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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 przeprowa-
dzająca kontrolę 

 Najwyższa Izba Kontroli 
– Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 

Kontroler  Stanisław Chrzanowski, specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr 81236 z 27 czerwca 2012 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka  

kontrolowana 
 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,  

00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4 
Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 Jan Stanisław Ciechanowski, p.o. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych; osobą odpowiedzialną za kontrolowaną działalność 
jest Pan Andrzej Bida – Dyrektor Generalny 

(akta kontroli str. 3-5) 

  II. Ocena kontrolowanej działalności 

Ocena ogólna 
 Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie1 ocenia działalność kontrolowanej jednostki 

w badanym zakresie. 
Uzasadnienie  

Oceny ogólnej 

 W ocenie uwzględniono wzrost w okresie objętym kontrolą liczby zatrudnionych 
osób niepełnosprawnych, przestrzeganie przepisów w zakresie ich zatrudniania 
oraz respektowanie praw i przywilejów przysługujących niepełnosprawnym pra-
cownikom, współpracę z Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży dla osób 
niepełnosprawnych, skorzystanie z usług zakładu pracy chronionej, a także 
dobry stopień przystosowania pomieszczeń służbowych do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych zapewniło 
podniesienie wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych do poziomu przekra-
czającego 6%. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 
zwalniającym z obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych osiągnięto w marcu 2012 r. 

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

faktycznego 

 1.1. W dniu 31 grudnia 2010 r. w Urzędzie zatrudnionych było sześć osób 
niepełnosprawnych; do 30 czerwca 2012 r. stan ten zwiększył się do 11 
osób, przy czym trzy z nich uzyskały orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności w trakcie trwania zatrudnienia w Urzędzie, a dwie zostały za-
trudnione w wyniku procedury naboru do służby cywilnej, zrealizowanej 
na podstawie przepisów obowiązujących przed 26 listopada 2011 r., tj. 
przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej. W tych 
przypadkach stosunek pracy nawiązany został na podstawie umowy 
o pracę na czas określony (umowy na zastępstwo). Wskaźnik zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych2 wzrósł z 3,66% (grudzień 2010 r.) do 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje trzystopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowo-

ści i negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo ta-
ka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, sto-
suje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

2  Wskaźnik wyliczony zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.). 
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7,06% (czerwiec 2012 r.), przekraczając wskaźnik 6% w marcu 2012 r. 
(6,18%), przy stanie zatrudnienia ogółem, które wynosiło odpowiednio: 
w grudniu 2010 r. – 164 osoby i czerwcu 2012 r. – 152 osoby (w marcu 
2012 r. – 158 osób). Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r., spośród 
11 pracowników niepełnosprawnych pięciu miało orzeczoną niepełno-
sprawność w stopniu umiarkowanym, a sześciu – lekkim. W okresie obję-
tym kontrolą nie miały miejsca przypadki rozwiązania umowy o pracę 
z osobą niepełnosprawną. 

(akta kontroli str. 6-30) 

  1.2. Zgodnie z art. 55 i 57 znowelizowanej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o służbie cywilnej3, Urząd zamieszczał w ogłoszeniach dane o wskaźniku 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a także informacje dla osób nie-
pełnosprawnych charakteryzujące warunki pracy, ułatwiające podjęcie 
ewentualnej decyzji o złożeniu oferty. Ogłoszenia zawierały także infor-
mację o obowiązku złożenia dokumentów potwierdzających niepełno-
sprawność. Od 26 listopada 2011 r., tj. od wejścia w życie znowelizowa-
nych przepisów ustawy o służbie cywilnej, w Urzędzie zatrudniono dwie 
osoby niepełnosprawne, zarekomendowane w wyniku postępowań roz-
poczętych jeszcze przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów. 
W okresie objętym kontrolą Urząd współpracował z Urzędem Pracy m. st. 
Warszawy w zakresie kierowania do odbycia stażu osób niepełnospraw-
nych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne poszukujące pracy. 
W 2010 r. dwie osoby niepełnosprawne odbyły staż w Urzędzie na sta-
nowiskach pracownika biurowego. W 2011 r. Urząd wystąpił z wnioskiem 
o skierowanie do odbycia stażu trzech osób niepełnosprawnych. Decyzją 
Urzędu Pracy dwie osoby niepełnosprawne zostały skierowane do odby-
cia stażu na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego. W 2012 
r. Urząd nie wystąpił z wnioskiem o skierowanie stażystów, z uwagi na 
otrzymane z Urzędu Pracy informacje o braku środków finansowych na 
ten cel. 

(akta kontroli 9-14, 31-47, 191) 
  1.3. Naczelnik Wydziału Kadr, Szkolenia i Organizacji brał udział w szkole-

niach dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych w administracji 
publicznej, zaś w okresie objętym kontrolą uczestniczył w konferencji, na 
której omawiane były m.in. zmiany w ustawie o służbie cywilnej dotyczą-
ce zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

(akta kontroli str. 9-14,31-47) 

  1.4. Informacje o potrzebie dostarczenia orzeczeń o uzyskaniu stopnia nie-
pełnosprawności były przekazywane pracownikom przez bezpośrednich 
przełożonych oraz pracowników Wydziału Kadr, a orzeczenia były przed-
kładane przez pracowników na bieżąco. W okresie objętym kontrolą 
dwóch pracowników Urzędu wystąpiło z wnioskiem o skierowanie na ba-
dania i przedstawiło zaświadczenie o celowości stosowania skróconej 
normy czasu pracy, wydane przez lekarza przeprowadzającego badania 
profilaktyczne pracowników. Dla osób tych od dnia przedstawienia za-
świadczenia zmniejszono wymiar czasu pracy do maksymalnie 7 godzin 
na dobę i 35 godzin tygodniowo. 

(akta kontroli str. 11,15,17,48-53) 

                                                      
3  Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm. 
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Ustalone  

nieprawidłowości 

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

Ocena cząstkowa 
 Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w powyższym zakresie. 
  2. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
Opis stanu  

faktycznego 

 Działając zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów4, Urząd nie planował wydat-
ków na wpłaty na PFRON, natomiast zmniejszał o należne kwoty wydatki na 
wynagrodzenia osobowe (w sytuacjach, gdy wydatek wystąpił przed jego zreali-
zowaniem, dokonywał zmian w planie finansowym). Wszystkie skontrolowane 
wpłaty na PFRON zostały wniesione terminowo. Ich wysokość została nalicza-
na w sposób prawidłowy, z zastosowaniem obowiązujących wskaźników. Algo-
rytm wyliczenia wysokości wpłaty był stosowany zgodnie ze wzorem zawartym 
w deklaracji DEK-I-a. Wydatki z tego tytułu zaewidencjonowano w § 4140 klasy-
fikacji budżetowej – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. Wpłaty na PFRON wyniosły: w 2010 r. – 60,3 tys. zł, w 2011 r. – 
56,6 tys. zł, w I półroczu 2012 r. – 2,3 tys. zł (styczeń i luty). 

(akta kontroli str. 54-58, 190) 

Ustalone  

nieprawidłowości 

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

Uwagi dotyczące  

badanej działalności 

 W badanym okresie Urząd korzystał z usług instytucji, które spełniały warunki 
umożliwiające obniżenie należnej wpłaty na PFRON, zgodnie z art. 22 ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych. Dotyczyło to współpracy w 2010 r. z Grupą Marketingową TAI Sp. z o.o. – 
zakładem pracy chronionej w zakresie monitoringu mediów. W związku z za-
wartymi umowami, Urząd w 2010 r. zakupił usługi w kwocie 8.637,60 zł. Skut-
kiem tych działań było obniżenie wpłat na PFRON w 2010 r. o 2.104,07 zł. 

(akta kontroli str. 12) 

Ocena cząstkowa 
 Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zakresie realizacji wpłat na PFRON. 
  3. Preferencje dla osób niepełnosprawnych w proce-

sie naboru 
Opis stanu  

faktycznego 

 Zasady przeprowadzania naborów do korpusu służby cywilnej w Urzędzie regu-
luje zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 26 czerwca 2009 r. o powołaniu 
Komisji Rekrutacyjnej oraz Regulamin działania Komisji Rekrutacyjnej, które 
stosuje się komplementarnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Regulamin 
działania Komisji Rekrutacyjnej określa zasady przeprowadzania naboru, które 
nie zostały uregulowane w aktach normatywnych wyższego rzędu. Preferencje 
dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych wynikają z ustawy o służbie 
cywilnej i nie zostały wyszczególnione w Regulaminie działania tej Komisji. 
Ogłoszenia o naborze zamieszczano, zgodnie z art. 28 ust 1 ustawy o służbie 
cywilnej, w: Biuletynie Informacji Publicznej KPRM, Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu, na stronach internetowej i intranetowej Urzędu oraz na tablicy ogło-
szeń Urzędu (zlokalizowanej na trzecim piętrze budynku). 

                                                      
4  Pismo Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania 

materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2012 r. 
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W wyniku naborów przeprowadzonych przez Urząd w latach 2010-2011 r., we-
dług procedury obowiązującej przed wejściem w życie znowelizowanych przepi-
sów ustawy o służbie cywilnej, zatrudniono trzech pracowników niepełnospraw-
nych, w tym dwóch podjęło zatrudnienie już w 2012 r. – zatrudnienie na podsta-
wie umów o pracę na czas określony (umowy na zastępstwo) na stanowiskach 
podreferendarza i referendarza. 
Po 26 listopada 2011 r. ogłoszono trzy nabory, z tego w dwóch postępowaniach 
nie zgłosił się żaden kandydat niepełnosprawny, a w jednym zgłosiło się czterech 
kandydatów niepełnosprawnych, którzy nie spełniali jednak wymogów koniecz-
nych i pożądanych zawartych w ogłoszeniu, w związku z czym nie znaleźli się 
w grupie pięciu najlepszych kandydatów. 
W okresie objętym kontrolą nie prowadzono naborów na wyższe stanowiska 
w służbie cywilnej oraz stanowiska nieurzędnicze. 

(akta kontroli str.13, 65-77) 

Ustalone  

nieprawidłowości 

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

Uwagi dotyczące  

badanej działalności 

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

Ocena cząstkowa 
 Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 
  4. Dostosowanie siedziby Urzędu do potrzeb pracow-

ników niepełnosprawnych 
Opis stanu  

faktycznego 

 Siedziba Urzędu znajduje się w budynku, którego zarządcą jest Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego. Urząd na podstawie umowy użyczenia z 1 grudnia 
2006 r. użytkuje pomieszczenia biurowe na parterze oraz na pierwszym i trze-
cim piętrze (łącznie 94 pomieszczenia o pow. 1.747,7 m kw.) oraz powierzchnię 
garażową (pod budynkiem) i pomieszczenia pomocnicze (w suterenie). 
Otoczenie budynku oraz pomieszczenia zajmowane przez Urząd są dostoso-
wane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującymi wymo-
gami5 zapewniono: odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe, obniżone 
krawężniki, odpowiednią szerokość drzwi, podłogi z powierzchnią antypośli-
zgową (z wyjątkiem jednego piętra z kamienną podłogą). W budynku znajdują 
się dwie toalety przystosowane do samodzielnego korzystania przez osoby 
niepełnosprawne (obok punktu informacyjnego i przy wejściu głównym), które 
odpowiednio oznakowano, także za pomocą piktogramu. W dwóch miejscach 
na parterze (przy punkcie informacyjnym i sali konferencyjnej) przy schodach 
zastosowano transportery dla osób na wózkach inwalidzkich. 
Z holu na parterze na piętra (pięć pięter) prowadzą schody, które nie posiadają 
transporterów ani pochylni. Drzwi wind na wszystkich kondygnacjach (parter 
i pięć pięter) nie mają szerokości 90 cm. Wewnątrz wind osoba w wózku nie 
może wykonać manewru, może tylko wjechać (przodem lub tyłem) i w tej samej 
pozycji wyjechać. Przyciski i załączniki są usytuowane na wysokości umożliwia-
jącej dostęp osobie na wózku inwalidzkim. Windy są wyposażone w sygnaliza-
cję dźwiękową informującą głosem o pozycji windy. Windy nie są wyposażone 
w urządzenia sterujące z klawiaturą z alfabetem Braille’a. 

                                                      
5  Por. § 16 ust. 1 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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W Urzędzie jest zatrudniona, od 22 marca 2010 r., osoba posiadająca umiejęt-
ność porozumiewania się językiem migowym, która została wpisana przez wo-
jewodę mazowieckiego do rejestru tłumaczy dla osób niesłyszących i głucho-
niemych z dniem 19 czerwca 2012 r. 

(akta kontroli str. 144-146) 

Ustalone 

nieprawidłowości 

 W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności 

 Urząd jest użytkownikiem pomieszczeń biurowych i magazynowych w budynku  
przy ul. Wspólnej 2/4, którego zarządcą i administratorem jest Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego. W grupie zatrudnianych w Urzędzie pracowników nie-
pełnosprawnych nie ma osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą, ze 
względu na bariery architektoniczne, dostęp do stanowisk pracy, jak też nie 
zachodzi potrzeba specjalistycznego dostosowania tych stanowisk. Nie stwier-
dzono tez barier architektonicznych utrudniających osobom niepełnosprawnym 
– interesantom Urzędu dostęp do budynku i pomieszczeń, ze względu na do-
godne usytuowanie punktu przyjęć interesantów (na niskim parterze z wejściem 
od ul. Żurawiej). W planach inwestycyjnych zarządcy budynku przewidziana jest 
w 2012 r. wymiana windy nr 1 (przy wejściu głównym) i dostosowanie jej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Ocena cząstkowa 
 Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 
  5. Przestrzeganie praw zatrudnionych osób niepełno-

sprawnych 
Opis stanu  

faktycznego 

 Czas pracy zatrudnionych w Urzędzie osób niepełnosprawnych jest uzależniony 
od stopnia niepełnosprawności. Zagwarantowano także dodatkowy urlop oso-
bom uprawnionym, prawo do dodatkowej przerwy oraz inne przywileje przewi-
dziane przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych. 

Ustalone 

nieprawidłowości 

 W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności 

 Stosowanie przez Urząd przywilejów i uprawnień dla osób niepełnosprawnych 
sprawdzone zostało w trakcie kontroli także przez przeprowadzenie anonimo-
wej ankiety wśród zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Z grupy 11 osób 
niepełnosprawnych wypełnione ankiety zwróciły wszystkie osoby. Uwagi ankie-
towanych dotyczyły: niższych uposażeń dla osób niepełnosprawnych już pracu-
jących, w porównaniu z osobami nowo przyjmowanymi na podobne stanowiska 
(jedna ankieta), braku refundacji zaopatrzenia ortopedycznego (jedna ankieta – 
uwaga dotyczyła przepisów odnoszących się do wysokości limitu kwoty refun-
dowanej przez PFRON na zaopatrzenie ortopedyczne). Ankietowani potwierdzili 
korzystanie z dodatkowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczy-
nek. Z pozostałych form nie korzystali. Ankietowani nie zgłosili uwag odnośnie 
przystosowania swojego stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. 

(akta kontroli str. 144-178) 

W latach 2010-2012 (I półrocze) Urząd nie ponosił wydatków związanych z wy-
posażeniem i dostosowaniem stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. 

(akta kontroli str. 16) 
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Ocena cząstkowa 
 Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 
  6. Wykonanie wniosków pokontrolnych 
Opis stanu  

faktycznego 

 W latach 2010-2012 (I półrocze) komórki kontroli wewnętrznej oraz audytu nie 
przeprowadzały badań w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, obo-
wiązkowych wpłat na PFRON, dostosowania pomieszczeń i stanowisk pracy do 
potrzeb niepełnosprawnych oraz przestrzegania praw zatrudnionych pracowni-
ków niepełnosprawnych. Także kontrole zewnętrzne nie badały w swoim zakre-
sie zagadnień związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, w związku 
z czym nie były formułowane wnioski (zalecenia) pokontrolne. 

(akta kontroli str. 16,179) 

Ustalone  

nieprawidłowości 

 W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności 

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

Ocena cząstkowa 
 Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalności kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 
  IV. Uwagi i wnioski 
Wnioski  

pokontrolne 

 W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje wniosków pokontrolnych. 

  V. Pozostałe informacje i pouczenia 
  Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 

dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Prawo zgłoszenia  

zastrzeżeń 

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

Obowiązek poinformo-
wania NIK o sposobie 
wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 

 Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kon-
troli, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag. 
W wypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przed-
stawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrze-
żeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

  Warszawa, dnia    27  września 2012 r. 
   

  Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

 
Wojciech Misiąg 

 


