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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer 
 i tytuł kontroli 

I/12/2002 – 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 Małgorzata Bielecka, specjalista kontroli państwowej; 
upoważnienie do kontroli nr 82553 z dnia 26 lipca 2012 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa (zwany dalej „Funduszem”) 

(akta kontroli str. 12-17, 60-68) 

Kierownik 
 jednostki  
kontrolowanej 

Jan Rączka, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej 

(akta kontroli str. 3-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie objętym kontrolą. Mimo przej-

rzystości procedur i jawności postępowania w naborze pracowników, w tym informo-
wania osób niepełnosprawnych o możliwości korzystania z zatrudnienia w ramach tzw. 
telepracy, organizowania staży i praktyk dla wszystkich zainteresowanych kandydatów 
oraz dostosowania budynków zajmowanych na siedzibę Funduszu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, w okresie objętym kontrolą stan zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych nie zmieniał się, pozostając na poziomie wymagającym wnoszenie wpłat 
na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Przedstawiając powyższą ocenę, Najwyższa Izba Kontroli uwzględniła prawidłową 
realizację przez Fundusz zadań objętych kontrolą, polegających na: 

-  terminowym przekazywaniu wpłat na PFRON, deklaracji DEK-I-0 oraz deklaracji 
ZUS (PZUA) zawierających informacje o stopniu niepełnosprawności zatrudnianych 
pracowników niepełnosprawnych; 

-  przestrzeganiu praw i respektowaniu przywilejów przysługujących niepełnospraw-
nym pracownikom; 

-  likwidacji barier architektonicznych i przystosowaniu do potrzeb osób niepełno-
sprawnych budynków zajmowanych przez Biuro Funduszu oraz pomieszczeń i oto-
czenia, stosownie do obowiązujących w tym zakresie standardów2; uwagi dotyczyły 
jedynie niedostosowania budynku przy ul. Brackiej 4 do potrzeb osób niepełno-

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzo-

nych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej ska-
li byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowa-
nia kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupeł-
nia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

2  Por. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). 
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sprawnych z dysfunkcją układu ruchu oraz braku odpowiednich oznakowań dla osób 
niewidomych w windach budynków przy ul. Konstruktorskiej 3A (należy jednak odno-
tować, że osobom niepełnosprawnym umożliwiono uzyskiwanie informacji i korzy-
stanie z pomocy, a także zapewniono łączność między budynkami Funduszu za po-
średnictwem systemu wideokonferencyjnego); 

-  przeszkoleniu 10 pracowników z podstaw języka migowego oraz dwóch pracowni-
ków z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Zaznaczyć należy, że jeszcze przed zakończeniem kontroli NIK podjęte zostały dzia-
łania ułatwiające osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją narządu ruchu dostęp do 
budynku przy ul. Brackiej 4. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

1.1. Relacje między pracodawcą i pracownikami określają wewnętrzne uregulowania3 
– podkreślono w nich potrzebę przejrzystości działań, równego traktowania pracowni-
ków i niedyskryminowania ich pod żadnym względem. 

(akta kontroli str. 28-29,54, 69) 

Mimo przejrzystości procedur naboru i organizowania konkursów adresowanych także 
do osób niepełnosprawnych, w okresie objętym kontrolą nie osiągnięto wskaźnika 
zatrudnienia tych osób w wysokości co najmniej 6%. Zatrudnianie trzech osób niepeł-
nosprawnych nie zapewniło uzyskania określonego przepisami ustawy4 poziomu za-
trudnienia i nie uprawniało do zwolnienia z obowiązkowej wpłaty na PFRON. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze Funduszu był niższy od 
postulowanego – wynosił, przy relatywnie niewielkiej płynności zatrudnienia, od 0,46% 
w 2010 r. do 0,52% – w 2012 r. Z deklaracji DEK-I-0 wynika, że liczba zatrudnionych 
osób (w przeliczeniu na etaty), która umożliwiłaby osiągnięcie ustawowego wskaźnika 
6% to: 28,44 w 2010 r., 28,94 – w 2011 r. i 29,29 – w 2012 r. 

Wszystkie osoby niepełnosprawne zatrudniane w Biurze Funduszu (w okresie objętym 
kontrolą) uzyskały stopień niepełnosprawności podczas trwania zatrudnienia (dwie 
z nich zatrudniano na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, jedną – na 
podstawie umowy o pracę na czas określony). Zajmowały, do dnia zakończenia kon-
troli, stanowiska: gł. specjalisty, doradcy i specjalisty. 

(akta kontroli str. 104, 120-125, 240, 259,279) 

1.2. W okresie objętym kontrolą z jednym pracownikiem niepełnosprawnym rozwiąza-
no umowę o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę, w związku 
z likwidacją stanowiska pracy w konsekwencji zmian organizacyjnych5.  

                                                      
3  Regulaminie pracy z 19 kwietnia 2004 r. (uchwała nr A/17/3/2012 r., tekst jednolity z 28 marca 

2012 r.) oraz w Kodeksie etyki (zał. do regulaminu pracy). 
4  Por. art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr.127, poz.721 ze zm.). 
5  Por. art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracow-

nikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 
844). 
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Służby pracownicze, w związku ze złożonymi orzeczeniami o stopniu niepełnospraw-
ności, informowały m.in. o uprawnieniach przysługujących pracownikom niepełno-
sprawnym, m.in. o skróconym (35 godzinnym) tygodniu pracy, z uwzględnieniem in-
dywidualnych wskazań lekarskich, a także o dodatkowym urlopie w wymiarze 10 dni 
roboczych rocznie. Formularze o stopniu niepełnosprawności (ZUS PZUA) przekazy-
wane były do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

(akta kontroli str.102, 120-125, 248, 399, 403) 

1.3. Fundusz, w ramach dobrych praktyk6 i realizując Strategię Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi7, upowszechniał informację o możliwości ubiegania się przez osoby niepeł-
nosprawne o zatrudnienie na wolnych stanowiskach pracy. Na stronach internetowych 
zamieszczono też informację o możliwości odbywania staży i praktyk studenckich 
(z tekstem procedury). Fundusz oferował także (od 2009 r.) zatrudnienie w formie tzw. 
telepracy8 (wykonywanie obowiązków służbowych w domu, bez konieczności codzien-
nego przyjeżdżania do siedziby pracodawcy) – według ogólnych norm czasu pracy9. 

(akta kontroli str. 103, 175-198, 202-203) 

Działania informacyjne Funduszu nie zwiększyły zainteresowania osób niepełno-
sprawnych podjęciem współpracy w formie stażu lub przystąpieniem do konkursu (na-
boru) na wolne stanowiska. W okresie objętym kontrolą, tylko dwóch niepełnopraw-
nych pracowników, spośród ogółem 65 osób zatrudnionych od 2009 r. w formie tzw. 
telepracy, pracowało w tym systemie, w tym jeden posiadający orzeczenie o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności. 

(akta kontroli str. 72, 102, 125-142, 403) 

1.4. Pracownicy Biura Funduszu odpowiedzialni za prowadzenie spraw pracowni-
czych, brali udział w szkoleniach z zakresu problematyki zatrudniania osób niepełno-
sprawnych. Przeprowadzono też szkolenia ukierunkowane na udzielenie pomocy ta-
kim osobom (porozumiewania się w języku migowym – 10 osób, a także pomocy 
przedmedycznej – dwie osoby). 

(akta kontroli str. 103, 204-238) 

W działalności Funduszu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawi-
dłowości. 

Przyczyną niskiego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych może być m.in. 
niewielkie zainteresowanie tych osób podjęciem pracy w Biurze Funduszu. Zdaniem 
NIK, należałoby więc rozważyć możliwość nawiązania współpracy z urzędami pracy 
i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych – 

                                                      
6  Zgodnie z normą ISO 26000:2010 Wytyczne w sprawie odpowiedzialności społecznej, działania 

w zakresie prawa pracy i prowadzenia dialogu społecznego (Międzynarodowa Organizacja Nor-
malizacji, wytyczne dostępne od 28 października 2010 r., standard nieobowiązkowy i niepodlega-
jący certyfikacji). 

7  Przyjętą uchwałą Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 
A/39/1/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. 

8  Regulamin telepracy został zatwierdzony uchwałą Nr A/55/1/2009 Zarządu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 30 września 2009 r. ze zm. 

9  Określonych w art. 129 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 Nr 21, poz. 94 ze zm.). 
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w ramach krajowych programów wspierających promocję i zwiększanie zatrudnienia, 
w tym również osób niepełnosprawnych. 

NIK ocenia pozytywnie działalność Funduszu w zbadanym zakresie. 

2. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych 

2.1. Fundusz planował i przekazywał wpłaty na PFRON w sposób zgodny z o obowią-
zującymi przepisami, z uwzględnieniem danych z wykonania wpłat za rok poprzedza-
jący, w zakresie: liczby zatrudnionych ogółem (w etatach), średniego zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności oraz prognoz 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za dany okres 
oraz wzrostu podstawy naliczania wpłat10. 

(akta kontroli str. 248, 259, 293-313, 397) 

Wszystkie wpłaty objęte szczegółowym badaniem zostały dokonane do dnia 20 na-
stępnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powsta-
nie obowiązku wpłaty11. Wysokość wpłat była naliczana w sposób prawidłowy, z za-
stosowaniem obowiązujących wskaźników. 

W 2010 r. Fundusz przekazał do PFRON z tytułu nieosiągnięcia wskaźnika zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych wpłaty w ogólnej kwocie 437.576 zł, a w 2011 r. – 
479.834 zł. Wpłaty za I półrocze 2012 r. wyniosły 250.426 zł. 

Deklaracje DEK-I-0 za kolejne miesiące oraz zestawienia wpłat i dokumentacja księ-
gowa potwierdzają odpowiednie naliczenie składek i ich wysokości do faktycznego 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych12. 

(akta kontroli str. 246-248, 283-286, 204-238) 

Wydatki z tytułu wpłat na PFRON ponoszone były w ramach pozycji planu finansowe-
go Pozostałe koszty funkcjonowania – Podatki i opłaty PFRON (konto księgi głównej 
467007), z ustalonym limitem środków. Wpłaty były wcześniej ujmowane w planie 
finansowym na dany rok budżetowy. W 2012 r. zaplanowano na ten cel limit środków 
w wysokości 530.000 zł13. 

(akta kontroli str. 246-248, 259-288) 

2.2. Nie stwierdzono zakłóceń w przepływie między komórkami merytorycznymi Biura 
Funduszu informacji o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych, niezbędnych do 

                                                      
10  Sposób prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu określa rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1479). 

11  Art. 49 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych. 

12  Por. art. 21 ustawy jak wyżej. 
13  Por. zał. nr 1 do uchwały nr A/44/6/2011 Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej z 5 października 2011 r. w sprawie uchwalenia planu kosztów utrzymania or-
ganów i Biura Funduszu na 2012 r. 
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ustalenia wysokości wpłat na PFRON. W okresie objętym kontrolą nie były stosowane 
obniżenia wpłat z tytułu schorzeń wskazanych w przepisach szczególnych14. 

(akta kontroli str. 243-244, 248, 259-281) 

2.3. Fundusz w 2010 r. skorzystał z możliwości obniżenia wpłat na PFRON z tytułu 
zakupu usługi15 o 2.872,14 zł. Obniżkę wyliczono zgodnie z ustawowym warunkiem, tj. 
w związku z  terminowym uregulowaniem należności za zrealizowaną usługę oraz 
otrzymaniem informacji o kwocie obniżenia. 

(akta kontroli str. 248, 293 – 313) 

W działalności Funduszu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawi-
dłowości. 

NIK ocenia pozytywnie działalność Funduszu w zbadanym zakresie. 

3. Preferencje dla osób niepełnosprawnych w procesach naboru 

Przeprowadzając nabór do pracy na wolne stanowiska, Fundusz realizował ustawowe 
regulacje w zakresie obowiązku informacyjnego pracodawcy16. 

Ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy zamieszczano w siedzibie Biura Fundu-
szu, w miejscu powszechnie dostępnym (na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Kon-
struktorskiej 3A) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zarząd Funduszu ustalił tryb i zasady przeprowadzania naboru17. W Strategii zarzą-
dzania zasobami ludzkimi na lata 2010-2012 wskazano cele główne i pomocnicze oraz 
określono poszczególne etapy naboru; ustalone zostały też roczne plany zatrudnienia. 

Zespół Zarządzania Personelem realizował procedurę naborów: w ogłoszeniach na 
wolne stanowiska pracy wskazywano m.in., jakie dokumenty ubiegający się o zatrud-
nienie powinien złożyć, a także określano termin i miejsce ich składania. Począwszy 
od 2012 r. podawana jest, istotna dla osób niepełnosprawnych planujących swoje 
uczestnictwo w naborze na wolne stanowiska pracy, informacja o nieprzekraczaniu 
ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze Funduszu. 

Wyniki badania wybranych protokołów z przeprowadzonych w okresie objętym kontro-
lą 42 naborów do pracy w Biurze Funduszu wykazały, że potencjalni kandydaci do 
pracy nie czynili w ofertach wzmianek o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności. 

(akta kontroli str. 318-354, 379) 

W działalności Funduszu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawi-
dłowości. 

                                                      
14  Por. art. 21 ust.4 i 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 1998 r. 
w sprawie rodzaju schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. Nr 124, poz. 820, ze zm.). 

15  Por. art. 22 ustawy jak wyżej. Kwota obniżenia stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełno-
sprawnych pracowników sprzedawcy zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia nie-
pełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów. 

16  Por. art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 
25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 42 Kodeksu pracy.  

17  Por. uchwałę Nr A/20/5/2010 z 21 kwietnia 2010 r. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne 
stanowiska pracy (zm. uchwałę z 16 sierpnia 2005 r.). 
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NIK ocenia pozytywnie działalność Funduszu w zbadanym zakresie. 

4. Dostosowanie Biura Funduszu do potrzeb osób niepełnospraw-
nych 

4.1. Oględziny budynków przy ul. Konstruktorskiej 3A i ul. Brackiej 4 w Warszawie 
wykazały, że utrudnienia w dostępie dla osób niepełnosprawnych w siedzibie głównej 
Biura Funduszu występują w niewielkim zakresie (brak odpowiednich przycisków dla 
osób niewidomych w windach). Utrudnienia w samodzielnym dostępie dla osób nie-
pełnosprawnych występują natomiast w zmodernizowanym ostatnio budynku przy ul 
Brackiej 4 (brak podjazdów przy schodach oraz windy; niemożliwy dostęp do zaplecza 
sanitarnego dla osób na wózkach inwalidzkich, m.in. z uwagi na brak odpowiedniej 
przestrzeni manewrowej). 

(akta kontroli str. 380-387) 

W związku z wynikami oględzin kontrolera poinformowano, że budynek przy ul. Brac-
kiej 4 zostanie wyposażony w urządzenie umożliwiające transport osób niepełno-
sprawnych na wózkach po schodach oraz że urządzenie to jest w trakcie przeglądu 
technicznego. 

(akta kontroli str. 395,398-399,404-406) 

4.2. Dostosowując funkcjonalność budynków przy ul. Brackiej 4 i Konstruktorskiej 3A 
do potrzeb Biura Funduszu, zakupiono w lipcu 2011 r., ponosząc na ten cel nakłady 
w wysokości 213.000 zł, system wideokonferencyjny umożliwiający nawiązywanie 
przez pracowników, w tym również osoby niepełnosprawne, połączeń audiowizual-
nych. Na wyposażenie (dostosowanie) stanowisk osób pracujących w systemie tzw. 
telepracy, w tym zajmowanych przez dwóch pracowników niepełnosprawnych, wyka-
zano poniesienie wydatków, w przeliczeniu na jedno stanowisko, w wysokości 5.460 zł 
(komputer przenośny, drukarka, oprogramowanie, łącze internetowe i ubezpieczenie 
sprzętu informatycznego). 

(akta kontroli str. 404-406) 

Badania ankietowe przeprowadzone podczas kontroli wśród zatrudnianych w Fundu-
szu pracowników niepełnosprawnych wskazywały, że warunki pracy na przydzielonych 
stanowiskach pracy zostały ocenione jako odpowiednie do ich potrzeb. Osoby niepeł-
nosprawne (w stopniu umiarkowanym i znacznym) podały, że w ich przypadku nie ma 
jakichkolwiek barier w dostępie do budynku, poruszaniu się po nim i na stanowisku 
pracy. Ankietowani nie wskazali na istnienie innych barier w dostępie dla osób niepeł-
nosprawnych. 

(akta kontroli str. 390-393,407) 

Z uwagi na ograniczoną dostępność dla osób niepełnosprawnych wyższych kondy-
gnacji biurowych w budynku przy ul. Brackiej 4 zapewniono możliwość zasięgnięcia 
informacji i skorzystania (na parterze) z pomocy wyznaczonego pracownika, a system 
wideokonferencyjny umożliwia porozumiewanie się wszystkich zainteresowanych osób 
z personelem Biura. Istnieje także możliwość dowiezienia osoby niepełnosprawnej 
oraz jej asekuracji przez przeszkolonych pracowników. Kontrolera, jeszcze przed za-
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kończeniem kontroli, poinformowano o podjęciu działań poprawiających dostęp do 
pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych. 

W działalności Funduszu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawi-
dłowości. 

W związku z trudnościami w dostosowaniu przycisków w windach w budynku przy ul. 
Konstruktorskiej 3A do potrzeb osób niewidomych (wiek urządzeń i brak możliwości 
ich wymiany), Najwyższa Izba Kontroli przyjmuje do wiadomości podjęte przez Fun-
dusz działania na rzecz rozpoznania możliwości rozwiązania tego problemu, przez 
zamontowanie obok przycisków głównych, dodatkowych oznaczeń dla osób niewido-
mych (zapytanie w tej sprawie zostało skierowane do producenta w dniu 7 sierpnia 
2012 r.). 

Po uwzględnieniu powyższego, stwierdza się, że Biuro Funduszu dostosowane jest do 
wymogów pracy i obsługi osób niepełnosprawnych. 

NIK ocenia pozytywnie działalność Funduszu w badanym obszarze. 

5. Przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych 

Czas pracy trzech osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Biurze Funduszu został 
dostosowany, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, do stopnia niepełnosprawności 
i indywidualnych wskazań lekarskich18. Osobom uprawnionym zagwarantowano do-
datkowy urlop, prawo do dodatkowej przerwy i inne należne im przywileje. 

W okresie objętym kontrolą służby BHP przeprowadziły dwukrotnie, przy udziale spe-
cjalisty medycyny pracy, wizytację stanowisk pracy biurowej z obsługą komputera oraz 
sal konferencyjnych, pomieszczeń gospodarczych i sanitarnych. W wyniku wizytacji 
nie stwierdzono nieprawidłowości w wyposażeniu stanowisk pracy, z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb pracowników, w tym osób niepełnosprawnych w budynku przy 
ul. Konstruktorskiej 3A oraz w zakresie stanu sanitarnego w budynku przy ul. Brackiej 
4. Dostosowanie budynku ul. Brackiej 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych nie był 
przedmiotem wizytacji. 

(akta kontroli str. 388-389) 

Korzystanie przez osoby niepełnosprawne zatrudnione w Biurze Funduszu z przysłu-
gujących im przywilejów i uprawnień, a także z możliwości uczestniczenia w szkole-
niach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz niewystępowanie faktów nierównego 
traktowania w uczestnictwie w szkoleniu ze względu na niepełnosprawność, potwier-
dziły wyniki anonimowej ankiety. Potwierdziły one także możliwość korzystania z do-
datkowej przerwy na gimnastykę usprawniającą (lub wypoczynek) oraz ze zwolnienia 
z pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym lub wykonania badań specjali-
stycznych, zabiegów leczniczych i usprawniających. 

Ankietowane osoby nie zetknęły się z przypadkiem gorszego traktowania osoby nie-
pełnosprawnej, w porównaniu z innymi pracownikami Biura Funduszu. 

(akta kontroli str. 390-393,407, 410) 

                                                      
18  Por. art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-

nosprawnych. 
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W działalności Funduszu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawi-
dłowości. 

NIK ocenia pozytywnie działalność Funduszu w badanym obszarze. 

IV. Uwagi końcowe 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułu-
je wniosków pokontrolnych. Zwraca natomiast uwagę na potrzebę dokończenia przed-
sięwzięć poprawiających dostosowanie pomieszczeń Biura Funduszu do potrzeb pra-
cowników niepełnosprawnych oraz zintensyfikowania działań na rzecz zwiększenia 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, np. przez nawiązanie współpracy z podmiotami 
działającymi na rzecz aktywizacji zawodowej tych osób. 

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, Prezesowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych 
zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. 
Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Ro-
dziny 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 
przedstawionych w nim uwag. 

W wypadku 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  6  września 2012 r. 
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