzy osiągają odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych może 
stanowić istotny element promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

[akta kontroli str. 11] 

 
NIK ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji wpłat 
na PFRON. 

 

 

3. Preferencje dla osób niepełnosprawnych w procesie naboru  

Procedury związane z naborem na wolne stanowiska pracy były prowadzone 
w Ministerstwie zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. We wszystkich 
ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy opublikowanych od dnia 1 marca 2009 r. 
został wprowadzony dodatkowy zapis – „do składania dokumentów zachęcamy 
również osoby niepełnosprawne”.  

Procedura naboru na wolne stanowiska pracy określona została w Zarządzeniu Nr 1 
Dyrektora Generalnego Ministerstwa z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu 
organizowania i przeprowadzania postępowania naborowego kandydatów na wolne 
stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Ministerstwie Zdrowia, w którym 
uwzględniono wymogi dotyczące preferencji w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
wynikające ze zmiany ustawy o służbie cywilnej. Wcześniej zagadnienia te były 
regulowane Zarządzeniem Nr 46 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 
5 grudnia 2007 r. 

W okresie po 26 listopada 2011 r. w Ministerstwie były organizowane nabory na 
wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej (patrz pkt 1.2). Ogłoszenia 
o wolnych stanowiskach pracy w administracji rządowej zamieszczane były 
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Biuletynie 
Informacji Publicznej Ministerstwa (strona internetowa: www.mz.gov.pl) oraz na 
tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Ministerstwa. Ogłoszenia 
o wolnych stanowiskach pracy zamieszczane w BIP KPRM przekazywane były 
wyłącznie w wersji elektronicznej. Za pośrednictwem Biura Prasy i Promocji, Biuro 
Kadr przekazywało do Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia 
informacje o ukazaniu się w BIP KPRM ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy 
w Ministerstwie Zdrowia, celem ich zamieszczenia w terminie zgodnym z datą 
publikacji w BIP KPRM.  

[akta kontroli str. 17-66,93,94] 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 

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

 

 

4. Dostosowanie siedziby Ministerstwa do potrzeb pracowników 
niepełnosprawnych   

Ministerstwo jest zarządcą budynków przy ul. Miodowej 15 oraz ul. Długiej 38/40 
w Warszawie, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi 10.363,1 m kw., z czego 
na kompleks trzech dwupiętrowych budynków przy ul. Miodowej 15 (budynki A, B i C) 
przypada 7.110,8 m kw., zaś na dwupiętrowy budynek przy ul Długiej 38/40  -  3.252,3 
m kw. 
Od dnia 1 lipca 1965 r. nieruchomości te są wpisane do rejestru zabytków 
prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (nieruchomość przy ul. 
Miodowej 15 w Warszawie7 jest wpisana pod numerem 301, zaś nieruchomość przy 
ul. Długiej 38/408 jest wpisana pod numerem 85). 

       [akta kontroli str. 179-194, 295-300] 
Otoczenie budynków zostało przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Dojścia do wszystkich budynków są utwardzone, z odpowiednimi oznakowaniami 
podjazdów dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Przed budynkami znajdują się oznakowane miejsca parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do wszystkich budynków posiadają właściwą 
szerokość, a wysokość progów w drzwiach nie przekracza 2 cm. NIK zwróciła uwagę, 
że podjazd do wejścia do budynku C przy ulicy Miodowej, przeznaczony dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada nierówną 
nawierzchnię z widocznymi głębokimi zapadliskami, jest zbyt wąski i nie posiada 
zamontowanej balustrady ułatwiającej poruszanie się takim wózkiem i ochraniającej 
osobę na wózku przed przedwczesnym zjechaniem z pochylni (podjazdu). Ponadto w 
nawierzchni pochylni prowadzącej do budynku B znajdowała się wyrwa utrudniająca 
poruszanie się wózkiem inwalidzkim. 
Z uwagi na status obiektów zabytkowych, wnętrza budynków zostały częściowo 
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejścia i hole posiadają 
powierzchnię antypoślizgową. Z uwagi na wymogi dotyczące ochrony zabytków 
w budynkach nie było możliwe zainstalowanie wind, natomiast poszczególne budynki, 
z wyjątkiem budynku B przy ulicy Miodowej, zostały wyposażone w przenośne 
transportery, tzw. schodołazy, obsługiwane z pomocą osób trzecich. Budynki, z 
wyjątkiem budynku A przy ulicy Miodowej, zostały wyposażone w toalety 
przystosowane do samodzielnego korzystania przez osoby niepełnosprawne. Toalety 
mieszczą się na parterach budynków i są odpowiednio oznakowane. 

[akta kontroli str.195-287] 

W trakcie kontroli NIK Ministerstwo wykonało część prac remontowych (naprawa 
nawierzchni podjazdów), a pozostałe prace przy podjazdach (postawienie barierki) 
zostały zlecone do wykonania. 

                                                      
7 Pałac Paca 
8 Pałac Dϋckerta, zwany również Pałacem pod Czterema Wiatrami 
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                 [akta kontroli str. 291-293] 

Ministerstwo w kontrolowanym okresie nie planowało nakładów na eliminację barier 
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 

                [akta kontroli str. 159-160] 

W Ministerstwie są zatrudnione dwie osoby posiadająca świadectwo ukończenia 
kursów z systemu porozumiewania się językiem migowym. Świadectwa te zostały 
uzyskane w czerwcu 2012 r. 

               [akta kontroli str. 288-290] 

 

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

 
Budynki, których zarządcą i użytkownikiem jest Ministerstwo stanowią obiekty 
zabytkowe, które podlegają nadzorowi konserwatora zabytków. Tym samym 
ingerencja w konstrukcje budynków powodująca wyeliminowanie istniejących barier 
architektonicznych bez istotnej zmiany we wnętrzu obiektów, jest utrudniona. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w zbadanym zakresie.  

 

 

5. Przestrzeganie praw zatrudnionych osób niepełnosprawnych 

Czas pracy zatrudnionych w Ministerstwie osób niepełnosprawnych jest uzależniony 
od stopnia niepełnosprawności. Osobom tym zagwarantowano także dodatkowy urlop 
oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą o rehabilitacji. 

[akta kontroli str. 308-323] 

Z ewidencji czasu pracy osób niepełnosprawnych za m-ce I-VIII.2012 r. wynika, że 
nie występowały przekroczenia normatywnego czasu pracy. 

                           [akta kontroli str. 143-158] 

W latach 2010-2012 (I półrocze) Ministerstwo nie ponosiło wydatków związanych 
z wyposażeniem i dostosowaniem stanowisk pracy do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

 [akta kontroli str. 159-160] 

 

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

Przestrzeganie przez Ministerstwo uprawnień osób niepełnosprawnych sprawdzone 
zostało w trakcie kontroli także poprzez przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród 
zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Uwagi ankietowanych dotyczyły braku 
możliwości korzystania z dodatkowych przerw pracy na gimnastykę usprawniająca 
lub wypoczynek. Na 15 ankietowanych pracowników sześciu odpowiedziało, że 
korzysta z takiej przerwy, zaś dziewięciu pracowników, że nie korzysta (jedna osoba, 
stwierdziła, że nie wiedziała o takiej możliwości, dwie osoby – że nie pozwala im na to 
nadmiar obowiązków, jedna osoba – że nie widzi takiej potrzeby, a pozostałe pięć – 
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nie podało powodu). Ankietowani nie zgłosili uwag odnośnie przystosowania swojego 
stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. 

[akta kontroli str. 301-307] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Ministerstwa  
w przedmiotowym zakresie. 

 

  

6. Wykonanie wniosków pokontrolnych     

6.1. Ministerstwo było objęte kontrolą NIK nr P/09/095 przeprowadzoną w 2009 r. 
W wyniku ww. kontroli NIK sformułował wnioski pokontrolne dotyczące: 

1/ zintensyfikowania działań w zakresie zwiększenia poziomu zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych; 

2/ dokonania korekty miesięcznych i rocznych deklaracji wpłat na PFRON z powodu 
nie uwzględnienia w rozliczeniach jednego pracownika przebywającego na urlopie 
bezpłatnym; 

3/ uzyskania opinii Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie dostosowania stanowisk 
pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności; 

4/ dokonania przeglądu obiektów Ministerstwa w celu zidentyfikowania barier 
architektoniczno-funkcjonalnych utrudniających dostęp i pracę osobom 
niepełnosprawnym oraz opracowania harmonogramu prac możliwych do wykonania 
w tym zakresie. 

Pomimo podejmowanych działań nie udało się zrealizować w pełni wniosku 
pierwszego w zakresie zwiększenia poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  

Pozostałe wnioski pokontrolne zostały zrealizowane. 

[akta kontroli str. 324-336] 

6.2. W okresie styczeń 2010 – sierpień 2012 r. komórki kontroli wewnętrznej oraz 
audytu nie przeprowadzały badań w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, 
wpłat na PFRON, dostosowania pomieszczeń i stanowisk pracy do potrzeb 
niepełnosprawnych oraz przestrzegania praw zatrudnionych pracowników 
niepełnosprawnych. Także kontrole zewnętrzne nie obejmowały swoim zakresem 
zagadnień związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.  

[akta kontroli str. 98]. 

  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
Problematyka zatrudniania 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. 
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IV. Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
przedstawia wniosków pokontrolnych, podkreślając jednocześnie potrzebę 
kontynuowania działań mających na celu zwiększenie stanu zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych przez, m.in., nawiązanie współpracy z organizacjami rządowymi 
i pozarządowymi. 

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 21 dni od dnia 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,    19     listopada 2012 r. 

  
 

  
 Wiceprezes 

Najwyższej Izby Kontroli 
 
 

Wojciech Misiąg 
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