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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 Piotr Narel, starszy inspektor kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr 82552 z 17 lipca 2012 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Komunikacji Elektronicznej, 
01-211 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 18/20 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pani Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.  
Osobą odpowiedzialną za kontrolowaną działalność jest Pan Mariusz Czyżak, 
Dyrektor Generalny Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

(akta kontroli str. 1,4, 101) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie1 ocenia działalność Urzędu Komunikacji Elektro-
nicznej w badanym zakresie. 

W ocenie uwzględniono zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
z 0,45% w grudniu 2010 r. do 0,92% w czerwcu 2012 r. Obowiązkowe wpłaty na 
PFRON wnoszone były terminowo i w należnej wysokości. Urząd nie korzystał jednak 
z możliwości obniżenia tych wpłat przez zakup usług w zakładach pracy chronionej. 
Urząd przestrzegał przepisy w zakresie zatrudniania niepełnosprawnych pracowników 
oraz respektował przysługujące zatrudnionym prawa i przywileje. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
1.1. W dniu 31 grudnia 2010 r. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej zatrudnione były 
trzy osoby niepełnosprawne. Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. stan ten 
zwiększył się do sześciu osób (dwóch w Centrali i czterech w delegaturach Urzędu). 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych2 wzrósł z 0,45% (grudzień 2010 r.) do 
0,92% (czerwiec 2012 r.). W tym czasie ogólna liczba zatrudnionych pracowników 
zmniejszyła się z 663 do 655 osób. W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2010-2012 
(I półrocze), w Urzędzie nie przyjmowano do pracy ani nie zwalniano osób niepełno-
sprawnych. 

1.2. Zgodnie z art. 55 i 57 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej3, Urząd 
zamieszczał w publikowanych ogłoszeniach informacje o wskaźniku zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych. W ogłoszeniach podawano informacje istotne dla osób zamierzają-
cych ubiegać się o zatrudnienie, dotyczące m.in. warunków pracy, wskaźnika zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych, obowiązku dostarczenia kopii dokumentu potwierdza-
jącego niepełnosprawność, preferencji w zatrudnieniu po spełnieniu wymogów najlep-
szej kandydatury. 
                                                           

1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje trzystopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzo-
nych 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. 

2  Wskaźnik wyliczony zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.). 

3  Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm. 
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1.3. Urząd nie współpracował z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 
osób niepełnosprawnych, aby zwiększyć zatrudnienie w grupie tych osób. Współpraco-
wał natomiast z powiatowymi urzędami pracy, lecz nie organizował staży dla osób nie-
pełnosprawnych. Problematyka dotycząca osób niepełnosprawnych nie była przedmio-
tem spotkań Dyrektora Generalnego z dyrektorami jednostek organizacyjnych. Pracow-
nicy Urzędu brali udział w szkoleniach z zakresu problematyki zatrudniania osób nie-
pełnosprawnych. 

1.4. Wyniki badania sposobu postępowania w sprawach dotyczących zatrudniania wy-
kazały, że każdy nowo zatrudniony pracownik otrzymywał druk oświadczenia, w którym 
był zobowiązany m.in. do podania informacji o posiadaniu stopnia niepełnosprawności. 
Ponadto był informowany o konieczności zawiadomienia pracodawcy o zmianach 
w trakcie zatrudnienia, które mogą mieć wpływ na nabycie uprawnień pracowniczych 
z tego tytułu. W okresie objętym kontrolą, orzeczenie potwierdzające przyznanie stop-
nia niepełnosprawności dostarczone zostało (w trakcie trwania zatrudnienia) przez jed-
nego pracownika, ale po upływie prawie roku od daty jego wydania.  

(akta kontroli str. 246-338, 345-348, 468-469) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, zwiększeniu liczby niepełnosprawnych pracowników, 
zarówno w Centrali, jak i oddziałach regionalnych, sprzyjać może nawiązanie współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz środowiska osób niepełno-
sprawnych. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w po-
wyższym zakresie. 

2. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
2.1. Działając zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów4, Urząd nie planował wydatków 
z tytułu wpłat na PFRON; zmniejszał natomiast należne kwoty wydatków na wynagro-
dzenia osobowe. Skontrolowane wpłaty na PFRON zostały dokonane terminowo do 
dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące 
powstanie obowiązku wpłaty. Wpłaty zostały naliczone prawidłowo, z zastosowaniem 
obowiązujących wskaźników. Wydatki z tego tytułu zaewidencjonowano w § 4140 kla-
syfikacji budżetowej – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Wpłaty na PFRON wyniosły: w 2010 r. – 552,9 tys. zł, w 2011 r. – 578,4 tys. 
zł, w I półroczu 2012 r. – 241,9 tys. zł.  

2.2. W okresie objętym kontrolą Urząd nie korzystał z usług instytucji, które spełniają, 
określone w art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, warunki umożliwiające obniżenie należnej wpłaty na PFRON.  

2.3. Zwłoka w dostarczeniu przez jednego z pracowników orzeczenia potwierdzającego 
stopień niepełnosprawności (przyznany został temu pracownikowi podczas pracy 
w Urzędzie) skutkowała – w okresie od października 2010 r. do września 2011 r. – po-
niesieniem wydatków z tytułu wpłat na PFRON w wysokości o 16,3 tys. zł, tj. o 2,8% 
wyższej, niż gdyby orzeczenie zostało dostarczone pracodawcy bezpośrednio po jego 
otrzymaniu przez pracownika. 

(akta kontroli str. 353, 375-392, 472) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości. 

                                                           

4  Pismo Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 201q r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i termi-
nów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2012 r. 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu  

faktycznego 

Ustalone 

nieprawidłowości 



 

4 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, realizowanie zakupów u pracodawców, którzy osią-
gają odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, może mieć wymierny 
wpływ na obniżenie wysokości obowiązkowych wpłat na PFRON, w sytuacji, w której 
Urząd nie osiąga 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zwalniającego 
z obowiązku wnoszenia tych wpłat. 

Zmniejszenie wydatków z tytułu wpłat na PFRON można także uzyskać w drodze po-
dejmowania działań mobilizujących pracowników do przedstawiania pracodawcy, bez 
zbędnej zwłoki, wszystkich danych, informacji i dokumentów mających wpływ na ich 
status pracowniczy, w tym orzeczeń przyznających im stopień niepełnosprawności. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w za-
kresie rzetelności wnoszenia wpłat na PFRON. 

3. Preferencje dla osób niepełnosprawnych w procesie naboru 

3.1.Tryb i zasady przeprowadzania naboru do pracy w Urzędzie, uwzględniające zmia-
ny wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o służbie cywilnej5, zostały uregulowane 
w procedurach przeprowadzania naboru do korpusu służby cywilnej oraz przeprowa-
dzania naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej w Urzędzie Komunikacji Elek-
tronicznej, przyjętych przez Dyrektora Generalnego w dniu 20 kwietnia 2012 r.  

3.2. Ogłoszenia o naborze zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, 
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronach 
internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej UKE. Ogłoszenia zawierały informa-
cje istotne dla osób niepełnosprawnych zamierzających ubiegać się o zatrudnienie, 
w tym dotyczące m.in. warunków pracy, wskaźnika zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych, obowiązku dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, 
preferencji w zatrudnieniu po spełnieniu wymogów najlepszej kandydatury.  

3.3. W 2011 r., w trzech ogłoszeniach o naborze na wolne stanowiska pracy, Urząd 
zachęcał osoby niepełnosprawne do wzięcia w nim udziału. W 2012 r. (do sierpnia) 
zakończono postępowanie w ramach dziewięciu naborów, w których wzięły udział dwie 
osoby niepełnosprawne (nie zostały one zakwalifikowane do grupy pięciu najlepszych 
kandydatów). 

(akta kontroli str. 113-138, 160-338) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości. 

W naborach na 39 wolnych stanowisk pracy uwzględniono formalne wymogi określone 
w ustawie o służbie cywilnej. Mimo preferencji w zatrudnianiu w korpusie służby cywil-
nej związanych z nowelizacją ustawy o służbie cywilnej, zgłosiło się 13 kandydatów – 
osób niepełnosprawnych. Dane te wskazują, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, na 
potrzebę poszukiwania przyczyn braku oczekiwanych rezultatów w zwiększeniu stanu 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, mimo oferowania potencjalnym kandydatom 
sprzyjających warunków pracy. 

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

4. Dostosowanie siedziby Urzędu do potrzeb pracowników niepełnosprawnych 

4.1. Siedziba Centrali Urzędu w Warszawie mieści się w jednym budynku. Wejście 
i podjazd do budynku są utwardzone. Parking nie posiada oznakowanych stanowisk dla 
osób niepełnosprawnych. Brak jest obniżonego krawężnika na parkingu umożliwiające-
go przemieszczanie się i dotarcie do budynku. Od frontu do budynku prowadzą strome 
schody, bez platformy dla wózków i bez systemu przywoławczego umożliwiającego 
wezwanie osoby, która mogłaby udzielić pomocy w wypadku trudności z przemieszcza-

                                                           

5  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. 
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niem się, wejściem i poruszaniem się wewnątrz budynku. Drzwi są odpowiedniej szero-
kości. Wejście nie posiada powierzchni antypoślizgowej i nie jest oznakowane czytelnie 
dla osób niepełnosprawnych. Wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych 
znajduje się z tyłu budynku, lecz brak jest oznakowania, od strony wejścia głównego, 
informującego o takiej możliwości. Ciągi komunikacyjne i drzwi wewnętrzne biurowca 
posiadają szerokość umożliwiającą poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Nie występują 
progi podłogowe. Schody wyposażone są w poręcze, a na poziomie zerowym można 
korzystać z dwóch transporterów przyschodowych. W siedzibie Urzędu są dwie windy 
dostępne dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Windy w budynku są 
w pełni przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, są wyposażone w urzą-
dzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową lub syntezator mowy, kla-
wiaturę lub przyciski umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a. W siedzibie Urzędu (na 
parterze) jest jedna toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W głównym holu brak jest czytelnych tablic informujących o działalności Urzędu i jego 
organizacji lokalowej. 

4.2. W okresie od 8 do 20 sierpnia 2012 r. st. inspektor bhp w Biurze Administracji 
i Kadr UKE dokonał m.in. przeglądu czterech stanowisk pracy w Delegaturach w Gdyni, 
Opolu i Zielonej Górze, na których zatrudniane są osoby niepełnosprawne. W rezultacie 
przeglądu zasugerowano: 

-  w Delegaturze w Opolu – wykonanie drzwi wejściowych o szerokości minimum 90 cm 
oraz dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

-  w Delegaturze w Zielonej Górze – wykonanie podjazdu i podestu przed wejściem do 
budynku, zainstalowanie platformy schodowej i dostosowanie toalety do potrzeb osób 
niepełnosprawnych; 

-  w Delegaturze w Gdyni – dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

4.3. W okresie objętym kontrolą Urząd nie ponosił wydatków związanych z poprawę 
warunków pracy osób niepełnosprawnych. 

(akta kontroli str. 351-352, 393-419, 465, 473) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości wynikających z nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, zamieszczenie przy wejściu głównym informacji 
o dodatkowym wejściu (od tyłu budynku) przystosowanym do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, zamieszczenie przycisku umożliwiającego przywołanie pomocy z portierni, 
a także wyraźne oznakowanie holu wejściowego budynku i miejsc parkingowych, mia-
łoby korzystny wpływ na jego dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

NIK wskazuje również na potrzebę sfinalizowania wyników własnego przeglądu stano-
wisk pracy dla osób niepełnosprawnych, dokonanego w sierpniu 2012 r. w trzech dele-
gaturach zamiejscowych przez st. inspektora bhp w Biurze Administracji i Kadr, w kon-
tekście zapowiedzianych działań ukierunkowanych na zapewnienie optymalnych wa-
runków pracy na tych stanowiskach. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

5. Przestrzeganie praw zatrudnionych osób niepełnosprawnych 
Czas pracy zatrudnionych w Urzędzie i delegaturach zamiejscowych 6 osób niepełno-
sprawnych jest skrócony i uzależniony od stopnia niepełnosprawności. Osobom tym 
zagwarantowano także dodatkowy urlop, prawo do dodatkowej przerwy oraz inne przy-
wileje przewidziane przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych. 

(akta kontroli str. 357-372, 449-467)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości. 
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Respektowanie przez pracodawcę przywilejów i uprawnień przysługujących niepełno-
prawnym pracownikom sprawdzono podczas kontroli przez przeprowadzenie anonimo-
wej ankiety wśród wszystkich zatrudnionych osób niepełnosprawnych (ankietę zwrócili 
wszyscy ankietowani). W zwróconych ankietach nie wystąpiły zastrzeżenia co do wa-
runków pracy w Urzędzie oraz ewentualnych utrudnień ze strony pracodawcy. Ankieto-
wani potwierdzili możliwość uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje 
zawodowe – nie sygnalizowano sytuacji, które można byłoby potraktować jako utrud-
nianie im udziału w zajęciach szkoleniowych ze względu na niepełnosprawność. Po-
twierdzili korzystanie z dodatkowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczy-
nek oraz możliwości korzystania ze zwolnienia z pracy, celem uczestniczenia w turnu-
sie rehabilitacyjnym lub wykonania badań specjalistycznych. 

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 Urzędu i delegatur zamiejscowych do potrzeb nie-
pełnosprawnych pracowników6 oraz przestrzegania przysługujących im praw. 

(akta kontroli str. 393-396) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości. 

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. 

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 przedsta-
wia wniosków pokontrolnych. Zwraca natomiast uwagę na potrzebę kontynuowania 
działań mających na celu zwiększenie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, co 
umożliwi również obniżenie obowiązkowych wpłat na PFRON, m.in. przez:  

-  nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz środo-
wiska osób niepełnosprawnych;  

-  poszukiwanie przyczyn braku oczekiwanych rezultatów w zwiększeniu tego stanu. 

Zwraca też uwagę na potrzebę: 

-  mobilizowania pracowników do przedstawiania, bez zbędnej zwłoki, dokumentów ma-
jących wpływ na ich status, w tym orzeczeń przyznających stopień niepełnosprawno-
ści; 

-  zamieszczenia przy wejściu głównym informacji o możliwości korzystania przez osoby 
niepełnosprawne z drugiego wejścia (z tyłu budynku), instalacji przywoławczej oraz 
oznakowania  miejsca postojowego, a także wykorzystania wyników własnego prze-
glądu stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w delegaturach zamiejscowych. 

 

 

 

                                                           

6  Poza przeglądem dokonanym przez st. inspektora bhp, o którym jest mowa w pkt 4.2 niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. 
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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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli7, Preze-
sowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umo-
tywowanych 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 przedsta-
wienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości 
lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia 8 października 2012 r. 

  

Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

 
Wojciech Misiąg 

 

                                                           

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