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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 przepro-

wadzająca kontrolę 
Najwyższa Izba Kontroli 

– Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 

Kontroler Tomasz Marcin Grudziński, specjalista kontroli państwowej 

upoważnienie do kontroli nr 081239 z 28 czerwca 2012 r. 

Jednostka 

kontrolowana 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Pan Artur Brzóska, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  

Do 4 stycznia 2012 r. obowiązki Prezesa KRUS pełniła Zastępca Prezesa 

Pani Janina Pszczółkowska. 

Osobą odpowiedzialną za kontrolowaną działalność jest Prezes KRUS. 
(akta kontroli str. 1, 3-4, 78) 

II. Ocena kontrolowanej działalno ści 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie1 ocenia działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w badanym zakresie. 

W ocenie uwzględniono zwiększenie wskaźnika zatrudnionych osób niepełnosprawnych 

z 2,8% w grudniu 2010 r. do 3,3% w czerwcu 2012 r. Umożliwiło to obniżenie obowiąz-

kowych wpłat na PFRON w tym czasie o 20,7%. KRUS korzystała też z możliwości obni-

żenia tych wpłat przez zakup usług w zakładach pracy chronionej. Obowiązkowe wpłaty 

na PFRON wnoszone były terminowo i w należnej wysokości. KRUS przestrzegała też 

przepisy w zakresie zatrudniania niepełnosprawnych pracowników oraz respektowała 

przysługujące zatrudnionym prawa i przywileje. 

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

1.1. W grudniu 2010 r. w KRUS zatrudniono 183 osoby niepełnosprawne2. Do czerwca 

2012 r. stan ten zwiększył się do 208 osób3. W Centrali KRUS do listopada 2011 r. nie 

zatrudniano osób niepełnosprawnych, natomiast w czerwcu 2012 r. – dwie osoby. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych4 wzrósł z 2,8% (grudzień 2010 r.) do 

3,3% (czerwiec 2012 r.), również w wyniku zmniejszenia liczby zatrudnionych z 6.227,8 

do 6.110,2 osób. Wśród zatrudnionych niepełnosprawnych pracowników większość sta-

nowiły osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – w grudniu 2010 r. 99 osób 

spośród 183, a w czerwcu 2012 r. 1255 spośród 2086 osób zatrudnionych. Liczba osób 

o znacznym stopniu niepełnosprawności wynosiła w tym czasie odpowiednio 5 i 87. 

                                                           
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 kontrolowa-

nej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną 

o dodatkowe objaśnienie. 
2  Liczba osób według deklaracji DEK-I-0; 170,9 w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. 
3  Do 207,9 – według deklaracji DEK-I-0; 196,5 w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. 
4  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.). 
5  124,6 – według deklaracji DEK-I-0. 
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W czerwcu 2012 r. najwięcej osób niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar 

czasu pracy, zatrudniano w Oddziale Regionalnym w Warszawie – 31,4; przy zatrudnie-

niu na poziomie 817,1 etatów, osiągnięto wskaźnik 3,9%. Najwyższy wskaźnik zatrudnie-

nia osób niepełnosprawnych posiadał Oddział w Gdańsku – 5,9% (rosnąca tendencja 

utrzymuje się od grudnia 2011 r.). W Centrali wskaźnik ten w grudniu 2011 r. osiągnął 

0,8% i wzrósł do 0,9% – w czerwcu 2012 r. 

1.2. W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2010-2012 (I półrocze), w KRUS zatrudniono 

8 osób niepełnosprawnych8 (wszystkie na podstawie umowy o pracę). Trzy z nich9 za-

trudniono po wejściu w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służ-

bie cywilnej oraz niektórych innych ustaw10, tj. po dniu 26 listopada 2011 r. Z osobami 

tymi zawarto umowy: na czas określony, na czas nieokreślony oraz na zastępstwo. 

W latach 2010-2012 (I półrocze) w KRUS rozwiązano umowę o pracę z 27 niepełno-

sprawnymi pracownikami: z 13 na mocy porozumienia stron (m.in. z powodu przejścia na 

emeryturę lub z inicjatywy pracownika); z kolejnymi sześcioma – za wypowiedzeniem 

przez pracodawcę (m.in. ze względu na likwidację stanowiska pracy) oraz z trzema – 

w wyniku śmierci pracownika. W wypadku pozostałych osób przyczyną był głównie upływ 

czasu, na który umowa została zawarta. 

1.3. KRUS zamieszczała w ogłoszeniach, zgodnie z art. 55 i 57 ustawy z dnia 21 listopa-

da 2008 r. o służbie cywilnej11, informacje o wskaźniku zatrudnienia osób niepełno-

sprawnych. Opisywano w nich także warunki pracy, aby ułatwić osobom niepełnospraw-

nym podjęcie decyzji o złożeniu oferty. Podawano także do publicznej wiadomości infor-

mację o obowiązku złożenia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność. 

1.4. KRUS nie współpracowała z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych, aby zwiększyć zatrudnienie w grupie tych osób. Ogłoszenia 

o naborze na wolne stanowiska pracy przekazywano do PFRON i powiatowych urzędów 

pracy. Jednostki organizacyjne KRUS występowały do powiatowych urzędów pracy 

z wnioskami o zorganizowanie staży dla osób niepełnosprawnych. W okresie objętym 

kontrolą zorganizowano je dla 12 osób na stanowiskach administracyjno-biurowych. 

1.5. Podejmowano działania przystosowujące serwis internetowy do potrzeb osób słabo- 

i niedowidzących oraz niesłyszących. Stworzona została m.in. możliwość odsłuchiwania 

plików12 oraz udostępniania nagrań video; przewiduje się też wdrożenie mechanizmu 

umożliwiającego skontrastowanie serwisu i zmianę wielkości czcionki. 

1.6. W Centrali KRUS organizowane były szkolenia z zakresu problematyki pracowniczej, 

podczas których prezentowano aktualny stan prawny i zalecenia związane z zatrudnia-

niem osób niepełnosprawnych. W 2010 r. w szkoleniu uczestniczyło 51 osób, a w 2011 r. 

– 40 osób. W 2012 r. przewidziano szkolenie dla 50 pracowników ds. kadrowych, obej-

mujące m.in. problematykę zatrudniania osób niepełnosprawnych, przysługujących im 

uprawnień oraz możliwości uzyskania dofinansowania przy tworzeniu i dostosowaniu 

stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

1.7. Wyniki badania sposobu postępowania w sprawach dotyczących zatrudniania wyka-

zały, że każdemu nowo zatrudnionemu pracownikowi wręczano druk oświadczenia, 

                                                                                                                                                             
6  207,9 –  według deklaracji DEK-I-0. 
7  7,6 –  według deklaracji DEK-I-0. 
8  W tym po jednej w: Centrali KRUS, Oddziałach Regionalnych w Gdańsku, Olsztynie i Warszawie oraz 

po dwie w Oddziałach Regionalnych w Częstochowie i Poznaniu. 
9  W Oddziałach Regionalnych w Gdańsku, Częstochowie i Poznaniu. 
10  Dz. U. Nr 201, poz. 1183. 
11  Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm. 
12  Istnieje możliwość odsłuchiwania linków przy pomocy przystosowanej do tego aplikacji. 
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w którym był zobowiązany m.in. do podania informacji o posiadaniu stopnia niepełno-

sprawności. Był także informowany o konieczności zawiadomienia pracodawcy o wszyst-

kich zmianach mających wpływ na nabycie uprawnień pracowniczych z tego tytułu. 

Podczas trwania zatrudnienia dokumenty o niepełnosprawności dostarczyło 18 pracow-

ników, w tym pięciu (dwóch w Centrali KRUS) z opóźnieniem od 15 do 35 miesięcy, li-

cząc od daty wydania orzeczenia. 

(akta kontroli str. 79-116, 103-107, 121-183, 319-322, 491-517) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, zwiększeniu liczby niepełnosprawnych pracowników, 

zarówno w Centrali, jak i oddziałach regionalnych, sprzyjać może nawiązanie współpracy 

z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz środowiska osób niepełnospraw-

nych. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w po-

wyższym zakresie. 

2. Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych 

2.1. Centrala KRUS wnosiła wpłaty na PFRON, w jednej kwocie, za wszystkie jednostki 

organizacyjne Kasy. Objęte szczegółowym badaniem wpłaty na PFRON zostały dokona-

ne terminowo, do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okolicz-

ności powodujące powstanie obowiązku wpłaty. Ich wysokość naliczono prawidłowo, 

z zastosowaniem obowiązujących wskaźników. Wydatki z tego tytułu zaewidencjonowa-

no w § 4140 klasyfikacji budżetowej – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Wpłaty na PFRON wyniosły: w 2010 r. – 2.607,6 tys. zł, w 2011 r. – 

2.437,6 tys. zł, w I półroczu 2012 r. – 1.008,9 tys. zł. 

2.2. Zwłoka w dostarczeniu dokumentów potwierdzających stopień niepełnosprawności 

przez pracowników, którym został on przyznany podczas pracy w KRUS13, skutkowała 

w latach 2010-2012 (I półrocze) poniesieniem wydatków z tytułu wpłat na PFRON w wy-

sokości o 127,6 tys. zł, tj. o 2,1% wyższej, niż gdyby orzeczenia zostały dostarczone 

pracodawcy bezpośrednio po ich otrzymaniu przez tych pracowników. 

(akta kontroli str. 86-100, 223-249, 323-331, 491-495) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

W okresie objętym kontrolą KRUS korzystała z usług instytucji, które spełniały, określone 

w art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych, warunki umożliwiające obniżenie należnej wpłaty na PFRON. Np. w I półro-

czu 2012 r. wpłaty te obniżone zostały z tego tytułu o 395,1 tys. zł, w związku z zakupem 

usług u pracodawców, którzy osiągają odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-

sprawnych.  

W celu dalszego zmniejszenia wydatków z tytułu wpłat na PFRON należałoby, zdaniem 

Najwyższej Izby Kontroli, podejmować także działania mobilizujące pracowników KRUS 

do przedstawiania pracodawcy, bez zbędnej zwłoki, wszystkich danych, informacji i do-

kumentów mających wpływ na ich status pracowniczy, w tym orzeczeń przyznających im 

stopień niepełnosprawności. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakre-

                                                           
13  Por. pkt 1.4 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
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sie wnoszenia wpłat na PFRON oraz podejmowania przedsięwzięć obniżających ich wy-

sokość. 

3. Preferencje dla osób niepełnosprawnych w procesi e naboru 

3.1. Przyjęta procedura rekrutacji14 określa tryb i zasady przeprowadzania naboru do 

pracy w Centrali KRUS. Uwzględniono w niej postanowienia art. 59a-59g ustawy z dnia 

20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników15. W czasie przeprowadzania 

kontroli w Centrali KRUS trwały prace nad wprowadzeniem do procedur zmian wprowa-

dzonych znowelizowaną ustawą o służbie cywilnej.  

Zarządzeniem nr 176 Prezesa KRUS z dnia 14 grudnia 2007 r.16 powołano Zespół ds. 

rekrutacji kandydatów na stanowiska dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgo-

wego w oddziałach regionalnych, który przeprowadza drugi etap rekrutacji na ww. stano-

wiska, z zastosowaniem wymogów określonych w regulaminie.  

3.2. Po zmianie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, 30 listo-

pada 2011 r. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS skierowała do dyrektorów 

oddziałów regionalnych informację o skutkach, jakie dla prowadzenia naborów, miało 

wejścia w życie przepisów znowelizowanej ustawy o służbie cywilnej w 2011 r., wraz 

z wzorem ogłoszenia i obowiązkiem stosowania go, do czasu wprowadzenia stosownych 

zmian w obowiązujących procedurach rekrutacji. 

3.3. Jednostki organizacyjne KRUS przekazywały ogłoszenia o naborze do powiatowych 

urzędów pracy i PFRON, a także występowały o zorganizowanie staży dla osób niepeł-

nosprawnych. Informacje o naborze kandydatów do pracy w Centrali KRUS zamieszcza-

no na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrali, w Biuletynie Informacji Publicznej, a w trzech 

wypadkach (na dziewięć rekrutacji ogłoszonych po zmianie przepisów), także w dodatku 

do Gazety Wyborczej. W ogłoszeniach podawano informacje istotne dla osób 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. 

3.4. W związku z ogłoszeniami na naborze na wolne stanowiska pracy w Centrali KRUS 

zgłosiło się pięciu niepełnosprawnych kandydatów17. Do kolejnego etapu rekrutacji prze-

szły dwie osoby niepełnosprawne, z których jedna nie znalazła się w grupie pięciu naj-

lepszych kandydatów po teście kwalifikacyjnym (przeprowadzonym ze względu na dużą 

liczbę kandydatur spełniających wymagania formalne), zaś druga zrezygnowała i nie 

zgłosiła się do drugiego etapu (na rozmowę kwalifikacyjną). 

(akta kontroli str. 79-85, 121-183) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

W procesie rekrutacji uwzględniono formalne wymogi określone w ustawie o służbie cy-

wilnej. Uwagę zwraca jednak relatywnie niewielka liczba osób niepełnosprawnych, która 

zadeklarowała uczestnictwo w naborach do Centrali i oddziałów regionalnych. W okresie 

objętym kontrolą, po zmianie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnospraw-

                                                           
14  Procedura rekrutacji na wolne stanowiska w Centrali KRUS (wyd. 9); ujęta w procedurach systemu 

zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji (w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania). 

Zasady rekrutacji pracowników w oddziałach regionalnych określono w dokumencie  pn. OR Rekrutacja 

pracowników. 
15  Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm. 
16  Zmienionym zarządzeniem nr 132 z dnia 5 sierpnia 2008 r. 
17  Od jednego naboru odstąpiono ze względu na powrót pracownika po długotrwałej nieobecności. 
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nych (do czerwca 2012 r.), w dziewięciu naborach18 przeprowadzonych w Centrali zgłosi-

ło się 78 kandydatów, w tym pięciu niepełnosprawnych (6,4%). Po zmianie przepisów, 

w jednostkach terenowych przeprowadzono 110 naborów, w których oferty złożyło 1.973 

kandydatów, z czego 3719 (1,9%) przez kandydatów posiadających orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności. Dane te wskazują – w ocenie Najwyższej Izby Kontroli – na potrze-

bę poszukiwania przyczyn braku oczekiwanych rezultatów w zwiększeniu stanu zatrud-

nienia osób niepełnosprawnych, mimo oferowania potencjalnym kandydatom sprzyjają-

cych warunków pracy. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbada-

nym zakresie. 

4. Dostosowanie siedziby Centrali KRUS do potrzeb p racowników 
niepełnosprawnych 

4.1. Centrala KRUS zajmuje pomieszczenia w trzech budynkach. Budynek główny nie 

jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście jest utwardzone i prowa-

dzą do niego schody; z uwagi na brak podnośnika (transportera) osoba na wózku inwa-

lidzkim nie ma jednak dostępu do budynku od strony wejścia głównego. Wejście dla nie-

pełnosprawnych ruchowo, z podjazdem pod drzwi, znajduje się od strony wewnętrznego 

dziedzińca, gdzie znajduje się oznakowany parking z utwardzoną powierzchnią. Informa-

cja o parkingu jest umiejscowiona od strony wejścia głównego. Przy drzwiach wejścio-

wych znajduje się wideodomofon (z przyciskiem do stanowiska ochrony), umiejscowiony 

dość wysoko, co utrudnia swobodne korzystanie z niego przez osobę na wózku. Przy 

wejściu głównym, przy schodach, brak jest oznaczenia, jak skontaktować się z pracowni-

kiem KRUS. W korytarzu od strony wewnętrznego dziedzińca znajduje się informacja 

dotycząca miejsca obsługi – pomieszczenia, w którym przyjmowani są niepełnosprawni 

interesanci. Szerokość drzwi jest mniejsza niż wymagane 90 cm, ale umożliwia wjazd 

wózkiem osobie niepełnosprawnej ruchowo. Podłoga na poziomie niskiego parteru20 nie 

spełnia norm antypoślizgowych. Ciągi komunikacyjne na poziomie niskiego parteru są 

wystarczająco szerokie i umożliwiają przemieszczanie się osób na wózkach inwalidzkich, 

a wejścia do wszystkich pomieszczeń nie są oddzielane progami (schodkami). Na po-

ziom wysokiego parteru prowadzą dwa ciągi schodów. W budynku nie ma wind, podno-

śników (transporterów przychodowych), ułatwiających dostęp osobie niesprawnej rucho-

wo na pozostałe poziomy. Szerokość schodów (110 cm) na niskim parterze uniemożliwia 

zamocowanie podnośników. W budynku brak jest przynajmniej jednej toalety przystoso-

wanej do potrzeb osób niepełnosprawnych (istniejące, ze względu na szerokość drzwi 

i ich wielkość, uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do części 

znajdującej się poza umywalką). 

Pozostałe dwa budynki, w których wynajmowane są pomieszczenia na potrzeby Centrali, 

nie pozostają w trwałym zarządzie KRUS. Nie są one również przystosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych ruchowo. Mają wprawdzie utwardzony parking, z wyznaczonymi 

miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, ale prowadzą do nich kilkustop-

niowe schody bez podjazdu, a brak wind i toalet dla osób niepełnosprawnych uniemożli-

wia korzystanie z nich przez te osoby. 

                                                           
18  Od jednego naboru odstąpiono ze względu na powrót do pracy pracownika po długiej nieobecności. 
19  Jeden nabór w Oddziale Regionalnym w Kielcach unieważniono. Dane o liczbie osób niepełnospraw-

nych składających oferty nie odzwierciedlają stanu faktycznego, ze względu na brak (w Oddziałach Re-

gionalnych w Olsztynie i Warszawie) danych o ofertach zgłoszonych przez takie osoby. 
20  Budynek główny Centrali KRUS jest trzykondygnacyjny (niski parter, wysoki parter i pierwsze piętro). 

Poziom niskiego parteru jest równy z poziomem gruntu. 
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Budynek główny Centrali KRUS uznano w czerwca 2009 r. za dobro kultury współcze-

snej. Podlega w związku z tym ochronie. W 2008 r. Prezes KRUS wnioskował do Prezy-

denta m. st. Warszawy o nieobejmowanie budynku ochroną na podstawie przepisów 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wniosek nie został uwzględ-

niony). Odnotować należy obiektywne trudności w wykonywaniu robót remontowych (np. 

na docieplenie i wymianę stolarki okiennej niezbędna jest zgoda Stołecznego Konserwa-

tora Zabytków, zmieniająca ustalone zalecenia konserwatorskie). 

4.2. Spośród 275 nieruchomości zajmowanych przez KRUS, 174 (63,3%) są dostosowa-

ne do potrzeb osób niepełnosprawnych, zarówno interesantów, jak i pracowników. Doty-

czy to 144 obiektów spośród 203 pozostających w trwałym zarządzie KRUS oraz 30 z 72 

wynajmowanych. Ponadto w 80 obiektach zbudowano podjazd, jest winda lub zorgani-

zowano wejście z poziomu terenu. Łącznie 254 obiekty spośród 275 zajmowanych 

(92,4%) są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. 

4.3. Potrzeba likwidacji utrudnień dla osób niepełnosprawnych dotyczy również budyn-

ków zabytkowych objętych ochroną  konserwatorską. W KRUS brak jest perspektywicz-

nego planu działania w zakresie likwidacji występujących barier i utrudnień oraz przysto-

sowania budynków i stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Niemniej jed-

nak w 2013 r. planuje się, w jednostkach organizacyjnych KRUS, podjęcie robót adapta-

cyjno-modernizacyjnych, w celu lepszego dostosowania budynków do obsługi i zatrud-

niania osób niepełnosprawnych. 

4.4. W latach 2010-2012 (I półrocze) w Centrali KRUS zatrudniono jedną osobę z orze-

czonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i nie zachodziła potrzeba specjal-

nego wyposażania stanowiska pracy. Centrala KRUS nie korzystała także z dofinanso-

wania w związku z zatrudnianiem osoby niepełnosprawnej. 

(akta kontroli str. 250-318) 

Mimo niedostosowania budynków zajmowanych przez Centralę KRUS do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ruchowo, w działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym 

wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Zatrudnieni w Centrali KRUS niepełnosprawni pracownicy nie są osobami z niepełno-

sprawnością uniemożliwiającą, ze względu na bariery architektoniczne, dostęp do stano-

wisk pracy; nie zachodzi też potrzeba specjalistycznego dostosowania tych stanowisk. 

Nie stwierdzono też barier architektonicznych utrudniających osobom niepełnosprawnym 

– interesantom Centrali KRUS dostęp do budynku i pomieszczeń, ze względu na dogod-

ne usytuowanie punktu przyjęć interesantów, znajdującego się na niskim parterze z wej-

ściem z poziomu chodnika. 

W budynkach zajmowanych przez jednostki organizacyjne KRUS niezbędne prace adap-

tacyjno-modernizacyjne sprowadzić się powinny przede wszystkim do wykonania pod-

jazdów oraz wind w budynkach, w których zajmowane są pomieszczenia na wyższych 

kondygnacjach, a także wykonania lub przebudowy istniejących toalet. 

W toku kontroli Prezes KRUS zadeklarował21, że w ramach bieżących remontów i mo-

dernizacji, wykonane zostaną w budynku Centrali następujące prace: naklejenie pasa 

ostrzegawczego przed pierwszym stopniem schodów wewnątrz budynku, oznakowanie 

kontrastowym pasem krawędzi wszystkich schodów, umieszczenie na słupkach przed 

wjazdem na parking przycisków przywołujących do ochrony budynku i dodatkowego wi-

deodomofonu, zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych na niskim parterze wykładziną 

antypoślizgową. 

                                                           
21  W związku z przeprowadzonymi oględzinami budynków zajmowanych przez Centralę KRUS. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

5. Przestrzeganie praw zatrudnionych osób niepełnos prawnych 

Czas pracy zatrudnionych w Centrali KRUS dwóch osób niepełnosprawnych jest skróco-

ny do siedmiu godzin i uzależniony od stopnia niepełnosprawności. Osobom tym zagwa-

rantowano dodatkowy urlop, prawo do dodatkowej przerwy oraz inne przywileje przewi-

dziane przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

(akta kontroli str. 101-102, 332-490) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

Respektowanie przez pracodawcę przywilejów i uprawnień przysługujących niepełno-

sprawnym pracownikom sprawdzono podczas kontroli przez przeprowadzenie anonimo-

wej ankiety wśród osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Centrali i oddziałach regio-

nalnych KRUS. Z grupy 191 ankietowanych osób ankietę zwróciło 158 osób, w tym dwie 

zatrudnione w Centrali. 

Pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni w oddziałach regionalnych wskazali w ankietach 

na kilka przypadków (7) nieprzestrzegania uprawnień do skróconego (do 7 godzin dzien-

nie i 35 godzin w tygodniu) czasu pracy pracowników posiadających orzeczenia o znacz-

nym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Większość ankietowanych potwierdzi-

ła uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe – nie wskazano na 

przypadki ograniczenia tej możliwości ze względu na niepełnosprawność. Ankietowani – 

niepełnosprawni pracownicy w oddziałach regionalnych sygnalizowali natomiast w poje-

dynczych przypadkach brak czasu na dodatkową gimnastykę lub trudności w zwolnieniu 

z pracy celem uczestnictwa w badaniach (turnusach rehabilitacyjnych). W trzech ankie-

tach zasygnalizowali oni gorsze traktowanie w porównaniu z pozostałymi pracownikami 

(brak podwyżek). Jedna z ankietowanych osób zasygnalizowała, zgłoszoną wobec niej, 

przez bezpośredniego przełożonego, wątpliwość co do zasadności zajmowania stanowi-

ska pracy, w związku z posiadanym stopniem niepełnosprawności; jednocześnie poczy-

niła adnotację, że została przeproszona za zaistniałą sytuację zarówno przez dyrektora, 

jak i osobę, która incydent wywołała. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli wyniki ankiety mogą wskazywać na jednostkowe przy-

padki nieprzestrzegania w oddziałach regionalnych zatrudniających pracowników niepeł-

nosprawnych przysługujących im przywilejów i uprawnień, czym powinny interesować się 

służby kontrolne Centrali i dyrektorzy oddziałów. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zba-

danym zakresie. 

6. Wykonanie wniosków pokontrolnych 

W latach 2010-2012 (I półrocze) komórki kontroli wewnętrznej oraz audytu nie przepro-

wadzały badań w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, wnoszenia wpłat na 

PFRON, dostosowania budynków KRUS do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz prze-

strzegania przysługujących im praw. 

Biuro Kontroli Centrali KRUS, w ramach kontroli doraźnej pn. Prawidłowość przeprowa-

dzenia rekrutacji w 2009 i 2010 r., którą w listopadzie 2010 r. objęto 12 oddziałów regio-

nalnych22, ustaliło m.in., że kontrolowane ogłoszenia o naborach (łącznie 171) zawierały 

informacje zgodne z obowiązująca w KRUS procedurą pn. OR rekrutacja pracowników. 

                                                           
22  W Oddziałach Regionalnych w: Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, 

Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie i Warszawie. 
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(akta kontroli str. 121-128, 184-222, 507-515) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zba-

danym zakresie. 

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, m.in. przez 

nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz środowi-

ska osób niepełnosprawnych oraz poszukiwanie przyczyn braku oczekiwanych rezulta-

tów w zwiększeniu tego stanu. Widzi ponadto potrzebę: 

-  mobilizowania pracowników do przedstawiania, bez zbędnej zwłoki, dokumentów mają-

cych wpływ na ich status, w tym orzeczeń przyznających stopień niepełnosprawności; 

-  okresowego sprawdzania realizacji w praktyce przywilejów i uprawnień przysługujących 

niepełnosprawnym pracownikom; 

-  dostosowania, w miarę możliwości prawnych i adaptacyjnych, budynków i pomieszczeń 

Centrali i oddziałów regionalnych do potrzeb pracowników niepełnosprawnych. 

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

rownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

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. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawie-

nia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 

zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia  5  października 2012 r. 

 

Wiceprezes 

Najwyższej Izby Kontroli 

 

Wojciech Misiąg 
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