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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 prze-
prowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

– Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 

Kontroler Zbigniew Dobrowolski, główny specjalista kontroli państwowej, 

upoważnienie do kontroli nr 82556 z 22 sierpnia 2012 r. 
(akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka  

kontrolowana 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II nr 13 

Kierownik jed-
nostki kontrolo-
wanej 

Pan Wojciech Skiba – Prezes Zarządu Państwowego  

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
(akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych2 w zbadanym zakresie. 

Formułując pozytywną ocenę, Najwyższa Izba Kontroli uwzględniła m.in.:  

-  skuteczność podejmowanych działań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych, 
czego rezultatem był wzrost, w okresie od grudnia 2010 r. do lipca 2012 r., wskaźnika 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych z 11,86% do 12,36%;  

-  respektowanie praw i przywilejów przysługujących niepełnosprawnym pracownikom;  

-  organizowanie i prowadzenie staży (praktyk) dla osób niepełnosprawnych.  

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

1.1. Sprawy dotyczące relacji pracownik – pracodawca unormowane zostały w Regulami-
nie organizacyjnym3, Regulaminie pracy4 i w Kodeksie Etyki pracowników PFRON5. 

(akta kontroli str. 6-39, 40- 46, 254-289) 

Dane o stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w dniach 31 grudnia 2010 r. i 2011 r. 
oraz w dniu 31 lipca 2012 r., w relacji do ogólnego zatrudnienia w PFRON, przedstawiono 
w tabeli nr 1. 
 

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

2  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest państwowym funduszem celowym 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240 ze zm.) i posiada osobowość prawną. Jego działalność regulują przepisy 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.) oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy. 

3  Zarządzenie nr 47/2012 Prezesa Zarządu PFRON z 1 czerwca 2012 r. 
4  Zarządzenie nr 51/2008 Prezesa Zarządu PFRON z 31 lipca 2008 r. 
5  Zarządzenie nr 17/2011 Prezesa Zarządu PFRON z 8 lutego 2011 r. 
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Tabela 1. Zatrudnienie w PFRON – ogółem i osób niepełnosprawnych  

w dniach 31 grudnia 2010 r. i 2011 r. oraz 31 lipca 2012 r. 

Lp. Wyszczególnienie 

Stan zatrudnienia 
Wskaźnik 

zatrudnienia 
(w %) 

Ogółem 
Pracownicy 

niepełnosprawni 

osoby etaty osoby etaty 

1 2 3 4 5 6 7 

1 31 grudnia 2010 r. 963 940,78 105 111,65 11,86 

2 31 grudnia 2011 r. 964 942,58 117 112,9 11,98 

3 31 lipca 2012 r. 964 943,50 121 116,65 12,36 

(akta kontroli str. 54, 478-483) 

Spośród zatrudnianych w Biurze PFRON 59 osób niepełnosprawnych, z 50 nawiązano 
stosunek pracy na podstawie umowy na czas nieokreślony, z 3 – na czas określony oraz 
z 6 – na podstawie umowy na zastępstwo. Ponadto z 2 osobami niepełnosprawnymi za-
warto umowy cywilnoprawne (o dzieło). Największą grupę osób niepełnosprawnych (27) 
zatrudniano na stanowiskach starszego i głównego specjalisty. Pozostałe osoby zatrud-
niano na stanowiskach: referenta i starszego referenta, specjalisty, eksperta, starszego 
informatyka, radcy prawnego, kierownika działu i sekretarza Zarządu.     

(akta kontroli str. 55) 

1.2. Dane o liczbie osób niepełnosprawnych, z którymi został rozwiązany stosunek pracy 
w Biurze PFRON w latach 2010-2012 (do 31 sierpnia), przedstawiono w tabeli nr 2. 
Tabela 2. Liczba osób niepełnosprawnych, z którymi rozwiązano stosunek pracy  

w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 sierpnia 2012 r. oraz formy rozwiązania stosunku pracy 

Lp. 
Forma rozwiązania 
stosunku pracy 

Liczba osób niepełnosprawnych,  
z którymi rozwiązano stosunek pracy 

Ogółem 
(3+4+5) 

2010 r. 2011 r. 2012 r. 1/ 

1 2 3 4 5 6 

1 Wypowiedzenie przez pracodawcę 1 - - 1 

2 Przez pracownika bez wypowiedzenia 2/ - - 1 1 

3 Porozumienie stron 1 1 2 4 

4 Przejście na emeryturę (rentę) - 5 - 5 

5 Wyczerpanie okresu zasiłkowego - 1 - 1 

6 Upływ czasu, na który umowę zawarto  - - 1 1 

x Ogółem 2 7 4 13 
1/ W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 r. 2/ Na podstawie art. 55 Kodeksu pracy. 

1.3. Dane o liczbie osób, z którymi został nawiązany stosunek pracy z PFRON w latach 
2010-2012 (do 27 września), przedstawiono w tabeli nr 3. 
Tabela 3. Liczba osób, w tym niepełnosprawnych, z którymi nawiązano stosunek pracy z PFRON  

w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 27 września 2012 r. 

Lp. Okres 

Liczba zatrudnionych 

ogółem  
PFRON 2/ 

w tym Biuro  
PFRON 2/ 

osób niepełnosprawnych  
w Biurze PFRON 1/ 

osoby etaty osoby etaty ogółem konkurs zastępstwo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2010 r. 48 46 39 38,5 5 2 3 

2 2011 r. 39 38 33 32,5 4 - 4 

3 2012 r. 1/ 36 35 30 30 5 1 4 
1/ W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 sierpnia 2012 r. 2/ W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 27 września 
2012 r. 

 (akta kontroli str. 54-55) 

1.4. W okresie objętym kontrolą w PFRON podejmowano działania ukierunkowane na 
zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Adresowane były one za-
równo do pracodawców, jak i osób niepełnosprawnych. W 2012 r. zorganizowano konfe-
rencję pn. System wsparcia i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Na stronach interne-
towych PFRON, w Biuletynie Informacyjnym, zamieszczono publikacje promujące zatrud-
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nianie osób niepełnosprawnych. Od 2012 r. ukazuje się kwartalnik Niepełnosprawność – 
zagadnienia, problemy rozwiązania” – w wersji papierowej i elektronicznej. Biuro PFRON 
współdziałało także z powiatowymi urzędami pracy, organizując staże i praktyki (odbyło je 
13 osób niepełnosprawnych). 

(akta kontroli str. 55, 211, 361-427, 554- 562, 591) 

1.5. Pracownicy Wydziału Spraw Pracowniczych uczestniczyli w szkoleniach z zakresu 
problematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych (15 szkoleń z udziałem 36 osób). 
Przeprowadzono też 9 szkoleń dla kadry kierowniczej, w których uczestniczyło 213 osób. 

(akta kontroli str. 212-213) 

1.6. Wyniki badania sposobu postępowania w sprawach dotyczących zatrudniania no-
wych pracowników wykazały, że osoba zatrudniana na podstawie umowy o pracę składa-
ła wypełniony Kwestionariusz osobowy dla pracownika, zgodny z wymogami określonymi 
w Kodeksie pracy6 (z polami dotyczącymi stopnia niepełnosprawności i daty orzeczenia). 
Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności były obligowane do dostar-
czania stosownych dokumentów oraz pisemnego powiadamiania pracodawcy o wszelkich 
zmianach w tym zakresie. Informacje o okresie, na jaki orzeczono stopień niepełno-
sprawności i dacie dostarczenia decyzji, były wprowadzane do bazy danych (system in-
formatyczny umożliwia monitorowanie terminu upływu ważności orzeczenia). Osoby, 
z którymi zawierano umowy cywilnoprawne, składały natomiast Oświadczenie przyjmują-
cego zlecenie dla celów zgłoszenia do ubezpieczeń i podawały kod stopnia niepełno-
sprawności oraz okres, na jaki został on ustalony; ponadto miały obowiązek niezwłoczne-
go powiadamiania pracodawcy o zaistniałych zmianach. 

(akta kontroli str. 56, 214-217) 

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

Podejmowane działania w kwestii zatrudnienia osób niepełnosprawnych były skuteczne 
i przyczyniły się do uzyskania, w relacji do ogółu zatrudnionych, wskaźnika zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych na poziomie przekraczającym 12%. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zba-
danym zakresie. 

2. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

W związku z osiągnięciem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 
przekraczającym ustawowy próg 6%, skontrolowana jednostka nie była zobowiązana do 
wnoszenia, w okresie objętym kontrolą, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

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

Wysokość obniżek wpłat na PFRON z tytułu korzystania przez podmioty z uprawnień 
przysługujących na podstawie art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskazują – zdaniem Najwyższej Izby Kontroli – na 
potrzebę korzystania przez Zarząd Funduszu, w uzasadnionych przypadkach, z uzyska-
nego od 15 września 2012 r. prawa do kontroli prawidłowości korzystania przez praco-
dawców z tych uprawnień7. Szczegółowe badanie w zakresie dotyczącym urzędów na-

                                                      
6  Art. 222 § 2 Kodeksu pracy. 
7  Do 15 września 2012 r., tj. wejścia w życie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o reha-

bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2012, poz. 986), PFRON nie miał podstaw prawnych do weryfikowania wykazywanych 
przez podmioty informacji co do kwot przysługujących im obniżek, o których mowa w art. 22. Na pod-
stawie wprowadzonego, nowego art. 22a, Prezes Zarządu Funduszu uzyskał prawo do przeprowadza-
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czelnych i centralnych organów administracji rządowej, urzędów wojewódzkich i urzędów 
jednostek samorządu terytorialnego wykazało, że w bazie danych (stan na 28 sierpnia 
2012 r.) zaewidencjonowano na podstawie deklaracji DEK-I-a 1.892 przypadki obniżenia 
należnej wpłaty na PFRON z tego tytułu, a łączna kwota obniżek wyniosła w okresie od 
stycznia 2011 r. do lipca 2012 r. 11.298 tys. zł. 

(akta kontroli str. 295-321, 324-343, 433-477, 565, 592) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zba-
danym zakresie. 

3. Preferencje dla osób niepełnosprawnych w procesach naboru 

3.1. PFRON w okresie objętym kontrolą współpracował z urzędami pracy, organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w celu zwiększenia ak-
tywności zawodowej osób niepełnosprawnych wśród pracodawców oraz przekazywał 
pracodawcom informacje w kwestii zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

3.2. Prowadząc nabór do pracy na wolne stanowiska, Fundusz realizował w zakresie 
zatrudniania osób niepełnosprawnych zasady określone w art. 53 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Instrukcji SZJ Nr 
I-6.2.2-03. Ogłoszenia o naborze publikowane były w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
tablicy ogłoszeń w Biurze PFRON i we właściwym Oddziale. Ogłoszenia umieszczano też 
w portalach internetowych8 oraz w prasie.  

Badanie dokumentów związanych z prowadzonymi naborami: wniosków o wszczęcie 
naboru, opisów stanowisk pracy, ogłoszeń o wolnym stanowisku, formularzy wstępnej 
selekcji ofert, list kandydatów, zaproszeń dla kandydatów, formularzy ocen, protokołów 
z prac Zespołu Rekrutacyjnego powołanego przez Prezesa Zarządu PFRON, informacji 
o wynikach naborów lub ich unieważnieniu wykazało, że objęte badaniem postępowania 
przeprowadzono zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji SZJ Nr I-6.2.2-03. Doku-
menty te dołączane są do akt osobowych przyjętego pracownika. 

(akta kontroli str. 55-58, 227-253, 359-372, 523-553, 567-590) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zba-
danym zakresie. 

4. Dostosowanie Biura PFRON do potrzeb niepełnosprawnych pracowników 

4.1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zajmuje budynek w Al. 
Jana Pawła II nr 13 oraz użytkuje wynajęte pomieszczenia w budynkach przy Al. Jana 
Pawła nr 11 oraz ul. Siennej 63 i Kolejowej 19/21 w Warszawie. 

W wyniku oględzin stwierdzono, że podłogi (ciągi komunikacyjne) w budynkach wynaj-
mowanych na Biuro PFRON nie są wykonane z typowych materiałów o właściwościach 
antypoślizgowych (w budynku przy ul. Jana Pawła II nr 13 ciągi komunikacyjne wyłożone 
są stabilnie przymocowaną wykładziną dywanową). 

W budynkach użytkowanych przez Biuro PFRON brak jest na tablicach informacyjnych 
oznaczeń (piktogramów lub znaków graficznych), pod kątem potrzeb osób z upośledze-
niem umysłowym. NIK przyjmuje argumentację, że osoby z tego typu schorzeniami mogą 
korzystać z pomocy osób zatrudnionych w recepcji danego obiektu.  

Utrudnienia w dostępie do budynku przy Al. Jana Pawła II nr 13, zajmowanego na siedzi-
bę Biura Funduszu, występują jedynie w niewielkim zakresie (stopień przed wejściem do 
budynku nie został oznaczony jaskrawym kolorem, ostrzegającym osoby słabo widzące 

                                                                                                                                               
nia u sprzedającego lub nabywcy kontroli w zakresie realizacji uprawnień przysługujących na podsta-
wie art. 22 wskazanej ustawy. 

8  Np. www.pracuj.pl, www.jobexpress.pl, www.publiczni.pl. 
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o przeszkodzie). Powierzchnia przed wejściem do budynku wyłożona jest miękką grubą 
gumową wykładziną. Utrudnienia dla osób niepełnosprawnych w samodzielnym dostępie 
występują w wynajmowanym budynku przy ul. Kolejowej 19/21. Zauważyć jednak należy, 
że w budynku tym zlokalizowane jest archiwum PFRON i nie ma w nim stanowisk pracy 
dla osób niepełnosprawnych. Winda towarowa z obsługą umożliwia skorzystanie z niej 
przez osobę niepełnosprawną. Toaleta nie jest w pełni przystosowana do potrzeb niepeł-
nosprawnych pracowników. 

Nie stwierdzono istnienia barier architektonicznych, utrudniających osobom niepełno-
sprawnym – interesantom dostęp do budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biuro 
PFRON.  

(akta kontroli str. 484-499) 

4.2. W latach 2011-2012, na przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełno-
sprawnych w wynajmowanym budynku przy ul Siennej 63 (zainstalowanie: prowadnic do 
drzwi wewnętrznych przesuwanych, toalet, umywalek, baterii, kratek ściekowych i plat-
formy schodowej) wydatkowano ze środków inwestycyjnych 54,2 tys. zł. Ponadto na za-
kup wyposażenia i dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb niepełnosprawnych pra-
cowników w Biurze PFRON wydatkowano w okresie objętym kontrolą 10,8 tys. zł, z tego 
w 2010 r. 4,4 tys. zł  (urządzenie rehabilitacyjne, trenażer i fotel mikro), w 2011 r. – 3,8 
tys. zł (specjalistyczne biurka i fotele) oraz w 2012 r. – 2,7 tys. zł (monitory dotykowe). 

(akta kontroli str. 290-294) 

4.3. Służba BHP przeprowadzała wizytacje w budynkach zajmowanych przez Biuro 
PFRON. Ponadto w zakresie jej właściwości pozostawały sprawy: stanowisk pracy biuro-
wej z obsługą komputera, badań lekarskich pracowników, szkoleń, wypadków przy pracy, 
pomiarów rezystancji instalacji oświetlenia elektrycznego, kontroli przeprowadzanych 
przez organy nadzoru, sprawy bezpieczeństwa ppoż. 

Corocznie wydawano, wraz z zaleceniami i wnioskami, opracowanie pn. Analiza i Ocena 
Stanu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na stanowiskach pracy w Biurze Funduszu.  

Wyznaczeni pracownicy jednostek organizacyjnych odbyli szkolenia z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy (53 osoby) i zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (51 osób). 
W 2012 r. szkoleniami z zakresu zagrożeń mogących wystąpić w miejscu pracy dla osób 
niepełnosprawnych, w tym obsługą krzesła ewakuacyjnego, objęto 80 osób. 

(akta kontroli str. 180-210) 

4.4. Codziennie do pracy i z pracy dowożonych jest, samochodem przystosowanym do 
tego celu, 7 pracowników niepełnosprawnych poruszających się na wózkach; stanowiska 
pracy przystosowane są do potrzeb danej osoby, a pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
są właściwie wyposażone i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

(akta kontroli str. 182) 

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

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, wykonanie w głównym budynku, w ramach bieżących 
remontów i modernizacji, prac polegających na naklejeniu pasa ostrzegawczego na kra-
wędzi stopnia przed wejściem oraz zmianie wykładziny przed wejściem na bardziej sta-
bilną, niższą i twardszą, natomiast w pozostałych budynkach (wzorem budynku przy Al. 
Jana Pawła II nr 13) – wyłożenie ciągów komunikacyjnych ewentualnie wykładziną dywa-
nową, miałoby korzystny wpływ na ich dostępność dla osób niepełnosprawnych.  

Rozważenia wymaga również potrzeba ustalenia reguł postępowania schodzenia do re-
cepcji pracowników merytorycznych, celem pilotowania i udzielania osobom niepełno-
sprawnym przybyłym z zewnątrz pomocy w załatwianiu spraw, a także zamieszczenia na 
tablicach informacyjnych piktogramów lub znaków graficznych pomocnych osobom 
z upośledzeniem umysłowym.  
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w po-
wyższym zakresie. 

5. Przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych 

Czas pracy zatrudnionych w Funduszu osób niepełnosprawnych jest uzależniony od 
stopnia niepełnosprawności oraz indywidualnych wskazań lekarskich. Zagwarantowano 
także dodatkowy urlop osobom uprawnionym, prawo do dodatkowej przerwy oraz inne 
przywileje przewidziane ustawą o rehabilitacji.  

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

Przestrzeganie przez pracodawcę przywilejów i uprawnień przysługujących niepełno-
sprawnym pracownikom sprawdzono podczas kontroli przez przeprowadzenie anonimo-
wej ankiety wśród zatrudnionych osób niepełnosprawnych (ankietę zwróciły 23 osoby). 
Ankietowani potwierdzili możliwość uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifika-
cje zawodowe (w jednym przypadku wskazano na brak możliwości wzięcia udziału 
w szkoleniu ze względu na niepełnosprawność – brak tłumacza języka migowego). 56% 
ankietowanych potwierdziło możliwość korzystania z dodatkowej przerwy na gimnastykę 
usprawniającą lub wypoczynek (pozostali uznali, że brak jest odpowiedniego pomiesz-
czenia, albo za przyczynę wskazali – dużo pracy). Nie odnotowano wypowiedzi wskazu-
jących na ograniczenie możliwości korzystania ze zwolnienia z pracy celem uczestnicze-
nia w turnusie rehabilitacyjnym lub zwolnienia z pracy w celu wykonania badań specjali-
stycznych, zabiegów leczniczych i usprawniających. Ani jedna z ankietowanych osób nie 
wskazała, że doświadczyła gorszego traktowania, w porównaniu z innymi pracownikami 
zatrudnionymi na analogicznych stanowiskach.  

(akta kontroli str. 500-522, 563-564) 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli wyniki ankiety mogą wskazywać na przypadki niereali-
zowania w praktyce przysługującego pracownikom niepełnosprawnych uprawnienia do 
korzystania z dodatkowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, co po-
winno być przedmiotem analizy ze strony służb pracowniczych PFRON. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie przedstawia 
wniosków pokontrolnych. Zwraca natomiast uwagę na potrzebę:  

-  wykonania, w miarę istniejących możliwości, prac eliminujących występujące jeszcze 
niewielkie niedogodności w przystosowaniu pomieszczeń Biura PFRON do potrzeb pra-
cowników niepełnosprawnych; 

-  zapewnienia, w każdym przypadku, organizacyjnej możliwości udzielenia przez pra-
cownika PFRON pomocy osobie niepełnosprawnej w załatwianiu jej sprawy; 

-  korzystania przez Zarząd Funduszu, w uzasadnionych przypadkach, z uzyskanego od 
15 września 2012 r. prawa do kontroli prawidłowości korzystania przez pracodawców 
z uprawnień przysługujących na podstawie art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla Preze-
sa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, drugi do akt 
kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli9, Prezeso-
wi Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługuje 

                                                      
9  Dz. U. z 2012 r., poz. 82. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu  

faktycznego 

Ustalone  

nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 



 

8 

prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, 
w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Depar-
tamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 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 i wykonania wniosków pokontrolnych 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  30  października 2012 r. 

 

Główny specjalista Dyrektor 
kontroli państwowej Departamentu Pracy, 

Spraw Społecznych i Rodziny 
 

Zbigniew Dobrowolski 
 

Jacek Szczerbiński 
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