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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 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 

 

Kontroler Leszek Patocki, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 82551 z dnia 10 
lipca 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 

kontrolowana 
Główny Urząd Statyczny, 00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Janusz Witkowski, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Osobą odpowiedzialną 
za kontrolowaną działalność jest Pan Tomasz Białas Dyrektor Generalny GUS. 

(dowód: akta kontroli str. 4) 

II. Ocena kontrolowanej działalno ści 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie1 ocenia działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym zakresie, zwracając uwagę na fakt, że pomimo przestrzegania 
przepisów w zakresie zatrudnienia niepełnosprawnych oraz dobrego stopnia 
dostosowania budynku Głównego Urzędu Statystycznego do potrzeb tych osób 
w okresie objętym kontrolą nie udało się osiągnąć wskaźnika zatrudnienia na 
poziomie co najmniej 6 %. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na ww. 
poziomie osiągnięto w ośmiu z dwudziestu podległych Prezesowi GUS jednostkach 
organizacyjnych. 

Na przestrzeni badanego okresu (2010 – I połowa 2012 r.), pomimo podejmowania 
działań na rzecz zwiększenia liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych nie 
osiągnięto wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6 %. Wpływ na niewielki 
wzrost wskaźnika (z 1,61 % do 1,88 %), obok wzrostu liczby zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych, miało zmniejszenie ogólnej liczby pracowników. Tym samym 
nie obniżono również obowiązkowych wpłat na PFRON. Pozostałe zagadnienia 
objęte kontrolą związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, w tym 
przestrzeganie ich praw i przywilejów oraz dostosowanie budynków i pokoi do 
wymogów niepełnosprawnych pracowników, zostały ocenione pozytywnie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Na koniec grudnia 2010 r. w GUS zatrudnionych było 15 osób niepełnosprawnych. 
Na koniec czerwca 2012 r. stan ten zwiększył się do 17, przy czym jedna osoba 
została zatrudniona w wyniku procedury naboru do służby cywilnej (w 16 
przypadkach stosunek pracy był zawarty na podstawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony, a w jednym umowy na zastępstwo). Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych2 wzrósł z 1,61 % (grudzień 2010 r.) do 1,88 % (czerwiec 2012 
                                                           
1 Skala ocen stosowana przez NIK: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
2 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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r.), co było także wynikiem zmniejszenia liczby zatrudnionych ogółem, które 
wynosiło odpowiednio: 907 i 876 osób. W trakcie kontroli (lipiec 2012 r.) 
zatrudnienie osób niepełnosprawnych zwiększyło się do 20 osób (w tym 17 osób 
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i trzy osoby z lekkim), a wskaźnik 
wzrósł do 2,24 %.  

Według stanu na koniec czerwca 2012 r. w 7 z 16 Urzędów Statystycznych oraz w 
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych wynosił ponad 6 %. 

W okresie objętym kontrolą rozwiązano umowę o pracę z trzema osobami 
niepełnosprawnymi w związku ze: zgonem osoby niepełnosprawnej, przejściem na 
emeryturę oraz upływem czasu na który umowa była zawarta. 

(dowód: akta kontroli str. 5-57) 

Zgodnie z wymogami art. 55 i 57 ustawy o służbie cywilnej3, GUS zamieszczał w 
publikowanych ogłoszeniach informacje o wskaźniku zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych. Zamieszczano także informacje dotyczące warunków pracy, 
które pozwalały osobom niepełnosprawnym na ocenę możliwości podjęcia decyzji o 
złożeniu oferty. W ogłoszeniach tych zawarto informację o obowiązku złożenia 
dokumentów potwierdzających niepełnosprawność. Od momentu znowelizowania 
ustawy o służbie cywilnej, została zatrudniona jedna osoba niepełnosprawna, która 
skorzystała z uprawnienia, o którym mowa w art. 29a ust. 2 ustawy o służbie 
cywilnej dotyczącym pierwszeństwa w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. GUS 
nie prowadził współpracy z urzędami pracy i organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i nie organizował staży dla osób 
niepełnosprawnych. Sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych były poruszane 
podczas spotkań Dyrektora Generalnego GUS z dyrektorami komórek 
organizacyjnych. Pracownicy GUS (cztery osoby) brali udział w szkoleniach, z 
zakresu problematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 57-157) 

Każdy nowo zatrudniony pracownik dostawał do wypełnienia oświadczenie 
o posiadaniu ustalonego stopnia niepełnosprawności, ponadto na druku ZUS ZUA 
(zgłoszenie do ZUS) pracownik potwierdzał swoim podpisem prawidłowość danych 
oraz został poinformowany o konieczności zawiadomienia Biura Organizacji i Kadr 
GUS o zmianach w trakcie zatrudnienia, które mogły mieć wpływ na zatrudnienie 
(dotyczyło to także ustalenia stopnia niepełnosprawności). 

W okresie objętym kontrolą dokumenty o niepełnosprawności dostarczone zostały 
przez trzech pracowników GUS (w trakcie trwania zatrudnienia) w terminie do 
miesiąca, a w jednym w terminie do dwóch miesięcy, od daty otrzymania 
orzeczenia.  

(dowód: akta kontroli str. 60, 158-160, 258) 

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

Przyczyną niskiego poziomu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych było 
niewielkie zainteresowanie tych osób pracą w GUS. Pomimo preferencji 
w zatrudnianiu w korpusie służby cywilnej, związanych z nowelizacją ustawy 

                                                           
3 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) 
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o służbie cywilnej4, w okresie objętym kontrolą, w naborach przeprowadzonych na 
39 stanowisk w GUS zgłosiło się tylko 13 kandydatów będących osobami 
niepełnosprawnymi (patrz również str. 5).  

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

Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON). 

Działając zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, zawartymi w piśmie z dnia 
6 kwietnia 2011 r.5, GUS nie planował wydatków na wpłaty na PFRON natomiast 
zmniejszał 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 do dnia 
20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące 
powstanie obowiązku wpłat. Wysokość wpłat była naliczana w sposób prawidłowy, 
z zastosowaniem obowiązujących wskaźników. Środki na obowiązkowe wpłaty 
PFRON pochodziły z § 4140 klasyfikacji budżetowej – wpłaty na Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpłaty na PFRON wyniosły: 
w roku 2010 – 545,2 tys. zł, w roku 2011 – 620,0 tys. zł, w I półroczu 2012 r. – 
316,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 5-22, 167-188) 

 

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

 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zakresie realizacji wpłat na PFRON. 

Preferencje dla osób niepełnosprawnych w procesie n aboru. 

Tryb i zasady przeprowadzania naboru do pracy w GUS zostały uregulowane  
w zarządzeniach Nr 50 oraz 51 Dyrektora Generalnego GUS z dnia 7 grudnia 
2011 r. w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej. W zarządzeniach 
tych uwzględniono zmiany wprowadzone w ustawie o służbie cywilnej w 2011 r. 
Informacje o naborze kandydatów zamieszczone były na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie GUS, w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, na stronie internetowej Ministerstwa oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej GUS. W ogłoszeniach tych zamieszczone zostały informacje istotne dla 
osób niepełnosprawnych chcących ubiegać się o zatrudnienie, w tym dotyczące 
m.in. warunków pracy, wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, obowiązku 

                                                           
4 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21,  
poz. 1183). Zmiany weszły z życie z dniem26 listopada 2011 r. 
5 Pismo w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 
2012 r.   
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dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, preferencjach 
w zatrudnieniu po spełnieniu wymogów najlepszej kandydatury. W odpowiedzi na 
ogłoszenia zgłosiło się 13 niepełnosprawnych kandydatów, którzy ubiegali się 
o stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej. Dwunastu 
kandydatów spełniało wymagania formalne określone w treści ogłoszenia, z tego 
jedna osoba znalazła się wśród najlepszych kandydatów wyłonionych przez Komisję 
ds. naboru i skorzystała z uprawnienia, o którym mowa w art. 29a ust. 2 ustawy 
o służbie cywilnej dotyczącym pierwszeństwa w zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. W dniu 6 lutego 2012 r. z wybranym kandydatem została 
zawarta umowa o pracę. 

(dowód: akta kontroli str. 61-140, 163, 189-200) 

 

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 kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

Dostosowanie siedziby Urz ędu do potrzeb pracowników 
niepełnosprawnych. 

Siedziba GUS składa się z trzech połączonych ciągami komunikacyjnymi, 
budynków. Wejście do budynku jest utwardzone. Parking posiada oznakowane 
stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Obniżony krawężnik na parkingu 
umożliwia przemieszczanie się i dotarcie do budynku. Brak schodów prowadzących 
do wejścia do budynku, drzwi są odpowiedniej szerokości. Wejście posiada 
powierzchnię antypoślizgową i jest wyraźnie oznakowane. Zainstalowano 
sygnalizację przywoławczą umożliwiającą  wezwanie osoby, która mogłaby udzielić 
pomocy w przypadku problemów z przemieszczaniem się, wejściem i poruszaniem 
się wewnątrz budynku. Ciągi komunikacyjne i drzwi wewnętrzne posiadają 
szerokość umożliwiającą poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Nie występują progi. 
Schody wyposażone są w poręcze, a na poziomie „0” są dwa transportery 
przyschodowe. W siedzibie są windy dostępne dla osoby niepełnosprawnej na 
wózku inwalidzkim. Winda w budynku „A” jest w pełni przystosowana do przewozu 
osób niepełnosprawnych. Windy w budynkach „B’ i „C” nie są wyposażone w: 
urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową lub syntezator 
mowy, klawiaturę lub przyciski umożliwiające odczyt w piśmie Braille,a. W siedzibie 
GUS funkcjonuje jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych, z której 
niepełnosprawni mogą korzystać bez konieczności pomocy osób trzecich. 

W okresie 2010 – I półrocze 2012 r. na poprawę warunków pracy wydatkowano 
łącznie 10,2 tys. zł, w całości przeznaczoną na konserwację ruchomych platform do 
transportu wózków inwalidzkich. 

(dowód: akta kontroli str. 201-208) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 
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W wyniku przeprowadzonych podczas kontroli NIK oględzin budynku i jego 
otoczenia, GUS przyjął do wykonania szereg prac, które pozwolą na poprawę 
dostosowania GUS do potrzeb pracowników niepełnosprawnych. Do prac tych, 
dokonywanych w ramach bieżących remontów i modernizacji zaliczyć należy m. in.: 
wyposażenie wind w budynkach „B” i „C” w sygnalizację dźwiękową i naklejki na 
klawiaturę umożliwiające odczyt osobom niewidomym lub niedowidzącym; 
wyróżnienie kolorem kontrastującym z kolorem posadzki krawędzi pierwszych 
i ostatnich stopni schodów w celu zapobieżenia upadkom osób niedowidzących. 
Ponadto należałoby zwiększyć ilość toalet przystosowanych dla osób 
niepełnosprawnych do co najmniej trzech (po jednej w każdym z budynków). 
Dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych ujęto w planach wydatków 
na 2013 r. Po uwzględnieniu powyższego, GUS będzie dostosowany do wymogów 
pracy i obsługi osób niepełnosprawnych. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

Przestrzeganie praw zatrudnionych osób niepełnospra wnych. 

Czas pracy zatrudnionych w GUS 17 osób niepełnosprawnych jest uzależniony od 
stopnia niepełnosprawności. 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. 

Stosowanie przez GUS przywilejów i uprawnień dla osób niepełnosprawnych 
sprawdzone zostało w trakcie kontroli także poprzez przeprowadzenie anonimowej 
ankiety wśród zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Z grupy 17 osób 
niepełnosprawnych ankietę zwróciło 12 osób. Zastrzeżenia ankietowanych 
dotyczyły: braku możliwości cyklicznego szkolenia związanego z podnoszeniem 
kwalifikacji (jedna osoba), niższych gratyfikacji finansowych tj. podwyżek i nagród 
(trzy osoby). Pozostali ankietowani niepełnosprawni pracownicy potwierdzili 
możliwość uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, przy 
czym nie odnotowano żadnego przypadku dyskryminacji w uczestnictwie 
w szkoleniu ze względu na niepełnosprawność. Potwierdzono natomiast korzystanie 
z dodatkowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek oraz 
możliwości korzystania ze zwolnienia z pracy celem uczestniczenia w turnusie 
rehabilitacyjnym lub zwolnienia z pracy w celu wykonania badań specjalistycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 209-220) 

 

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

Wykonanie wniosków pokontrolnych. 

GUS nie był objęty kontrolą NIK nr P/09/095 przeprowadzoną w 2009 r. 

 

W okresie 2010 – I półrocze 2012 r. komórki kontroli wewnętrznej oraz audytu nie 
przeprowadzały badań w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, wpłat 
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na PFRON, dostosowania budynków GUS do potrzeb niepełnosprawnych oraz 
przestrzegania praw zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. Komisja 
GUS w składzie: lekarz medycyny pracy, specjalista bhp, pielęgniarka 
dokonała przeglądu 17 stanowisk pracy osób niepełnosprawnych. Wszystkie 
wnioski Komisji były realizowane na bieżąco. W ramach przeglądów warunków 
pracy w zakresie bhp dokonano sprawdzenia natężenia oświetlenia 
elektrycznego na stanowiskach pracy, na których GUS zatrudnia osoby 
niepełnosprawne. Na siedmiu stanowiskach pracy oświetlenie elektryczne 
spełniało wymagania w zakresie prawa pracy. Pozostałe 10 stanowisk 
z niedoświetleniem ujęte zostało w harmonogramie napraw realizowanych 
w okresie do listopada 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 221-257) 

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

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 wzrost wskaźnika zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych oraz poprawę dostosowania pomieszczeń GUS do potrzeb 
pracowników 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 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 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 23 sierpnia 2012 r. 

 

 
 

 Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Wojciech Misiąg 
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