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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 Leszek Patocki, główny specjalista kontroli państwowej,  
upoważnienie do kontroli nr 82559 z dnia 4 września 2012 r.  

 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3, 
zwane w dalszej treści Ministerstwem 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej; osobą 
odpowiedzialną za kontrolowaną działalność jest Pani Iwona Zamojska - Dyrektor 
Generalny. 

(akta kontroli str. 1-8) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w badanym zakresie, zwracając jednak uwagę na fakt, że pomimo 
przestrzegania przepisów w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz 
dobrego stopnia dostosowania budynku Ministerstwa do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, w okresie objętym kontrolą wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych pozostawał na poziomie wymagającym wnoszenia wpłat na 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W ocenie uwzględniono przestrzeganie przepisów w zakresie zatrudniania osób 
niepełnosprawnych oraz respektowanie praw przysługującym niepełnosprawnym 
pracownikom, współpracę z Biurem Karier Osób Niepełnosprawnych oraz z Polskim 
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w zakresie 
organizacji staży dla osób niepełnosprawnych, a także dobry stopień dostosowania 
siedziby Ministerstwa do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obowiązkowe wpłaty na 
PFRON wnoszone były terminowo i w należnej wysokości. Ministerstwo korzystało 
z możliwości ich obniżenia poprzez zakup usług w zakładach pracy chronionej. 

                                                      
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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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

1.1. W dniu 31 grudnia 2010 r. zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w przeliczeniu 
na pełne etaty wynosiło 27,23 etatu. Według stanu na dzień 31 sierpnia 2012 r. stan 
ten zwiększył się do 33,19 etatu. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych2 
zwiększył się z 3,74 % (grudzień 2010 r.) do 4,39 % (sierpień 2012 r.). Najwyższy 
poziom osiągnął w lutym 2012 r. (4,53 %). 
W okresie od grudnia 2010 r. do sierpnia 2012 r. odeszło z pracy w Ministerstwie 
sześć osób niepełnosprawnych (jedna osoba na mocy porozumienia stron, pięć 
osób w wyniku rozwiązania umowy o pracę na czas określony). W tym czasie nie 
zatrudniono osób niepełnosprawnych.  
Wzrost liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych był spowodowany w znacznej 
mierze przejęciem siedmiu pracowników niepełnosprawnych z Krajowego Biura 
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, którzy z dniem 1 stycznia 
2012 r. na podstawie art. 99 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych3, stali się pracownikami 
Ministerstwa. Ponadto w okresie objętym kontrolą siedmiu pracowników 
Ministerstwa uzyskało status niepełnosprawnego w trakcie trwania zatrudnienia. 
 
1.2. Realizując postanowienia art. 55 ust. pkt 4b i 57 ust 2 znowelizowanej ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej4, Ministerstwo zamieszczało 
w ogłoszeniach informacje o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 
W ogłoszeniach podawano informacje istotne dla osób niepełnosprawnych 
zamierzających ubiegać się o zatrudnienie, dotyczące m.in. warunków pracy, 
obowiązku dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, 
preferencji w zatrudnieniu po spełnieniu wymogów najlepszej kandydatury. 
 
1.3. W ramach działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
Ministerstwo podjęło współpracę z Biurem Karier Osób Niepełnosprawnych, 
z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz 
z urzędami pracy. Efektem tej współpracy było zorganizowanie staży, praktyk 
i jednodniowych warsztatów łącznie dla 30 osób niepełnosprawnych.  
Problematyka dotycząca zatrudniania osób niepełnosprawnych była przedmiotem 
posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa w dniu 8 marca 2012 r. Dyrektor Generalny 
w piśmie z dnia 29 stycznia 2010 r. zwrócił się do pracowników Ministerstwa, którzy 
posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a jeszcze nie przedłożyli go 
w wydziale kadr, o jego niezwłoczne dostarczenie. 
Pracownicy Ministerstwa brali udział w szkoleniach z zakresu problematyki 
zatrudniania osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, iż 12 pracowników Ministerstwa ukończyło kurs języka migowego. 
Ponadto Ministerstwo dnia 3 sierpnia 2012 r. zawarło umowę o świadczenie usług 
tłumaczeń z zakresu języka migowego, obejmującą także najem wideotelefonu. 
W okresie objętym kontrolą skutki finansowe zwłoki w dostarczeniu przez 
pracowników Ministerstwa orzeczeń o niepełnosprawności wyniosły ok. 8 tys. zł, co 
stanowiło 1,4 % zrealizowanych w tym okresie wpłat na PFRON. 

(akta kontroli str. 8-239, 350) 

                                                      
2  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.). 
3  Dz. U. Nr 157, poz. 1241, ze zm. 
4  Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm. 
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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. 

. 

2. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

2.1. Zgodnie z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych5 Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako dysponent części budżetowej 
ma prawo dokonywać przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami 
klasyfikacji wydatków, w ramach części i działu budżetu państwa. 
Działając zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministra Finansów z 6 kwietnia 
2011 r., w Ministerstwie nie planowano wydatków na wpłaty na PFRON. Przed 
zrealizowaniem takiego wydatku dokonywano zmian w planie finansowym. Wpłaty 
na PFRON w 2012 r. pokrywano ze środków przesuniętych z § 4020 
(Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej) do § 4140 (Wpłaty na 
PFRON). 
2.2. W okresie objętym kontrolą wpłaty na PFRON zostały dokonane terminowo, 
naliczone je prawidłowo, z zastosowaniem obowiązujących wskaźników. Wyniosły 
one: w 2010 r. – 230,7 tys. zł, w 2011 r. – 257,4 tys. zł, w I półroczu 2012 r. – 
102,8 tys. zł. 
2.3. W okresie objętym kontrolą dokonywano zakupów usług u pracodawców, którzy 
spełniają – określone w art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – warunki umożliwiające obniżenie należnej 
wpłaty na PFRON. Obniżki zostały naliczone prawidłowo, a ich kwota wyniosła 
łącznie 4,4 tys. zł, co stanowiło 0,7 % dokonanej wpłaty na PFRON. 

(akta kontroli str. 240 - 326) 

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

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, zwiększenie zakupów u pracodawców, którzy 
osiągają odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych stanowi istotny 
element promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz może umożliwić 
obniżenie wysokości obowiązkowych wpłat na PFRON, w sytuacji, w której 
Ministerstwo nie osiąga 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

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

3. Preferencje dla osób niepełnosprawnych w procesie naboru 

3.1. Tryb i zasady przeprowadzania naboru do pracy w Ministerstwie, 
uwzględniające zmiany wprowadzone ustawą z zmianie ustawy o służbie cywilnej6 
zostały uregulowane w zarządzeniach Dyrektora Generalnego: nr 2 z dnia 16 marca 
2012 r. oraz nr 11 z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie naboru kandydatów do 
korpusu służby cywilnej. 
3.2. Ogłoszenia o naborze do pracy były publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w Biuletynie Informacji Publicznej 

                                                      
5  Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 
6  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 201, poz. 1183). Zmiany weszły z dniem 26 listopada 2011 r. 
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MPiPS oraz wywieszane na tablicy informacyjnej w siedzibie Ministerstwa – 
Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5. Dodatkowo niektóre ogłoszenia były publikowane 
na portalu www.pracuj.pl oraz przekazywane do Biura Karier Osób 
Niepełnosprawnych. 
3.3. W okresie objętym kontrolą nie przyjęto do pracy w Ministerstwie osób 
niepełnosprawnych. Do 26 listopada 2011 r. Ministerstwo nie prowadziło statystyki 
i nie rejestrowało oddzielnie aplikacji osób, które załączyły dokumenty 
potwierdzające niepełnosprawność. Po wejściu w życie przepisów zmienionej 
ustawy o służbie cywilnej zorganizowano nabory na 40 stanowisk, w których 
aplikacje zgłosiło 75 osób niepełnosprawnych, z czego 46 spełniło wymagania 
formalne. W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego dwie z tych 
osób zostały zakwalifikowane do grona najlepszych kandydatów, jednak w obu 
przypadkach kandydaci zrezygnowali z podjęcia pracy z powodu oferowanych 
warunków finansowych. 

(akta kontroli str. 13-23, 62-72, 157-193) 

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

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w zbadanym obszarze. 

4. Dostosowanie siedziby Ministerstwa do potrzeb pracowników 
niepełnosprawnych 

4.1. Siedziba Ministerstwa w budynku umiejscowionym przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 
posiada utwardzone podejście. Dostęp – dla osoby niepełnosprawnej ruchowo 
(poruszającej się na wózku inwalidzkim) – jest możliwy tylko od strony dziedzińca, 
z pomocą innej osoby (zadanie to w razie konieczności wykonują pracownicy 
ochrony). Aktualnie trwają prace remontowe, w wyniku których dostęp dla osób 
niepełnosprawnych będzie możliwy bez ograniczeń – planowany termin 
zakończenia tych prac to 2014 r. Przed budynkiem wydzielono miejsce parkingowe 
dla osoby niepełnosprawnej. Windy mają wymiary odpowiednie dla wózka 
inwalidzkiego, nie posiadają natomiast panelów sterowania opisanych w alfabecie 
Braille,a oraz urządzeń informujących o pozycji windy i sygnalizacji dźwiękowej. 
Ciągi komunikacyjne są wystarczająco szerokie i umożliwiają poruszanie się 
wózkiem inwalidzkim oraz posiadają powierzchnię antypoślizgową. W budynku 
funkcjonuje siedem toalet dla osób niepełnosprawnych. 
W październiku 2010 r. Ministerstwo zawarło umowę najmu powierzchni biurowej 
zlokalizowanej przy ul. Nowogrodzkiej 11. Wynajęty obiekt  jest w pełni dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: windy, toalety, brak zewnętrznych 
i wewnętrznych barier architektonicznych, wydzielone miejsce parkingowe, 
ułatwienia dla osób słabowidzących.   
4.2. W latach 2010-2012 Ministerstwo wydatkowało na działania podjęte celem 
likwidacji barier i utrudnień oraz przystosowanie stanowisk pracy dla pracowników 
niepełnosprawnych kwotę 533,6 tys. zł, w tym. m. in. na zmodernizowanie wejścia 
do budynku    

(akta kontroli str. 351-361) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

W przypadku obiektów będących w trwałym zarządzie Ministerstwa brak jest 
czynników uniemożliwiających likwidację barier, ale istnieją skomplikowane 
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uwarunkowania architektoniczno-budowlane powodujące wydłużenie czasu 
dostosowania obiektów i zwiększenie kosztów tego dostosowania. 

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

5. Przestrzeganie praw zatrudnionych osób niepełnosprawnych 

Czas pracy zatrudnionych w Ministerstwie niepełnosprawnych pracowników jest 
uzależniony od stopnia niepełnosprawności. Osobom uprawnionym  
zagwarantowano dodatkowy urlop. Prawo do dodatkowej przerwy w pracy, skrócony 
czas pracy, tj. uprawnienia przewidziane przepisami ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

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

Respektowanie przez pracodawcę uprawnień przysługujących niepełnosprawnym 
pracownikom sprawdzono podczas kontroli poprzez przeprowadzenie anonimowej 
ankiety wśród wszystkich osób niepełnosprawnych (ankietę wypełniło 22 z 35 
pracowników niepełnosprawnych). Ankietowani potwierdzili możliwość uczestnictwa 
w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe – nie sygnalizowano sytuacji, 
które można byłoby potraktować jako utrudnianie im udziału w zajęciach 
szkoleniowych ze względu na niepełnosprawność. Potwierdzili możliwość 
korzystania z dodatkowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek 
oraz możliwości korzystania ze zwolnienia z pracy, celem uczestniczenia w turnusie 
rehabilitacyjnym lub wykonania badań specjalistycznych. Ankietowani nie zgłosili 
uwag odnośnie przystosowania swojego stanowiska pracy do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej. 

(akta kontroli str. 327-348) 

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

6. Wykonanie wniosków pokontrolnych 

6.1. W wyniku kontroli nr P/09/095 przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli 
w 2009 r., dotyczącej zatrudniania osób niepełnosprawnych, sformułowano osiem 
wniosków pokontrolnych. Ministerstwo zrealizowało wszystkie wnioski  
6.2. W okresie 2010 – I półrocze 2012 r. komórka kontroli wewnętrznej i audytu nie 
przeprowadzała badań w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, wnoszenia 
wpłat na PFRON, dostosowania budynku Ministerstwa do potrzeb 
niepełnosprawnych pracowników oraz przestrzegania przysługujących im praw. 
Pracownik Ministerstwa zatrudniony na stanowisku do spraw bhp okresowo 
przeprowadzał kontrolę warunków pracy osób niepełnosprawnych.  

(akta kontroli str. 21-23) 

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

Problematyka zatrudniania w Urzędzie 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 
formułuje wniosków pokontrolnych, natomiast zwraca uwagę na konieczność 
kontynuowania działań mających na celu dalszy wzrost wskaźnika zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych. 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli7, 
Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej 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 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia   28   listopada 2012 r. 

 

 
 

 Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Wojciech Misiąg 

  

 

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

Wnioski pokontrolne 
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