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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer, tytuł kontroli i 
okres objęty kontrolą 

I/12/002 – Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wybranych ministerstwach, 
urzędach centralnych i państwowych jednostkach organizacyjnych; 

lata 2010-2012 (do września). 

Jednostka przepro-
wadzająca kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli, 
Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny. 

Kontroler Bożena Matyjasiak, główny specjalista kontroli państwowej,  

upoważnienie do kontroli nr 82566 z 6 września 2012 r.  

Jednostka kontrolo-
wana 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pani Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej; osobą odpowiedzialną za 
kontrolowaną działalność jest Pan Robert Bartold, Dyrektor Generalny. 

(akta kontroli str. 1-15) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie1 ocenia działalność Ministerstwa Edukacji Narodowej 
w badanym zakresie, mimo iż w okresie objętym kontrolą niewielki stan zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych zmniejszył się z 0,79% do 0,67% i pozostawał na poziomie wymaga-
jącym wnoszenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
W ocenie uwzględniono: 

-  przestrzeganie przepisów w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz re-
spektowanie praw i przywilejów przysługującym niepełnosprawnym pracownikom; 

-  współdziałanie z urzędami pracy w zakresie organizacji staży dla osób niepełnospraw-
nych; 

-  dostosowanie siedziby Ministerstwa do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

-  terminowe i w należytej wysokości wnoszenie wpłaty na PFRON.  

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

1.1. W dniu 31 grudnia 2010 r. w MEN zatrudniano trzy osoby niepełnosprawne; stan ten 
zmniejszył się do dwóch osób (z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym) w dniu 
31 sierpnia 2012 r. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych2 zmniejszył się w tym 
okresie z 0,79% do 0,67%. W tym czasie liczba zatrudnionych pracowników3 zmniejszyła 
się z 385 do 298, a z pracy w MEN odeszło pięć osób niepełnosprawnych, z tego z po-
wodu przejścia do innego pracodawcy (jedna osoba), na emeryturę (2 osoby), na pod-
stawie porozumienia stron (jedna osoba) i przeniesienia członka korpusu służby cywilnej 
(jedna osoba). 

                                                      
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 kontrolo-
wanej 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 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  Według stanu na ostatni dzień miesiąca. 
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1.2. Realizując postanowienia art. 55 i 57 znowelizowanej ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o służbie cywilnej4, MEN zamieszczało w ogłoszeniach dane o wskaźniku zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych oraz informacje istotne dla osób zamierzających ubiegać 
się o zatrudnienie, dotyczące m.in. warunków pracy, obowiązku dostarczenia kopii doku-
mentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz preferencji w zatrudnieniu, po spełnie-
niu wymogów najlepszej kandydatury. 

1.3. MEN współpracowało z urzędami pracy, w tym z Urzędem Pracy m. st. Warszawy, 
organizując staże dla osób niepełnosprawnych (w okresie od 16 lipca do 30 listopada 
2012 r. staż w Ministerstwie, na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego, od-
bywa jedna osoba). Informacje o możliwości podjęcia pracy w MEN zamieszczano rów-
nież na stronie internetowej Ministerstwa. 

W MEN opracowano i rozpowszechniono wśród organizacji działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych Poradnik dotyczący naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie 
służby cywilnej (współpracę z tymi organizacjami zainicjowało MEN). Na stronie interne-
towej zamieszczono ponadto Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełno-
sprawnych, przekazany przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Problematyka zatrudniania osób niepełnosprawnych była przedmiotem spotkań Dyrektora 
Generalnego z dyrektorami departamentów i biur (5 października 2011 r. i 16 lipca 2012). 
Omawiano stosowanie przepisów znowelizowanej ustawy o służbie cywilnej, w tym po-
trzebę stosowania w postępowaniach rekrutacyjnych preferencji dla osób z orzeczoną 
niepełnosprawnością. 

Pracownicy Ministerstwa brali udział w szkoleniach z zakresu problematyki zatrudniania 
osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Podkreślić należy, że znajomością 
języka migowego legitymuje się 20 pracowników Ministerstwa. 

1.4. Dyrektor Generalny, w zarządzeniu nr 6 z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu pracy w MEN, ustanowił wymóg dostarczenia przez osobę niepełnosprawną 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Stosownie do postanowień § 10 regulaminu, 
pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania pracodawcy o wszystkich 
zmianach warunkujących nabycie lub utratę świadczeń. W § 19 wyszczególniono upraw-
nienia osoby niepełnosprawnej. Zapoznanie się z zarządzeniem pracownicy Ministerstwa 
potwierdzili na piśmie, w tym również pracownicy nowo zatrudnieni. 

W Ministerstwie opracowano na potrzeby nowo zatrudnianych pracowników, w tym osób 
niepełnosprawnych, Przewodnik dla nowo zatrudnionego pracownika, zawierający zestaw 
informacji przydatnych w nowym miejscu pracy. 

W okresie od stycznia do sierpnia 2012 r. dokumenty o niepełnosprawności dostarczyło 
dwóch pracowników MEN (w trakcie trwania zatrudnienia), w ciągu jednego miesiąca 
licząc od daty ich wydania. W okresie objętym kontrolą jeden pracownik przedstawił za-
świadczenie lekarskie o celowości stosowania skróconej normy czasu. Osobie tej zmniej-
szono, od dnia przedstawienia zaświadczenia, wymiar czasu pracy do siedmiu godzin na 
dobę i 35 tygodniowo. 

(akta kontroli str. 16-169, 306-629, 650-652, 668) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w powyż-
szym zakresie. 

                                                      
4  Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm. 
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2. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

2.1. Art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5 stanowi, że 
dysponent części ma prawo przenosić wydatki między rozdziałami i paragrafami klasyfi-
kacji wydatków w ramach części i działu budżetu państwa. 

Stosując się do wskazówek zawartych w piśmie Ministra Finansów z 6 kwietnia 2011 r.6, 
dysponent cz. 30 – Oświata i wychowanie nie zaplanował w 2012 r. wydatków z tytułu 
wpłat na PFRON. W związku z nieosiąganiem ustawowego poziomu zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych wystąpiła konieczność dokonywania takich wpłat. W tym celu zmniej-
szono planowane wydatki (w dziale 750, rozdziale 75001) na: zakup usług pozostałych 
(o 70 tys. zł), podróże zagraniczne służbowe (o 90 tys. zł), zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych (o 93 tys. zł) i przeniesiono je (łącznie 253 tys. zł) do wprowadzonego 
w planie finansowym § 4140 klasyfikacji budżetowej (Wpłaty na PFRON). Przeniesień 
dokonano na podstawie (podjętych z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej) decyzji 
z 30 marca 2012 r. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ekonomicznego oraz z 30 kwietnia 
i 3 września 2012 r. Dyrektora Departamentu Ekonomicznego. 

Zauważyć należy, że zdaniem Ministra Finansów wpłaty na PFRON w 2012 r. powinny, 
w wypadku niezatrudniania osób niepełnosprawnych, zmniejszać wydatki na wynagro-
dzenia osobowe7. Oznacza to, że gdy taki wydatek wystąpi, należy przed jego zrealizo-
waniem dokonać zmian w planie wydatków. 

W dniu 18 września 2012 r. Minister Edukacji Narodowej poinformowała Ministra Finan-
sów o zmianach w planie finansowym na 2012 r.: zmniejszeniu planowanych wydatków 
w § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 93 tys. zł 
i przeniesieniu jej do § 4140 klasyfikacji budżetowej (Wpłaty na PFRON). Do dnia zakoń-
czenia czynności kontrolnych Minister Finansów nie odniósł się do przesłanej informacji. 

2.2. Wpłaty na PFRON naliczono prawidłowo, z zastosowaniem obowiązujących wskaź-
ników i przekazano terminowo do PFRON. Wyniosły one w latach 2010-2012 (do sierp-
nia) odpowiednio: 289,2 tys. zł, 320,6 tys. zł i 159,9 tys. zł. 

2.3. W okresie objętym kontrolą, Ministerstwo nie korzystało z prawa zakupu usług 
w instytucjach, które spełniają warunki umożliwiające obniżenie należnej wpłaty na 
PFRON, określone w art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych. 

(akta kontroli str. 170-305, 669-671) 

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

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, realizowanie zakupów u pracodawców, którzy osiągają 
odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, może mieć wymierny wpływ 
na obniżenie wysokości obowiązkowych wpłat na PFRON, w sytuacji, w której Minister-
stwo nie osiąga tego wskaźnika na poziomie zwalniającym z obowiązku wnoszenia wpłat. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w powyż-
szym zakresie. 

                                                      
5  Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 
6  Pismo dotyczące opracowania przez Ministra Edukacji Narodowej materiałów do projektu budżetu 

państwa na 2012 r. dla cz. 30 – Oświata i wychowanie. Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finan-
sów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materia-
łów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (Dz. U. Nr 56, poz. 290), Minister Finansów zobowią-
zany był do przekazania wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części, na podstawie których 
dysponenci tych części zobowiązani byli do opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej. 

7  Por. odpowiedź Ministra Finansów z 15 stycznia 2010 r. na interpelację poselską nr 13596 w sprawie 
ujmowania w budżecie państwa wydatków z tytułu wpłat na PFRON. Minister Fransów wyjaśnił, że roz-
wiązanie to ma motywować jednostki sektora finansów publicznych do zwiększenia zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych. 
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3. Preferencje dla osób niepełnosprawnych w procesie naboru 

3.1. Tryb i zasady przeprowadzania naboru do pracy w MEN, uwzględniające zmiany 
wprowadzone ustawą z zmianie ustawy o służbie cywilnej8, zostały uregulowane w pro-
cedurze przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej, niebę-
dące wyższymi stanowiskami, przyjętej przez Dyrektora Generalnego w dniu 1 grudnia 
2011 r. W zakresie przeprowadzania naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej 
stosowane były zasady określone przez Szefa Służby Cywilnej w Rekomendacjach prze-
prowadzania naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej, z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych nowelizacją ustawy o służbie cywilnej. 

3.2. Ogłoszenia o naborze zamieszczano na tablicy ogłoszeń w siedzibie MEN, w Biule-
tynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na stronie internetowej 
Ministerstwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MEN. Ogłoszenia zawierały informa-
cje istotne dla osób niepełnosprawnych zamierzających ubiegać się o zatrudnienie, w tym 
dotyczące m.in. warunków pracy, wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, obo-
wiązku dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, preferencji 
w zatrudnieniu po spełnieniu wymogów najlepszej kandydatury. 

3.3. W związku z ogłoszeniami na 13 wolnych stanowisk pracy (postępowania zakończo-
ne) zgłosiło się 17 niepełnosprawnych kandydatów, spośród których 11 nie spełniło wy-
mogów formalnych. Do kolejnych etapów rekrutacji przeszło sześć osób – nie uzyskały 
one jednak wymaganej liczby punktów i w rezultacie nie znalazły się wśród kandydatów 
rekomendowanych Dyrektorowi Generalnemu do zatrudnienia. 

(akta kontroli str. 34-42, 306-629) 

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

Znaczący odsetek ofert (65%) złożyły osoby niepełnosprawne, które nie spełniały wymo-
gów formalnych. Ani jedna z osób niepełnosprawnych, której oferta spełniła te wymaga-
nia, nie spełniała z kolei wymagań związanych ze stanowiskiem pracy, na który prowa-
dzony był nabór. Jakkolwiek w naborze uwzględniono wymogi wynikające z przepisów 
ustawy o służbie cywilnej, to relatywnie niski stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
wskazuje – zdaniem Najwyższej Izby Kontroli – na potrzebę poszukiwania przyczyn braku 
oczekiwanych rezultatów, mimo oferowania potencjalnym kandydatom sprzyjających 
warunków pracy. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w zbadanym obszarze. 

4. Dostosowanie siedziby MEN do potrzeb pracowników niepełnosprawnych 

4.1. Siedziba Ministerstwa Edukacji Narodowej mieści się w jednym budynku, pozostają-
cym w trwałym zarządzie Ministerstwa (budynek został wpisany do rejestru zabytków). 
Wejście i podjazd do budynku są utwardzone. Dostęp do budynku – od strony głównego 
wejścia – dla osoby niepełnosprawnej ruchowo (poruszającej się na wózku inwalidzkim) 
jest możliwy, ponieważ na wyposażeniu MEN są rozkładane, stalowe szyny podjazdowe. 
Szerokość drzwi wejściowych umożliwia swobodny wjazd wózkiem. Przy drzwiach wej-
ściowych znajduje się system przywoławczy, umożliwiający wezwanie osoby, która mo-
głaby udzielić pomocy w wypadku trudności z przemieszczaniem się, wejściem i poru-
szaniem się wewnątrz budynku. W holu głównym znajduje się tzw. schodołaz – pojazd do 
transportu wózka inwalidzkiego. Na dziedzińcu MEN znajduje się parking z oznaczonym 
miejscem do zaparkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną (koperta). Parking 
posiada utwardzoną powierzchnię. Miejsce do zaparkowania dla osoby niepełnosprawnej 
znajduje się przy bocznych drzwiach wejściowych do budynku. W celu wjazdu wózkiem 
inwalidzkim do wejścia od strony parkingu niezbędne jest rozłożenie (przez wyznaczone-

                                                      
8  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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go pracownika) ruchomego podjazdu. Przy wejściu znajduje się winda, która ma wymiary 
odpowiednie dla wózka inwalidzkiego. Panel sterowania windy jest opisany w alfabecie 
Braille`a. Winda jest wyposażona w urządzenie informujące o pozycji sygnalizacją dźwię-
kową. Przyciski i wyłączniki umieszczone są na wysokości umożliwiającej dostęp osobie 
na wózku. Ciągi komunikacyjne i drzwi wewnętrzne budynku posiadają szerokość umoż-
liwiającą poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Nie występują utrudnienia związane z pro-
gami podłogowymi. Schody wyposażone są w poręcze, ale do przemieszczania się 
z parteru na wyższe kondygnacje budynku osoba niepełnosprawna może skorzystać 
z windy lub ze schodołazu. W siedzibie Ministerstwa funkcjonuje jedna toaleta (usytuow-
ana na poziomie wysokiego parteru, przy wyjściu windy), przystosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W głównym holu znajdują się tablice informujące o działalności Mini-
sterstwa i jego organizacji lokalowej. 

4.2. W latach 2010-2011 nie były ponoszone wydatki na zakup wyposażenia i dostoso-
wanie budynku zajmowanego przez MEN do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2012 r. 
zakupiono rampy podjazdowe do windy i do wejścia głównego (3 tys. zł). 

(akta kontroli str. 630-645) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzo-
no nieprawidłowości 

Zatrudniani niepełnosprawni pracownicy nie są osobami z niepełnosprawnością wyma-
gającą specjalistycznego dostosowania stanowisk pracy. Oględziny wskazywały jednak 

na potrzebę zmniejszenia kąta nachylenia obecnie użytkowanych, ruchomych szyn 
(ramp) podjazdowych, co ułatwi osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim wjazd do 
budynku oraz zainstalowanie w toalecie dla osób niepełnosprawnych podwieszanego 
sedesu, co ułatwiłoby przesiadanie się z wózka inwalidzkiego. Zauważyć ponadto należy, 
że usytuowanie toalety (skrzydło budynku), ze względu na wielkość budynku, może być 
niedogodne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w związku z czym celowe byłoby wy-
dzielenie w obecnie funkcjonujących toaletach dla pracowników pomieszczeń z przezna-
czeniem dla osób niepełnosprawnych. 

Nie stwierdzono barier architektonicznych utrudniających osobom niepełnosprawnym – 
interesantom MEN dostęp do budynku i pomieszczeń. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbada-
nym zakresie. 

5. Przestrzeganie praw zatrudnionych osób niepełnosprawnych 

Czas pracy zatrudnionych w Ministerstwie osób niepełnosprawnych jest uzależniony od 
stopnia niepełnosprawności. Osobom tym zagwarantowano dodatkowy urlop, prawo do 
dodatkowej przerwy oraz inne przywileje 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 przywilejów i uprawnień przysługujących niepełno-
sprawnym pracownikom sprawdzono przez przeprowadzenie wśród nich anonimowej 
ankiety. W ankietach nie zgłoszono uwag co do warunków pracy i utrudnień ze strony 
pracodawcy. Ankietowani potwierdzili możliwość brania udziału w szkoleniach podnoszą-
cych kwalifikacje zawodowe – nie sygnalizowano sytuacji, które można byłoby potrakto-
wać jako utrudnianie im udziału w zajęciach szkoleniowych, ze względu na niepełno-
sprawność. Potwierdzili też korzystanie z dodatkowej przerwy na gimnastykę usprawnia-
jącą lub wypoczynek i z możliwości zwolnienia z pracy, celem uczestniczenia w turnusie 
rehabilitacyjnym lub wykonania badań specjalistycznych. Ankietowani nie zgłosili uwag 
odnośnie przystosowania swoich stanowisk pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. 

(akta kontroli str. 646-652) 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbada-
nym zakresie. 

6. Wykonanie wniosków pokontrolnych 

6.1. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2009 r. sformu-
łowano następujące wnioski: 

1) zapewnienie składania rocznych deklaracji wpłat na PFRON (DEK-R) oraz terminowe 
przekazywanie należności z tego tytułu; 

2) uzyskanie opinii Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie przystosowania stanowisk 
pracy do potrzeb osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

3) podjęcie działań zmierzających do zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
uczestnictwa w programach mających na celu aktywizację zawodową tych osób, a także 
podjęcia współpracy z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Stwierdzono, że wnioski pokontrolne zostały zrealizowane. Działania, o których poinfor-
mowała Minister Edukacji Narodowej w odpowiedzi na wystąpienie NIK9, zostały podjęte. 
Deklaracje DEK-R za lata 2010-2011, dotyczące rozliczenia rocznego wpłat na PFRON, 
złożono terminowo, tj. do 20 stycznia za rok poprzedni. Terminowo dokonywane były 
również wpłaty na PFRON. Ministerstwo uzyskało 9 marca 2010 r. pozytywną opinię 
Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przystosowania stanowisk pracy dla dwóch pra-
cowników z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. Działania na rzecz realizacji 
wniosku nr 3 przedstawiono w pkt 1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

6.2. W okresie objętym kontrolą komórka kontroli wewnętrznej i audytu nie przeprowadza-
ła badań w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, wnoszenia wpłat na PFRON, 
dostosowania budynku Ministerstwa do potrzeb niepełnosprawnych pracowników oraz 
przestrzegania przysługujących im praw. 

(akta kontroli str. 653-667) 

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

Problematyka zatrudniania osób niepełnosprawnych, dostosowania do ich potrzeb po-
mieszczeń i stanowisk pracy, a także przestrzegania praw pracowników niepełnospraw-
nych 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 zbada-
nym zakresie. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie przedstawia 
wniosków pokontrolnych, podkreślając potrzebę kontynuowania działań w celu zwiększe-
nie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. co umożliwi również obniżenie wysoko-
ści obowiązkowych wpłat na PFRON. 

Zdaniem NIK należy ponadto rozważyć możliwość wykonania prac, o których wspomnia-
no w uwagach wynikających ze stanu faktycznego, opisanego w pkt 4 niniejszego wystą-
pienia pn. Dostosowanie siedziby MEN do potrzeb pracowników niepełnosprawnych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden dla Mini-
stra Edukacji Narodowej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli10, Mini-
strowi Edukacji Narodowej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych za-

                                                      
9  Pismo nr BKA-SS-0701-14-19/09 z 1 lutego 2010 r. 
10  Dz. U. z 2012 r., poz. 82. 
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strzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Za-
strzeżenia 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 
przedstawionych 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  5  listopada 2012 r. 

  

Wiceprezes 

Najwyższej Izby Kontroli 

 

Wojciech Misiąg 
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