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I. Dane identyfikacyjne 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Biuro Pełnomocnika Rządu  
do Spraw Osób Niepełnosprawnych, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa 
(dalej: Biuro). 

 

Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 
od 18 listopada 2015 r. (dalej: Pełnomocnik). 

 

1. Wspieranie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w podjęciu samodzielnego 
życia i aktywności zawodowej. 

2. Działania podejmowane w celu zapobiegania wykluczeniu osób z autyzmem  
i zespołem Aspergera. 

 

Styczeń 2016 r. - lipiec 2019 r., z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed 
tym okresem. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach 

 

 Violetta Nowak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  1.
do kontroli nr LKI/50/2019 z 23 maja 2019 r.  

 Marcin Sudół, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 2.
nr LKI/40/2019 z 14 maja 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-3) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności2 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Pełnomocnika w badanym 
zakresie. 

Pełnomocnik dokonywał bieżącej oceny sytuacji osób niepełnosprawnych, w tym 
osób z autyzmem lub z zespołem Aspergera na podstawie danych analitycznych 
dotyczących ich liczby i charakterystyki, gromadzonych w Elektronicznym Krajowym 
Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN)  
i sprawozdawczości sporządzanej na potrzeby analizy rynku pracy osób 
niepełnosprawnych. Specyfika EKSMOoN, w którym dane gromadzone są od 
2008 r., a od 2010 r. w przypadku osób z autyzmem lub zespołem Aspergera  
z niepełnosprawnością orzeczoną z tytułu całościowych zaburzeń rozwojowych3,  
nie pozwalała na uzyskanie pełnych informacji przedstawiających populację tych 
osób w Polsce, dlatego analizowano także dane gromadzone w innych systemach. 
Z danych z EKSMOoN wynikało, że osoby, u których co najmniej jedną z przyczyn 
orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności były całościowe 
zaburzenia rozwojowe stanowiły znaczącą grupę osób niepełnosprawnych (55 013 
osób). Szczególnie liczną grupę, która rosła corocznie, stanowiły osoby do 16. roku 
życia (44 302 osób).   
W ramach nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i o stopniu 
niepełnosprawności kontrolowano proces orzekania, prowadzono szkolenia 
członków wojewódzkich i powiatowych zespołów do spraw orzekania oraz udzielano 
wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów prawa. Pozwoliło to Pełnomocnikowi 
na zidentyfikowanie niektórych problemów występujących przy orzekaniu osób  
z autyzmem lub zespołem Aspergera, które wynikały ze specyfiki tej 
niepełnosprawności oraz umożliwiło podjęcie działań zaradczych. 
Pełnomocnik analizował skuteczność działań instytucji administracji państwowej, 
które wpływały na warunki życia osób niepełnosprawnych, identyfikował zagrożenia, 
niepokojące tendencje i upowszechniał działania, które poprawiały także sytuację 
osób z autyzmem. W oparciu o dane przekazywane przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Pełnomocnik monitorował 
wykorzystanie instrumentów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych4 oraz dokonywał oceny 
skuteczności ich wykorzystania. Dane te pozwalały na ilościową i jakościową analizę 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy uwzględnieniu 
różnych czynników (np. stopnia niepełnosprawności). Nie wskazywały jednak 
specyfiki potrzeb, które wynikały z tytułu określonej niepełnosprawności. Takie 
potrzeby (dotyczące także osób z autyzmem) analizowano na podstawie materiałów 
uzyskanych w wyniku konsultacji ze środowiskami osób niepełnosprawnych, 
wpływających pism i skarg oraz wniosków z prac organów opiniodawczo-
doradczych. W oparciu o te analizy Pełnomocnik korygował rozwiązania dotyczące 
kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a także szeroko 
informował o podejmowanych działaniach.  

W okresie objętym kontrolą opracowano propozycje zmian przepisów prawnych oraz 
zainicjowano realizację konkretnych działań mających na celu wspieranie osób  
z autyzmem w podjęciu samodzielnego życia i aktywności zawodowej, 
                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
3 W Polsce obowiązuje klasyfikacja zaburzeń opracowana przez WHO, tj. Międzynarodowa Statystyczna 
Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD – 10, według której zarówno autyzm, jak i zespół Aspergera 
mieszczą się we wspólnym podrozdziale F84 całościowe zaburzenia rozwojowe. 
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, ze zm., dalej: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej. 
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finansowanych z PFRON oraz ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych (SFWON)5. Było to opracowanie programu pt. Centra 
Opiekuńczo-Mieszkalne (skierowanego pierwotnie tylko do osób z autyzmem,  
a obecnie obejmującego szerszą grupę osób niepełnosprawnych), przygotowanie 
projektu ustawy o zatrudnieniu wspomaganym oraz programu Opieka 
wytchnieniowa edycja 2019. Zainicjowano i rozpoczęto również realizacje projektów 
i programów skierowanych do osób z autyzmem lub zespołem Aspergera, 
finansowanych z PFRON, w tym program Wsparcie osób z autyzmem  
w placówkach, Pilotażowy Program Rehabilitacja 25 plus oraz Szansa-Rozwój-
Niezależność (zaplanowany na lata 2019-2022).  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe kontrolowanej działalności6 

1. Wspieranie osób z autyzmem i zespołem Aspergera  
w podjęciu samodzielnego życia i aktywności 
zawodowej  

1. W okresie objętym kontrolą Pełnomocnik dysponował szczegółowymi danymi 
analitycznymi dotyczącymi liczby i charakterystyki osób niepełnosprawnych, które 
były wykorzystywane na potrzeby bieżącej oceny sytuacji tych osób oraz do 
planowania działań wspierających. Wykorzystywano dane pochodzące z: Głównego 
Urzędu Statystycznego (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, 
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, Europejskie Ankietowe Badanie 
Zdrowia oraz Europejskie Badanie Warunków Życia i Dochodów Ludności); PFRON 
(dane sprawozdawcze z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji7, dalej: 
SODiR), ze sprawozdań MRPiPS-078 oraz sprawozdań INF-ZPCh-ZAZ9. Źródłami 
informacji o osobach niepełnosprawnych były także dane przekazywane  
w corocznych sprawozdaniach PFRON, dotyczące liczby osób niepełnosprawnych – 
uczestników poszczególnych form wsparcia10 i wydatkowanych na te cele środków 
finansowych oraz baza EKSMOoN. 

Jedna z baz danych EKSMOoN przeznaczona jest dla Pełnomocnika i zapewnia 
sporządzanie analiz i statystyk, wspomaga monitoring procesu orzekania  
w nadzorowanych powiatowych i wojewódzkich zespołach ds. orzekania, 
prowadzenie rejestrów szkoleń i kontroli oraz generowanie stosownych 
sprawozdań11. Informacje o populacji osób niepełnosprawnych prezentowane w tej 
bazie dotyczyły osób w wieku do 16 lat (z orzeczeniem o niepełnosprawności12) oraz 
osób powyżej 16. roku życia (z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz 
                                                      
5 Utworzonego na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192). Do zadań Pełnomocnika należy koordynowanie i realizowanie 
spraw związanych z gospodarowaniem środkami SFWON. 
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
7 Dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. 
8 Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających  
w zatrudnieniu. 
9 Sprawozdania składane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lutego 2011 r.  
w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub 
zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 44, poz. 232). 
10 Przewidzianych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej. 
11 § 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r.  
w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego 
Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. Nr 228 poz. 1681). 
12 Dzieci i młodzież do 16. roku życia zalicza się do osób niepełnosprawnych bez określania stopnia 
niepełnosprawności (§ 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 
2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 2027)). 
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wskazaniach do ulg i uprawnień). Dane zebrane w EKSMOoN nie przedstawiają 
pełnej populacji osób niepełnosprawnych w Polsce. W tym systemie od 2008 r. 
gromadzi się i raportuje13 dane wyłącznie na podstawie orzeczeń wydawanych 
przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Nie obejmują one osób, którym 
orzeczenia o niezdolności do pracy wydane zostały przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także osób, którym 
orzeczenia o niezdolności do służby wydawały komisje lekarskie podległe Ministrowi 
Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. EKSMOoN 
nie gromadzi także informacji o uczniach, którzy uzyskali orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność. 

Specyfika dysfunkcji osób z autyzmem i zespołem Aspergera została w pełni 
uwzględniona w systemie orzekania dopiero od 2010 r., gdy wprowadzono dla tej 
niepełnosprawności odrębną klasę diagnostyczną pn. całościowe zaburzenia 
rozwojowe (oznaczoną symbolem 12-C)14. Wcześniej osobom z autyzmem 
wydawano orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z tytułu upośledzenia 
umysłowego (symbol 01-U), choroby psychicznej (02-P) lub choroby neurologicznej 
(10-N). 

(akta kontroli str. 121-130) 

Na 16 maja 2019 r. w systemie EKSMOoN zaewidencjonowano 212 234 osoby 
niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia. Populacja tych osób 
obejmowała dzieci w wieku: do 3 lat (23,6%), 4-7 lat (29,9%) i 8-16 lat (46,5%). 
Spośród nich, chłopcy stanowili 61,6% (130 768), a dziewczynki 38,4% (81 466).  
U co piątej osoby (44 302) w orzeczeniu o niepełnosprawności lub w wyroku sądu15, 
jako jedną z przyczyn niepełnosprawności wskazano całościowe zaburzenia 
rozwojowe (12-C). W grupie tych osób były dzieci w wieku: do 3 lat – 7917 (17,9%), 
4-7 lat – 15 968 (36%), 8-16 lat – 20 417 (46,1%), z tego chłopcy – 35 276 (79,6%), 
a dziewczynki – 9 026 (20,4%). 

Z raportu z EKSMOoN wynika16, że do jednego z trzech stopni niepełnosprawności 
zaliczono 2 500 874 osób powyżej 16. roku życia. Były to osoby z różnym stopniem 
niepełnosprawności: 683 760 osób – ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
(27%), 1 235 486 osób – ze stopniem umiarkowanym (50%), 581 628 osób –  
z lekkim stopniem niepełnosprawności (23%); z różnym statusem zatrudnienia: 
456 103 (18,2%) – osoby pracujące, 2 044 771 (81,8%) – osoby niepracujące oraz  
z uwzględnieniem płci i poziomu wykształcenia. 

Spośród tych osób co najmniej jedną przyczynę niepełnosprawności, oznaczoną  
w orzeczeniu (o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień) 
lub w wyroku sądowym symbolem 12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe) miało 
10 711 osób (0,4% ogółu). Struktura danych dotyczących tych osób kształtowała się 
następująco – wg stopnia niepełnosprawności: znaczny – 5518 (51,5%), 
umiarkowany – 4072 (38%), lekki – 1121 (10,5%); wg wieku: 16-25 lat – 9714 
(90,7%), 26-40 – 805 (7,5%), 41-59 lat – 143 (1,3%), 60 lat i więcej – 49 (0,5%); wg 
płci: mężczyźni – 8454 (78,9%), kobiety – 2257 (21,1%); wg poziomu wykształcenia: 
mniej niż gimnazjalne – 8801 (82,2%), zasadnicze – 492 (4,6%), średnie – 1255 

                                                      
13 Zgodnie z formą sprawozdawczości określoną w rozporządzeniu w sprawie orzekania o niepełnosprawności 
i stopniu niepełnosprawności. 
14 Po zmianie z dniem 1 stycznia 2010 r. rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. (Dz. U.  
Nr 224, poz. 1803). 
15 Ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności wyrokiem sądu pracy i ubezpieczeń 
społecznych wydanym w postępowaniu odwoławczym od orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół  
do spraw orzekania o niepełnosprawności.  
16 Sporządzony na 16 maja 2019 r. 
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(11,7%), wyższe – 163 (1,5%); wg zatrudnienia: pracujący – 283 (2,6%), 
niepracujący – 10 428 (97,4%). 

(akta kontroli str. 126-130, 173-174) 

W latach 2016-2019 (I kwartał) powiatowe lub miejskie zespoły ds. orzekania  
o niepełnosprawności wydały odpowiednio: 89 170, 86 384, 87 723 i 21 967 
orzeczeń o niepełnosprawności, dotyczących osób do 16. roku życia17. Spośród 
nich: 14 586 w 2016 r., 16 051 w 2017 r., 18 110 w 2018 r. i 4 652 w I kwartale 
2019 r. zawierało co najmniej jako jedną przyczynę niepełnosprawności całościowe 
zaburzenia rozwojowe (symbol 12-C). Najczęściej orzeczenia te dotyczyły osób  
w wieku 8-16 lat (ponad 44%18) i mężczyzn (80%19). W latach 2016-2018 wydawano 
średnio o 11% więcej takich orzeczeń co rok. Corocznie zwiększała się także liczba 
orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych osobom powyżej 16. roku życia20, 
w których co najmniej jedną przyczyną niepełnosprawności były całościowe 
zaburzenia rozwojowe. W latach objętych kontrolą było to odpowiednio: w 2016 r. – 
2206 orzeczeń, w 2017 r. – 2608, w 2018 r. – 3380, w 2019 r. (I kwartał) – 918 
(wzrost średnio o 22% rocznie). Największą grupę stanowiły orzeczenia dotyczące: 
znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (ponad 85%21), osób  
w wieku od 16 do 25 lat (91%22), mężczyzn (ponad 79%23), osób z wykształceniem 
podstawowym i ponadgimnazjalnym (ponad 52%24) oraz osób niepracujących 
(97%25). 

 (akta kontroli str. 175-186, 195)  

Analiza danych zawartych w sprawozdaniach MRPiPS-07 wykazała26, że w latach 
2016 i 2018, w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano odpowiednio: 63 i 78 
osób niepełnosprawnych z orzeczonymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, 
mających status osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy (co oznacza wzrost 
w tych latach o 24%) oraz odpowiednio: 19 i 38 osób z tą niepełnosprawnością, 
którzy poszukiwali pracy i nie byli zatrudnieni.   

(akta kontroli str. 121-125) 
W okresie objętym kontrolą Pełnomocnik uzyskiwał także informacje dotyczące osób 
niepełnosprawnych, w tym osób z autyzmem i zespołem Aspergera, z Narodowego 
Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN). Z informacji 
przesłanej w 2019 r. przez NFZ wynikało, że w latach 2016-2018 odpowiednio: 
19 262, 20 976 i 24 590 osób z autyzmem oraz 10 121,12 043 i 13 865 z zespołem 
Aspergera, figurowało w systemie informatycznym Centrali NFZ jako osoby leczone, 
u których rozpoznaniem głównym był autyzm dziecięcy, autyzm atypowy i zespół 
Aspergera. Dane te wskazują na coroczny wzrost o ok. 15% liczby osób z tymi 
schorzeniami (w przypadku diagnozowania zespołu Aspergera było on wyższy  
o dwa punkty procentowe).  

Dane gromadzone w Systemie Informacji Oświatowej MEN wskazywały na wzrost 
liczby dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera, objętych kształceniem  

                                                      
17 Na podstawie EKSMOoN, na 16 maja 2019 r. 
18 W 2016 r. – 6416 (44%), w 2017 r. – 7186 (44,8%), w 2018 r. – 8617 (47,6%), 2019 r. (I kwartał) – 2228 
(47,9%). 
19 W 2016 r. – 11 706 (80,3%), w 2017 r. – 12 886 (80,3%), w 2018 r. – 14 461 (79,9%), w 2019 r. (I kwartał) – 
3707 (79,7%). 
20 Na podstawie EKSMOoN, na 17 maja 2019 r. 
21 Orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności odpowiednio: w 2016 r. – 960 (43,5%)  
i 963 (43,5%), w 2017 r. – 1069 (41%) i 1196 (45,9%), w 2018 r. – 1363 (40,3%) i 1531 (45,3%), w 2019 r.  
(I kwartał) – 364 (39,7%) i 430 (46,8%). 
22 W 2016 r. – 92,6%, w 2017 r. – 92,4%, w 2018 r. – 92,3%, w 2019 r. (I kwartał) – 91,8%. 
23 W 2016 r. – 79,5%, w 2017 r. – 81,3%, w 2018 r. – 81%, w 2019 r. (I kwartał) – 91,8%. 
24 W 2016 r. – 58,3%, w 2017 r. – 59,3%, w 2018 r. – 55,2%, w 2019 r. (I kwartał) – 52%. 
25 W 2016 r. – 97,5%, w 2017 r. – 97,5%, w 2018 r. – 97,2%, w 2019 r. (I kwartał) – 97,1%. 
26 Udostępnianych na stronie internetowej http://niepelnosprawni.gov.pl/p,82,bezrobocie-rejestrowane. 



 

7 

w placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. W latach szkolnych 
2016/2017 i 2018/2019 dzieci z tymi niepełnosprawnościami stanowiły największą 
grupę wśród wszystkich niepełnosprawnych w placówkach wychowania 
przedszkolnego, tj. odpowiednio: 10 227 (37% wszystkich dzieci  
z niepełnosprawnościami) i 14 005 (39%). W tych latach szkolnych, w szkołach 
podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, policealnych, 
kształceniem objęto łącznie odpowiednio: 79 968 i 90 664 dzieci, które uzyskały 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W tym uczniów z autyzmem lub  
z zespołem Aspergera było w owych latach – 16 180 (20%) i 23 604 (26%).  

 (akta kontroli str. 226-285) 

Odnosząc się do analizy dotyczącej zwiększania się liczby osób dotkniętych 
autyzmem oraz planowania działań, które mogą być potrzebne dla tych osób  
w przyszłości, Dyrektor Biura Jacek Welter wyjaśnił, że: (…) Biuro nie prowadziło 
analiz w tym zakresie. Z uwagi, że opracowywane rozwiązania mają charakter 
systemowy, prowadzone analizy dotyczyły ogółu osób niepełnosprawnych przy 
uwzględnieniu ich indywidulanych potrzeb. Nie skupiały się wyłącznie na wybranym 
rodzaju schorzenia. 

(akta kontroli str. 598-599, 609) 

Dyrektor Biura wyjaśnił także, iż: istnieje wiele czynników mających wpływ na 
aktywność zawodową i społeczną osób z autyzmem i zespołem Aspergera  
w Polsce. Jednym z nich jest niska świadomość otoczenia, z którym spotykają się 
osoby niepełnosprawne oraz ich potencjalnych pracodawców. W przypadku 
aktywności zawodowej ogromne znaczenie ma akceptacja w środowisku i usunięcie 
błędnego przeświadczenia, że osoba niepełnosprawna nie może być efektywnym 
pracownikiem. Trudności w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy osób  
z niepełnosprawnością dotyczą między innymi takich kwestii jak: niedostosowanie 
pracodawców do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak dostosowanych miejsc 
pracy, niewystarczające kwalifikacje zawodowe osób niepełnosprawnych  
(w przypadku osób z niepełnosprawnością 12-C w grę wchodzą m.in. umiejętności 
interpersonalne), brak doświadczenia zawodowego tej grupy społecznej. Ustawa  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
zawiera szereg regulacji mających na celu skuteczną i trwałą aktywizację zawodową 
osób niepełnosprawnych. Pracodawca zatrudniający osoby z autyzmem i zespołem 
Aspergera może liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe ze strony państwa.  
Ich uzyskanie jest zależne od posiadania przez te osoby orzeczenia  
o niepełnosprawności, zwłaszcza jeśli dotyczy stopnia znacznego i umiarkowanego. 
Te korzyści to między innymi: zwolnienie z wpłat na PFRON, możliwość zwrotu 
kosztów przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy, zwrot miesięcznych 
kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi  
z niepełnosprawnością w pracy, dopłaty do wynagrodzeń (…). Jeśli zaś  
u pracownika orzeczono tzw. schorzenie specjalne, czyli np. autyzm – maksymalne 
stawki dofinansowania są zwiększane o 600 zł. 

(akta kontroli str. 121-125) 

W ramach nadzoru Pełnomocnika nad orzekaniem o niepełnosprawności i o stopniu 
niepełnosprawności, upoważnieni pracownicy Biura Pełnomocnika prowadzili 
kontrole wojewódzkich zespołów do spraw orzekania. W okresie objętym kontrolą 
przeprowadzono pięć kontroli kompleksowych i dwie problemowe w siedmiu 
jednostkach wojewódzkich. 

(akta kontroli str. 601, 611-613, 726) 

Na podstawie danych z systemu EKSMOoN ustalono, że w latach 2016-2018 
corocznie składano ok. 11 tys. odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności 
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wydanych przez powiatowe zespoły orzekające (2016 r. – 11 105, 2017 r. – 10 548, 
2018 r. – 10 744) oraz ok. 50 tys. odwołań od orzeczeń o stopniu 
niepełnosprawności (2016 r. – 51 557, 2017 r. – 48 671, 2018 r. – 48 443). W tym 
okresie wzrosła z 32% do 36% liczba odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności27 
oraz zmalała z 41% do 38% liczba odwołań od orzeczeń o stopniu 
niepełnosprawności28. W EKSMOoN nie gromadzono szczegółowych danych 
dotyczących tych odwołań, np. powodu złożenia odwołania od orzeczenia29. 

Co do skali odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności30 oraz ich przyczyny, Dyrektor Biura wyjaśnił, że: Na podstawie 
danych gromadzonych w EKSMOoN nie ma możliwości wskazania przyczyn 
wzrostu liczby orzeczeń uchylających zaskarżone orzeczenie o niepełnosprawności 
(o 342 orzeczenia więcej w 2018 r. w stosunku do roku 2016 r.). Dyrektor wyjaśnił 
także, iż: nie ma możliwości wskazania powodów, które decydują o wniesieniu 
odwołania od orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania  
o niepełnosprawności. Jednakże na podstawie posiadanej przez Biuro 
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wiedzy w związku  
z realizacją nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności w imieniu Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy wskazać, iż częstymi 
przyczynami wskazywanymi w odwołaniach, niezależnie od choroby wiodącej osoby 
orzekanej, są: odmowa ustalenia niepełnosprawności, odmowa ustalenia stopnia 
niepełnosprawności lub odmowa ustalenia konkretnego stopnia niepełnosprawności, 
ustalenia w zakresie symbolu przyczyny niepełnosprawności, ustalenie daty lub 
okres powstania niepełnosprawności, ustalenie okresu, na jaki orzeczono 
niepełnosprawność, określenie wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej.  

(akta kontroli str. 187-195, 695, 697-698, 700-701) 

Wyjaśniając specyfikę procesu orzeczniczego stosowanego w sytuacji osób do 16. 
roku życia z autyzmem lub zespołem Aspergera, Dyrektor podał31, że: W przypadku 
wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności osób poniżej 16. roku życia,  
u których stwierdzono całościowe zaburzenia rozwojowe, do składu orzekającego 
wyznacza się psychologa. Zgodnie z treścią § 20 rozporządzenia w sprawie 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, psycholog określa: 
występowanie dysfunkcji psychicznych warunkujących trudności w samodzielnym 
funkcjonowaniu, z uwzględnieniem zaburzeń w zakresie procesów poznawczych 
oraz emocjonalno-motywacyjnych, poziom inteligencji, zaburzenia zachowania 
werbalnego oraz ruchowego, zaburzenia w interakcjach interpersonalnych, poziom 
krytycyzmu i samokrytycyzmu oraz występowanie ograniczeń, odpowiednio  
do wieku, w zakresie umiejętności przystosowawczych, z uwzględnieniem: zdolności 
do samoobsługi, samodzielnego zaspokajania własnych potrzeb i uspołecznienia 
(…). Populacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest wewnętrznie bardzo 
zróżnicowana (…).Tym samym rozstrzygnięcie orzecznicze w przypadku dzieci  

                                                      
27 W wyniku tych odwołań uchylono w całości: 10,4% orzeczeń w 2016 r., 10,7% w 2017 r., 10,4% w 2018 r. 
oraz uchylono w części: 21,5% w 2016 r., 23,3% w 2017 r. i 25,8% w 2018 r. 
28 W wyniku tych odwołań uchylono w całości: 20,5% orzeczeń w 2016 r., 20% w 2017 r., 19,5% w 2018 r. oraz 
uchylono w części: 20,9% w 2016 r., 19,4% w 2017 r., 18,5% w 2018 r. 
29 Informacje takie nie były także wymagane w sprawozdaniach, które wojewodowie składali Pełnomocnikowi  
z realizacji zadań przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania, zgodnie z art. 6c ust. 7 ustawy  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz § 34 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 
30 W latach 2016-2018 stosunek liczby odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności do ogólnej liczby wydanych 
orzeczeń wynosił corocznie ok. 12%. W tym samym okresie stosunek liczby odwołań od orzeczeń o stopniu 
niepełnosprawności do ogólnej liczby wydanych orzeczeń wynosił corocznie ok. 8%.  
31 Rzecznik Praw Obywatelskich także zwrócił Pełnomocnikowi uwagę na problemy w procesie orzekania  
o niepełnosprawności u osób z autyzmem i zespołem Aspergera (co zostało szerzej opisane w drugim obszarze 
wystąpienia pokontrolnego). 
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z zaburzeniami ze spektrum autyzmu może obejmować zarówno niezaliczenie  
do osób niepełnosprawnych jak i zaliczenie do osób niepełnosprawnych wraz ze 
zróżnicowaniem w zakresie przyznania wskazań zawartych w orzeczeniu.  
W związku z powyższym indywidualna ocena orzecznicza musi uwzględniać m.in.: 
wiek życia, przebieg choroby, zakres i rodzaj koniecznej opieki lub pomocy oraz 
ograniczeń w funkcjonowaniu występujących w życiu codziennym – w porównaniu 
do osób z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną. Każdorazowo wszystkie 
elementy orzeczenia, oceniane są zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, po 
wnikliwej analizie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz ocenie aktualnych 
ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu, dokonanej przez wszystkich członków 
składu orzekającego. (…) Proces orzekania jest zatem działaniem o charakterze 
autonomicznym ze względu na charakter podmiotu tego procesu, którym jest 
każdorazowo indywidualna osoba – co oznacza, iż każda osoba musi być 
traktowana indywidualnie. Tym samym nie jest możliwym „jednolite orzekanie” 
rozumiane jako wydawanie tożsamych rozstrzygnięć. 

 (akta kontroli str. 1046, 1048-1052) 

Pełnomocnik, zgodnie z wymogami prawa, prowadził szkolenia dla członków 
wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, a także dodatkowo dla 
zespołów powiatowych. W latach 2016-201932, Biuro zorganizowało 103 szkolenia 
(57 w 2016 r., 23 w 2017 r., 18 w 2018 r. i 5 w 2019 r.). Spośród nich, 59 szkoleń 
było przeznaczonych dla członków wojewódzkich zespołów ds. orzekania  
o niepełnosprawności, w tym najwięcej dla lekarzy (19) i psychologów (10). 
Pozostałe 44 szkolenia przeznaczone były dla członków powiatowych zespołów  
ds. orzekania o niepełnosprawności, w tym 33 dla pracowników socjalnych.  

Wśród tych szkoleń przeprowadzono takie, które miały na celu usprawnienie 
procesu orzekania o niepełnosprawności osób z autyzmem i zespołem Aspergera. 
W listopadzie 2016 r. zorganizowano szkolenia dla psychologów – członków 
wszystkich wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, dotyczące 
wykorzystania narzędzia diagnostycznego, pozwalającego na ocenę zaburzeń  
ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży (2-5 i 6-18 lat)33, tj. ASRS Zestaw 
Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu34. Dyrektor Biura wyjaśnił, że: 
ASRS wzbogaciła bazę diagnostyczną wojewódzkich zespołów w obszarze 
diagnozy psychologicznej i jest stosowana w ramach badań specjalistycznych 
wykonywanych przez wojewódzkie zespoły na potrzeby zarówno wojewódzkiego 
zespołu jak i zespołów powiatowych/miejskich na terenie każdego z województw.  
Poprawie jednolitości orzekania o niepełnosprawności, w tym wobec dzieci  
z autyzmem lub zespołem Aspergera, miały służyć opracowane Standardy 
postępowania dla psychologów członków zespołów do spraw orzekania  
o niepełnosprawności, które w 2019 r. przekazano zespołom do stosowania  
w postępowaniu o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. 

(akta kontroli str. 601, 611-617, 727-736) 

W Biurze Pełnomocnika nie prowadzono, w okresie objętym kontrolą, prac nad 
udoskonaleniem systemu orzecznictwa. Wobec jego niedomagań, wynikających  
w szczególności z równoległego funkcjonowania sześciu różnych systemów 
                                                      
32 Na 3 lipca 2019 r. 
33 Zgodnie z art. 6b1 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej w wojewódzkim zespole przeprowadza 
się specjalistyczne badania, w tym psychologiczne, osób ubiegających się o wydanie orzeczenia  
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, na podstawie skierowań wystawionych odpowiednio 
przez lekarzy lub psychologów członków zespołów orzekających o niepełnosprawności. 
34 ASRS jest przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, takich jak 
problemy dotyczące umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami  
i z dorosłymi. Narzędzie to mogło ułatwić sporządzanie przez skład orzekający oceny funkcjonowania dziecka  
z autyzmem i przyczynić się do zwiększenia precyzji i obiektywizmu w opisie występowania dysfunkcji badanej 
osoby oraz dokumentowania trafności rozstrzygnięć orzeczniczych. 
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kontrolowanych przez różne instytucje państwa, Prezes Rady Ministrów uznał za 
konieczne dokonanie analizy funkcjonowania orzekania o niepełnosprawności  
i niezdolności do pracy, w kontekście spójności systemów i koordynacji działań lub 
możliwości ich zintegrowania. W tym celu został powołany Międzyresortowy Zespół 
do Spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz 
Niezdolności do Pracy35, w pracach którego brali udział pracownicy Biura. Zadaniem 
tego zespołu było stworzenie (do 29 czerwca 2018 r.) projektu założeń oraz ustawy 
o orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy. Dyrektor Biura wyjaśnił, 
że: (…) Mając na uwadze potrzebę zmian w systemie orzecznictwa  
o niepełnosprawności należy wskazać, iż propozycje rozwiązań przedłożone przez 
Międzyresortowy Zespół ds. Opracowania Systemu Orzekania  
o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy są analizowane i stanowią punkt 
wyjścia do dalszych prac, obejmujących przede wszystkim przeprowadzenie 
szerokich konsultacji społecznych i dyskusji ze środowiskiem osób 
niepełnosprawnych, a następnie wdrożenie wieloetapowego procesu legislacyjnego. 
Pracownicy Biura brali udział, w ramach współpracy międzyresortowej, w pracach 
koncepcyjnych prowadzonych w MEN, mających na celu doskonalenie procesu 
orzekania na potrzeby kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami. 

(akta kontroli str. 601, 611-617, 1662) 

2. Biuro monitorowało i analizowało wykorzystanie instrumentów aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych, określonych w ustawie o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, głównie w oparciu o dane PFRON. Rada Nadzorcza 
PFRON, której – zgodnie z przepisami – prezesem jest Pełnomocnik, zatwierdza 
plany działalności i projekt planu finansowego Funduszu. W Biurze gromadzono  
i analizowano coroczne sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego  
z działalności PFRON, informacje o wykorzystaniu środków na realizację zadań 
dotyczących rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dane 
sprawozdawcze z SODiR, zestawienia wypłaconych dofinansowań do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych na otwartym rynku i w zakładach pracy chronionej 
oraz dane o finansowaniu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.  
Do analiz wykorzystywano także sprawozdania MRPiPS-0136, MRPiPS-07 oraz  
INF-ZPCh-ZAZ. 

(akta kontroli str. 293-507, 630-631) 

Z danych tych wynika, że w latach 2016-201837 liczba pracowników 
niepełnosprawnych zarejestrowanych w SODiR (w etatach) wynosiła odpowiednio: 
246 154, 249 190 i 240 782. Najliczniejszą grupę stanowili pracownicy 
niepełnosprawni z umiarkowanym (64%38) i lekkim stopniem niepełnosprawności 
(blisko 28%). W SODiR występuje dodatkowa kategoria osób niepełnosprawnych ze 
schorzeniami specjalnymi, do których zaliczono osoby z całościowymi zaburzeniami 
rozwojowymi (niepełnosprawność 12-C) oraz tych, w stosunku do których orzeczono 
chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję oraz niewidomych. 
Pracodawcom zatrudniającym osoby z takimi schorzeniami przysługuje zwiększone 
dofinansowanie do wypłacanego wynagrodzenia39. Pracownicy (w etatach)  
ze schorzeniami specjalnymi stanowili w latach 2016-2018 średnio40 27% ogółu 

                                                      
35 Zarządzenie Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu  
do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy (M.P. poz. 167, 
ze zm.). 
36 Sprawozdanie o rynku pracy. 
37 Na koniec grudnia każdego roku (stan na 8 maja 2019 r.). 
38 157 640 (64%) w 2016 r., 159 071 (63,8%) w 2017 r. i 154 035 (64%) w 2018 r. 
39 Art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. 
40 67 906 (27,6%) w 2016 r., 69 119 (27,7%) w 2017 r. i 65 630 (27,3%) w 2018 r. 
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pracowników niepełnosprawnych41. Największą grupę (70%) stanowili pracownicy  
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Większość niepełnosprawnych 
pracowników ze schorzeniami specjalnymi42 korzystała z zatrudnienia w zakładach 
pracy chronionej w rozumieniu art. 28 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej.  

(akta kontroli str. 291) 

W latach 2016-2018 do najważniejszych kierunków wsparcia zatrudnienia  
i przeciwdziałania bezrobociu (obejmujących największą liczbę osób) finansowanych 
ze środków PFRON należało:  
− dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (art. 26a – 

26c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej); 
− rekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania 

ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady 
aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego  
i od czynności cywilnoprawnych (art. 47 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej); 

− refundacja składek na ubezpieczenia społeczne (art. 25a ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej). 

Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. wypłaty miesięcznego dofinansowania 
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wyniosły 9454 mln zł (2964,9 mln 
zł w 2016 r., 3172,5 mln zł w 2017 r. i 3316,6 mln zł w 2018 r.). Liczba beneficjentów 
objętych tym dofinansowaniem w analizowanym miesiącu (grudzień) każdego roku 
wyniosła odpowiednio: 
− 2016 r. – 286 950 osób, w tym: ze znacznym stopieniem niepełnosprawności –

26 059 (9,1%), z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 191 344 
(66,7%) i lekkim stopniem niepełnosprawności – 69 547 (24,2%); 

− 2017 r. – 251 960 osób, w tym: ze znacznym stopieniem niepełnosprawności –
21 716 (8,6%), z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 160 341 
(63,7%) i lekkim stopniem niepełnosprawności  – 69 903 (27,7%); 

− 2018 r.43 – 241 521 osób, w tym: ze znacznym stopieniem niepełnosprawności 
– 21 741 (9%), z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 154 132 
(63,8%) i lekkim stopniem niepełnosprawności – 65 648 (27,2%). 

W tym okresie ponad 300 gminom zrekompensowano dochody utracone z tytułu 
zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub 
zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego  
i od czynności cywilnoprawnych. Były to kwoty: 50,9 mln zł w 2016 r., 51,7 mln zł  
w 2017 r. i 47,5 mln zł w 2018 r. 

PFRON zrefundował składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95,6 mln zł  
w 2016 r., 99,7 mln zł w 2017 r. i 100,1 mln zł w 2018 r. Z puli tych środków, 
corocznie ponad 90 mln zł44 dotyczyło osób niepełnosprawnych wykonujących 
działalność gospodarczą, a pozostała część – niepełnosprawnych rolników lub 
rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika. 
W latach 2016-2018 (koniec grudnia) oraz w okresie styczeń-luty 2019 r.45, liczba 
osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, które wystąpiły  
do PFRON o wypłatę refundacji składek, wyniosła odpowiednio: 23 855, 22 877, 

                                                      
41 W tym ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 3% (7594 w 2016 r., 7905 w 2017 r. i 7897 w 2018 r.),  
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 19% (47 688 w 2016 r., 48 439 w 2017 r. i 46 094 w 2018 r.),  
z lekkim stopniem niepełnosprawności – 5% (12 624 w 2016 r., 12 775 w 2017 r. i 11 640 w 2018 r.) 
42 58,3% w 2016 r., 57,3% w 2017 r. i 52,2% w 2018 r. 
43 Stan na 31 marca 2019 r.; z uwagi na memoriałowe ujęcie, dane za dany okres mogą ulec zmianom  
w kolejnych miesiącach.  
44 90,7 mln zł w 2016 r., 94,7 mln zł w 2017 r. i 96,1 mln zł w 2018 r. 
45 Dane PFRON (wg stanu na 8 maja 2019 r.). 
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22 434, 22 118 i 21 968. Ponad połowę z nich46 stanowiły osoby z umiarkowanym,  
a ok. 35%47 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. W planie finansowym 
PFRON na 2019 r.48, na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych, zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu 
zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub 
zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego  
i od czynności cywilnoprawnych oraz refundację składek na ubezpieczenia 
społeczne, PFRON zabezpieczył kwotę 3483 mln zł. 

(akta kontroli str. 6-7, 15-17, 292-507, 632-634) 

W latach 2016-2018 na działanie warsztatów terapii zajęciowej, wspomagających 
rehabilitację społeczną niepełnosprawnych samorządy powiatowe wydatkowały 
ogółem odpowiednio 471,3 mln zł (dofinansowanie PFRON wyniosło 419,1 mln zł), 
481,8 mln zł (dofinansowanie PFRON – 427,7 mln zł) i 512,6 mln zł (dofinansowanie 
PFRON – 453,5 mln zł).  

(akta kontroli str. 293-507) 

Dyrektor Biura wyjaśnił, że nie prowadzi się odrębnych analiz poziomu 
wykorzystania instrumentów systemowych przewidzianych w ustawie o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w odniesieniu do przyczyny niepełnosprawności.  

 (akta kontroli str. 6-7, 17) 

3. Pełnomocnik nie realizował w latach 2016-201849 projektów lub programów 
stanowiących uzupełnienie systemowych rozwiązań przewidzianych w ustawie  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Na podstawie art. 36 tej ustawy, zadania 
takie były zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym50 (w tym finansowane 
ze środków PFRON51). Część z tych programów uzyskiwało akceptację Rady 
Nadzorczej PFRON52, jako służące rehabilitacji społecznej i zawodowej,  
w szczególności adresowane do osób niepełnosprawnych oraz do rodzin, których 
członkami są osoby niepełnosprawne, w tym do osób z autyzmem lub zespołem 
Aspergera. 

Przykładem takiego przedsięwzięcia jest Pilotażowy Program Rehabilitacja  
25 plus53, skierowany do osób niepełnosprawnych54, będących absolwentami 
placówek edukacyjnych55, działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe56, którzy nie byli objęci rehabilitacją społeczną  
w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy lub 
warsztatach terapii zajęciowej). Celem tego programu (realizowanego w latach 
szkolnych 2018/2019-2020/2021) jest zebranie doświadczeń służących 
wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań 

                                                      
46 53,5% w 2016 r., 54,9% w 2017 r., 55,8% w 2018 r., 55,8% w styczniu i 56% w lutym 2019 r. 
47 38,1% w 2016 r., 36,3% w 2017 r., 35,4% w 2018 r., 35% w styczniu i lutym 2019 r. 
48 Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198). 
49 W 2019 r. został zainicjowany program pt. Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. 
50 Zgodnie z rodzajami zadań, wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 lutego 
2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945), po przeprowadzeniu 
otwartego konkursu, który ogłaszany jest zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668). 
51 PFRON jest funduszem celowym działającym na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, którego 
środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. 
52 Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. 
53 Ogłoszenie o konkursie https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-
real/pilotazowy-program-rehabilitacja-25-plus/tresc-programu/ 
54 Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sprzężoną z innymi 
niepełnosprawnościami. 
55 W tym ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, szkół 
specjalnych przysposabiających do pracy. 
56 Dz. U. z 2019 r. poz. 1148. 
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terapeutycznych, dotyczących utrzymania samodzielności i niezależności w życiu 
społecznym, a także ich aktywności zawodowej. Przerwanie lub osłabienie 
oddziaływań terapeutycznych po zakończeniu edukacji stanowi ważny problem 
ograniczający skuteczność tej terapii w przypadku osób z autyzmem.  
We wrześniu 2018 r. ogłoszono konkurs na zlecenie realizacji zadań dotyczących 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w formie wsparcia  
pn. Szansa-Rozwój-Niezależność. Zaplanowane działania mają na celu: poprawę 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych na rynku pracy; zwiększenie ich 
samodzielności i aktywności w różnych dziedzinach życia; zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym dostępu do informacji; poprawę jakości funkcjonowania 
otoczenia osób niepełnosprawnych oraz upowszechnianie pozytywnych postaw 
społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej 
niepełnosprawności57. W konkursie tym wybrano 572 projekty na łączną kwotę 
dofinansowania 209,9 mln zł, których realizacja pozwoli na udzielenie wsparcia 
150 587 osobom niepełnosprawnym. Wśród projektów zakwalifikowanych do 
dofinansowania było 19 (na ogólną wnioskowaną kwotę wsparcia ok. 9,6 mln zł)58, 
których realizację zgłosiły podmioty działające na rzecz osób z autyzmem  
(np. oddziały regionalne Krajowego Towarzystwa Autyzmu, Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Autystycznym, Fundacja na Rzecz Rodzin Dzieci z Całościowym 
Zaburzeniem Rozwoju, Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”). 
Projekty te obejmują system działań specjalistycznych zwiększających 
samodzielność funkcjonowania osób z autyzmem. Cześć z nich jest skierowana 
także do osób z zespołem Aspergera.  
Do projektów skierowanych wyłącznie do osób z autyzmem należy projekt  
pt. Wsparcie osób z autyzmem w placówkach59, który miał na celu wypracowanie 
modelu wsparcia tych osób oraz określenie skuteczności wsparcia udzielanego 
przez osoby wspomagające. Miał także poprawić dostępność takiej formy opieki. 
Wsparciem objęto osoby z autyzmem mieszkające na terenie województw 
mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, pomorskiego, małopolskiego,  
a kwota dofinansowania wyniosła 9,6 mln zł. W ramach tego projektu wsparciem 
objęto ok. 140 osób z autyzmem, mających orzeczenie o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnosprawności, ze zdiagnozowanymi problemami  
w komunikacji i uczeniu się oraz w sferze społeczno-zawodowej. Adresatami działań 
wspierających byli także rodzice/opiekunowie prawni tych osób oraz osoby, które 
pełniły funkcję asystenta osoby niepełnosprawnej z autyzmem, towarzyszące jej  
w czasie pobytu w placówkach dziennego wsparcia (środowiskowych domach 
pomocy, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej).  
Ze szkolenia korzystała także kadra tych placówek. W wyniku realizacji tego 
projektu wypracowano model wsparcia osób z autyzmem. We wnioskach 
kończących projekt powtarzały się stwierdzenia, że konieczna jest indywidualizacja 
wsparcia dla osób z autyzmem, a pomoc osobistego asystenta jest niezbędną formą 
wsparcia, dzięki której osoby te mają szanse korzystać z opieki w placówkach 
dziennego wsparcia. 

(akta kontroli str. 1081-1613) 

Na podstawie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych, zainicjowano utworzenie nowego instrumentu finansowania 
działań mających na celu wsparcie społeczne, zawodowe oraz zdrowotne osób 
                                                      
57 Ogłoszenie o konkursie https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-
pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/szansa-rozwoj-niezaleznosc-konkurs-nr-12018/ogloszenie-konkursu-
pn-szansa-rozwoj-niezaleznosc/, dostęp 7 kwietnia 2019 r. 
58 https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/ 
zadania-zlecane-konkurs/szansa-rozwoj-niezaleznosc-konkurs-nr-12018/konkurs-szansa-rozwoj-niezaleznosc-
decyzja-w-sprawie-udzielenia-dofinansowania-12042019, dostęp 7 kwietnia 2019 r. 
59 Był realizowany w latach 2015-2018. 
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niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 6 i 11 tej ustawy, środki Funduszu przeznaczone 
mogą być na realizację np. zadań przewidzianych w rocznym Planie wsparcia osób 
niepełnosprawnych. Do zadań Pełnomocnika należy koordynowanie i realizowanie 
spraw związanych z gospodarowaniem środkami SFWON60. 

(akta kontroli str. 807-838, 893-898) 

W Planie wsparcia na 2019 r. wyszczególniono dziesięć programów, w tym: pakiet 
programów, których celem jest zapewnienie odpowiednich usług opiekuńczych 
(Opieka wytchnieniowa, Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, Opieka 
nad osobami niepełnosprawnymi), pakiet programów pn. Mój dom (Centra 
Opiekuńczo-Mieszkalne, Budynki bez barier, Mieszkania bez barier), których celem 
jest zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób 
niepełnosprawnych oraz cztery inne programy61. Program pt. Centra Opiekuńczo-
Mieszkalne w pierwotnym zamyśle był skierowany do dorosłych osób ze spektrum 
autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wskazano w nim, że wsparcie dla 
tych osób miało polegać na umożliwieniu im korzystania z systemu środowiskowego 
wsparcia i zwiększenia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz 
zapewnienia opieki i specjalistycznych usług dostosowanych do potrzeb osób 
dorosłych, a także oferty krótkoterminowych usług całodobowych w centrach 
opiekuńczo-mieszkalnych. Obecnie w ramach tego programu62 przewiduje się 
finansowanie powstania i wyposażenia ośrodków, w których będzie udzielana 
pomoc osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  
W wymaganiach dotyczących organizacji tych placówek uwzględniono zatrudnienie 
osób o odpowiednich kwalifikacjach63, w tym dodatkowych asystentów dla osób  
o specjalnych potrzebach (wynikających np. ze spektrum autyzmu). Program 
realizowany jest od 1 lipca 2019 r.  

Powody poszerzenia grupy osób objętych tym wsparciem Dyrektor Biura wyjaśnił 
następująco: Ministerstwo dostrzega pilną konieczność tworzenia ośrodków/centrów 
opiekuńczo-mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych, nie tylko osób 
niepełnosprawnych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub 
niepełnosprawnościami sprzężonymi m.in. ze względu na: brak wystarczającej 
liczby ww. ośrodków; starzejące się społeczeństwo osób niepełnosprawnych oraz 
ich opiekunów; brak miejsc w ośrodkach całodobowych lub dziennych dla 
pełnoletnich osób niepełnosprawnych opuszczających system edukacji; brak 
możliwości „samodzielnego” zamieszkania i niezależnego życia dla uczestników 
zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej oraz 
środowiskowych domów samopomocy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w bieżącym roku powróciło do koncepcji tworzenia środowiskowych 
domów samopomocy typu „D”, tj. wyłącznie dla osób z autyzmem lub 
niepełnosprawnościami sprzężonymi. Powyższe spowodowało, że w jednym czasie 
dla wskazanej grupy osób były wprowadzane przez Ministerstwo dwa rozwiązania, 
wprowadzenie których mogłoby wpłynąć na nierówne traktowanie pozostałych grup 
osób niepełnosprawnych. Dyrektor wyjaśnił także, że sugestie takiego rozwiązania 
pojawiły się na etapie konsultacji programu pt. Centra Opiekuńczo-Mieszkalne.  

                                                      
60 § 6 pkt 3 zarządzenia nr 5 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18 lutego 2019 r. w sprawie 
zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. 
Rodz. Pracy i Pol. Społ. poz. 6). 
61 Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, Specjalne świadczenia medyczne, Dostępne parki narodowe, 
Działania cyfrowe. 
62 Opracowanego w Biurze Pełnomocnika w maju 2019 r. 
63 Kierownik, specjaliści, w tym opiekunowie nocni oraz inne osoby mające niezbędne kwalifikacje zawodowe  
i doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi dotyczące usług opiekuńczych lub specjalistycznych 
usług opiekuńczych albo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub placówkach oświatowych, asystenci 
osób niepełnosprawnych dla osób o specjalnych potrzebach, pielęgniarka – w przypadku utworzenia w Centrum 
punktu pielęgniarskiego/gabinetu zabiegowego. 
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W ocenie Ministerstwa, również rozszerzenie jego zakresu podmiotowego nie stawia 
w gorszej sytuacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, które najbardziej potrzebują wsparcia.  

 (akta kontroli str. 286-290, 576-609) 

Dyrektor Biura wyjaśnił, że od 2016 r. trwają prace nad Strategią na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych. Nadmienił, że ma ona wpisywać się w założenia Strategii na 
rzecz odpowiedzialnego rozwoju64 i służyć osiągnięciu celu, jakim jest zwiększenie 
włączenia osób niepełnosprawnych w życie społeczne i zawodowe. Wyjaśnił także, 
iż: (…) Dokument zakłada skoordynowane, kompleksowe wsparcie, dostosowane 
do indywidualnych potrzeb, wykraczające poza sektorowość polityk publicznych, 
które zostanie oparte na trzech filarach: świadomość społeczna i wiedza 
(podniesienie świadomości społeczeństwa oraz wiedzy osób niepełnosprawnych na 
temat przysługujących im praw i instrumentów wsparcia), spójność systemowa  
i współdziałanie (zapewnienie spójności systemu i współdziałania administracji na 
rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych), dostępność (zapewnienie powszechnej 
dostępności i przestrzeni publicznej, transportu, informacji i komunikacji oraz usług). 
Filary te stanowią podstawę nowego systemu wsparcia i będą służyły realizacji 
działań oddziałowujących na kolejne obszary życia osób niepełnosprawnych: 
zdrowie (zapewnienie odpowiednich usług zdrowotnych, kompleksowej rehabilitacji), 
zabezpieczenie społeczne (umożliwienie niezależnego życia, zindywidualizowane 
wsparcie, zapewnienie odpowiednich usług opiekuńczych), edukacja (edukacja 
włączająca na każdym etapie, kształcenie ustawiczne, przygotowanie do wyjścia na 
rynek pracy), praca (wspieranie osób niepełnosprawnych w przygotowaniu, 
poszukiwaniu i podjęciu zatrudnienia, wyrównywanie szans niepełnosprawnych 
pracowników na rynku pracy, tworzenie otoczenia sprzyjającego samozatrudnieniu, 
kreowanie rozwiązań zachęcających pracodawców do zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych). Proponowane działania będą służyły wszystkim 
niepełnosprawnym, w tym osobom z autyzmem i zespołem Aspergera. Zakres 
planowanych działań oraz ich kompleksowość znacznie wpłynie na poprawę sytuacji 
tych osób.  

(akta kontroli str. 6-7, 11, 14, 1053-1080) 

Jak wynika z uzyskanych wyjaśnień, Biuro w swoich zasobach miało opracowania 
dotyczące sytuacji osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych  
ze spektrum autyzmu. Opracowania te były wykorzystywane przy planowaniu 
rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych. Służyły także 
planowaniu koncepcji SFWON i Strategii na rzecz Osób Niepełnosprawnych. Były to 
ogólnodostępne publikacje, raporty, analizy oraz publikacje przygotowane w trakcie 
realizacji projektów finansowanych ze środków PFRON, np. Ogólnopolskie badanie 
sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych na lata 2008-2010, Badanie 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Raport końcowy, Instytucjonalne, zdrowotne  
i społeczne determinanty niepełnosprawności65, Kompendium dobrych praktyk. 
Zatrudnienie wspomagane dla osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej i na 
obszarze Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu/Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego66. 

(akta kontroli str. 6, 9-10, 597, 603-604) 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w działalności kontrolowanej jednostki,  
w przedstawionym wyżej zakresie. 

                                                      
64 Strategia ta przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. (M.P. poz. 260) jest obowiązującym dokumentem 
w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej Polski. 
65 Stanisława Golinowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012 r. 
66 Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, 2013 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

16 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze. Ocena ta znajduje uzasadnienie w podejmowaniu działań 
przez Pełnomocnika w celu stworzenia warunków do skutecznego wspierania osób 
niepełnosprawnych w podjęciu samodzielnego życia i aktywności zawodowej. Były 
one skierowane także do osób z autyzmem lub zespołem Aspergera w sposób 
uwzględniający specyficzne potrzeby tej grupy osób niepełnosprawnych. 

2. Działania podejmowane w celu zapobiegania 
wykluczeniu osób z autyzmem i zespołem Aspergera 

1. Pełnomocnik analizował skuteczność działań zrealizowanych, kontynuowanych 
lub podjętych przez instytucje administracji państwowej w latach 2016-2017  
na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, w tym osób z autyzmem. 
Analizy miały określić przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych, poziom 
wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 21 ust. 2a 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej67 oraz wskazać korzystne lub 
niepokojące tendencje w analizowanych obszarach. Pełnomocnik (z upoważnienia 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) zwracał się do ministrów i kierowników 
urzędów z prośbą o przygotowanie i nadesłanie informacji o działaniach 
podejmowanych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Na podstawie 
nadesłanych materiałów oraz danych, którymi dysponował Pełnomocnik (szerzej 
opisanych w obszarze pierwszym wystąpienia pokontrolnego), corocznie 
opracowywano Informację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach 
podejmowanych na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych68.  
W dokumencie tym przedstawiano dane analityczne dotyczące populacji osób 
niepełnosprawnych i ich sytuacji na rynku pracy oraz najważniejsze działania 
podjęte w obszarze edukacji, ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej, rynku pracy, 
infrastruktury, kultury, zrównoważonego dostępu osób niepełnosprawnych do służb 
ratunkowych i wykorzystania funduszy europejskich. Z danych tych wynika, że wciąż 
większość osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym pozostaje poza rynkiem 
pracy. Wskazano także przykłady działań możliwych do podjęcia oraz tzw. dobre 
praktyki, w tym dotyczące osób z autyzmem69.   

(akta kontroli str. 1004-1017) 

W Biurze Pełnomocnika w kolejnych latach prowadzono także szczegółowe analizy 
skuteczności poszczególnych instrumentów aktywizacji zawodowej i społecznej, 
określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Były to badania 
porównawcze oparte na danych sprawozdawczych składanych w kolejnych latach, 
przez PFRON oraz powiatowe urzędy pracy. Dotyczyły liczby osób objętych 
poszczególnymi działaniami, wydatkowanych środków oraz oceny efektów tych 
działań, np. efektów wsparcia realizowanego w warsztatach terapii zajęciowej lub 
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Z analiz tych wynika, że w latach 
2016-2018 zanotowano poprawę w większości obszarów wsparcia, w tym poprawę 
dostępności do rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowanej przez warsztaty 

                                                      
67 W okresie objętym kontrolą dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, będących 
jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucji kultury oraz 
jednostek organizacyjnych zajmujących się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii, 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powinien wynosić 6%. 
68 Przedstawianą Sejmowi RP, zgodnie z § 3 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. 
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. Nr 50, poz. 475). 
69 Np. w Informacji sporządzonej za 2016 r. wskazano na potrzebę likwidacji barier dla osób autystycznych  
w dostępie do sądownictwa (np. przez szkolenie pracowników sądów wydelegowanych do kontaktów z takimi 
osobami), w Informacji za 2017 r. wskazano rozwiązania majce na celu ułatwienie takim osobom kontaktu  
z funkcjonariuszami Policji (np. porozumienie o współpracy dotyczącej realizacji Innowacji społecznej 
sprzyjającej poprawie funkcjonowania osób z ASD w relacjach z Policją w sytuacji kryzysowej). 
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terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej oraz jej skuteczności  
w przygotowaniu niepełnosprawnych do samodzielnego funkcjonowania. Terapię 
zajęciową odbywało w latach 2016-2018 odpowiednio 26 501, 27 097 i 27 450 osób. 
Z ogólnej liczby 1682 w 2016 r., 1763 w 2017 r. i 1717 w 2018 r. osób 
niepełnosprawnych, które opuściły warsztaty terapii zajęciowej, odpowiednio 390 
(23,2%), 452 (25,6%) i 459 (26,7%) podjęło zatrudnienie. W tych latach liczba osób 
niepełnosprawnych objętych rehabilitacją zawodową70 wyniosła odpowiednio: 7847, 
7723 i 7729. Łącznie dofinansowaniem kosztów działania zakładów aktywności 
zawodowej71 oraz zwrotem wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu72 objęto 
ok. 75% takich osób. Ich liczba corocznie zwiększała się – z 74,7% w 2016 r.  
do 78,6% w 2018 r.  
Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Biura Małgorzaty Paproty wynika, że w zależności 
od stopnia wykorzystania środków finansowych lub zwiększonych potrzeb na dany 
instrument, uwzględniano zwiększenie lub zmniejszenie finansowania w założeniach 
do planu rzeczowo-finansowego PFRON na rok następny. 

(akta kontroli str. 6-7, 15-17, 293-507, 632-634, 1019-1020) 

Dokonywano także oceny skuteczności działań na podstawie monitorowania 
wartości celów i mierników73 budżetu zadaniowego74 oraz przyczyn odchyleń 
wartości osiągniętych od planowanych. W latach 2016-2018 osiągnięto planowane 
wartości dotyczące większości mierników objętych analizą, a mianowicie: 

1) liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach aktywności 
zawodowej – 4,3 tys. w 2016 r. (plan: 4 tys.), 4,5 tys. w 2017 r. (plan: 4,2 tys.)  
i 5,1 tys. w 2018 r. (plan: 4,2 tys.); 

2) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym – 23,7% 
w 2016 r. (plan: 22,7%), 23,6% w 2017 r. (plan: 23,5%) i 26,2% w 2018 r. (plan: 
27%); 

3) liczba osób niepełnosprawnych korzystających z podstawowych form 
wspierających proces aktywizacji i integracji społecznej – 458,5 tys. w 2016 r. 
(plan: 454 tys.), 449,3 tys. w 2017 r. (plan: 456 tys.) i 439,8 tys. w 2018 r. (plan: 
465 tys.); 

4) liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej – 26,5 tys. w 2016 r. (plan:  
26,3 tys.), 27,1 tys. w 2017 r. (plan: 26,5 tys.) i 27,5 tys. w 2018 r. (plan:  
26,5 tys.);  

5) współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 
produkcyjnym – 26,8% w 2016 r. (plan: 26,1%), 28,9% w 2017 r. (plan: 27%)  
i 28,3% w 2018 r. (plan: 29,3%); 

6) wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co 
najmniej jedną osobą niepełnosprawną – 7,5% w 2016 r. (plan: 8,8%), 6,7%  
w 2017 r. (plan: 7%) i 7,8%75 w 2018 r. (plan: 7%); 

Zastępca Dyrektora Biura wyjaśniła, że: (…) W przypadku istotnych odchyleń 
mierników określonych w budżecie zadaniowym od zakładanych wartości, po 
analizie przyczyn i wpływu czynników ryzyka, mogą zostać podjęte odpowiednie 
działania o charakterze projektowym czy programowym, a nawet legislacyjnym (…). 

(akta kontroli str. 1021-1022, 1042-1044) 

                                                      
70 Zgodnie ze sprawozdaniami Zarządu PFRON z realizacji planu rzeczowo-finansowego z działalności PFRON 
za lata 2016-2018 (odpowiednio tabela nr 41, 42, i 48). 
71 W 2016 r. – 53,1%, w 2017 r. – 57,9% i w 2018 r. – 64,2%. 
72 W 2016 r. – 21,6%, w 2017 r. – 17,5% i w 2018 r. – 14,4%. 
73 Bazujących na danych GUS, PFRON i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
74 Na poziomie funkcji i zadań oraz dla podzadań i działań. 
75 Dane wstępne (na 10 lipca 2019 r.). 
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Wyniki tych analiz służyły identyfikacji trudności dotyczących rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych i były jedną z przyczyn podjęcia działań 
mających poprawić rozwiązania prawno-organizacyjne oraz finansowe wspierające 
osoby niepełnosprawne, w tym osoby z autyzmem. Polegały one przede wszystkim 
na:   
− współpracy w określeniu zasad udzielania kompleksowego i szerokiego wsparcia 

osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom (w związku z pracami nad ustawą  
z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją 
programu „Za życiem”76); 

− uzyskaniu dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na wsparcie 
społeczne, zawodowe oraz zdrowotne osób niepełnosprawnych (udział  
w pracach nad ustawą o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych); 

− umożliwieniu specjalistycznej opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, 
poprzez zorganizowanie dla niej pobytu dziennego lub całodobowego  
w środowisku lokalnym (opracowanie programu pt. Centra Opiekuńczo-
Mieszkalne – w ramach środków SFWON); 

− dodatkowym wsparciu finansowym dla osób niepełnosprawnych wymagających 
zwiększonych wydatków na funkcjonowanie w życiu codziennym i społecznym, 
(prace nad projektem ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji – w ramach środków SFWON77); 

− objęciu szczególnym wsparciem tych grup osób niepełnosprawnych, które mają 
największe trudności w samodzielnym znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu 
zatrudnienia (opracowanie projektu ustawy o zatrudnieniu wspomaganym78). 

 (akta kontroli str. 9-10, 576-596, 737-749, 974-1003, 1053-1080) 

2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających osoby 
niepełnosprawne lub działających na ich rzecz uczestniczyli – na podstawie 
obowiązujących przepisów lub na zaproszenie Pełnomocnika – w zespołach  
i organach doradczych, a mianowicie w: 
− Krajowej Radzie Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, powoływanej  

na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, będącej 
organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika79; 

− Zespole ds. wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, powołanym na mocy zarządzenia nr 26 Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2013 r.80;  

− Zespole ds. Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób 
Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin (Zespół ds. Opracowania Rozwiązań), 
powołanym na podstawie zarządzenia nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia  

                                                      
76 Dz. U. poz. 1292. Głównym celem Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” jest rzeczywista 
i pełna integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne  
i ekonomiczne ich rodzin. Istotnym elementem jego realizacji miał być rozwój sieci środowiskowych domów 
samopomocy. Pomocą miały zostać objęte osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, a także osoby ze spektrum autyzmu, w tym także przez przeznaczenie dodatkowych środków na 
podwyższenie dotacji (do 30%) na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy ze spektrum 
autyzmu. 
77 W dniu 9 lipca 2019 r. został skierowany do Sejmu projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji. www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=44CC8024 
1388B8EBC1258433002 D1731, dostęp 18 lipca 2019 r. 
78 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321843, dostęp 18 lipca 2019 r. Projektowana ustawa ma przeciwdziałać 
bierności zawodowej osób niepełnosprawnych, mających schorzenia szczególnie utrudniające podjęcie 
aktywności zawodowej, w tym upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, chorobę psychiczną  
i inne. 
79 Od 1 listopada 2016 r. Poprzednio art. 42 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej stanowił, że 
Rada jest organem doradczym Pełnomocnika stanowiącym forum współdziałania na rzecz osób 
niepełnosprawnych, organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. 
80 Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 27. 
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29 sierpnia 2016 r.81 Przewodniczącym Zespołu jest Pełnomocnik, w skład 
Zespołu wchodzą przedstawiciele ministerstw oraz różnych urzędów i instytucji, 
które uczestniczą w Zespole na prawach członka.  

W latach objętych kontrolą Biuro zapewniało obsługę organizacyjno-prawną tych 
 organów.  

 (akta kontroli str. 7, 18, 1023) 

W okresie objętym kontrolą82 odbyło się dziewięć posiedzeń Krajowej Rady 
Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, 15 posiedzeń Zespołu  
ds. wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych  
i 11 posiedzeń Zespołu ds. Opracowania Rozwiązań.  

 (akta kontroli str. 515-575, 1082-1084, 1614-1633) 

Na podstawie protokołów z prac Zespołu ds. Opracowania Rozwiązań oraz Krajowej 
Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych można stwierdzić,  
że analizowano aktualną sytuację osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin,  
ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do edukacji, kultury, zatrudnienia oraz 
świadczeń zdrowotnych, a także kompleksowych rozwiązań dotyczących poprawy 
sytuacji tych osób. Składano także konkretne propozycje przedsięwzięć 
zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych, rozwiązań dotyczących 
zaspokajania potrzeb tych osób oraz zmiany przepisów. Na posiedzeniach Zespołu 
ds. Opracowania Rozwiązań oraz Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych podnoszone były także problemy osób z autyzmem. 
Wskazywano na przykład na potrzebę: utworzenia nowego typu środowiskowych 
domów samopomocy dla niskofunkcjonujących osób z autyzmem  
i niepełnosprawnością sprzężoną; zapewnienia opieki wytchnieniowej dla 
rodziców/opiekunów osób z autyzmem; opracowania systemu wsparcia osób  
z autyzmem pozostających bez opieki po śmierci rodziców/opiekunów; umożliwienia 
tworzenia małych, specjalistycznych placówek dla osób z autyzmem oraz 
zwiększenia finansowania w warsztatach terapii zajęciowej osób z całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi.  
Część z tych postulatów została spełniona poprzez: utworzenie nowego typu 
środowiskowego domu samopomocy typu D83; zainicjowanie programu Opieka 
wytchnieniowa edycja 201984; wprowadzenie w ustawie o pomocy społecznej 
podziału na mieszkania chronione treningowe i mieszkania chronione wspierane85; 
zwiększenie ze środków PFRON kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu 
jednego uczestnika warsztatu terapii zajęciowej86. 

Zastępca Dyrektora Biura wskazała, że nie zostały zrealizowane postulaty 
dotyczące np. zmiany w przepisach dotyczących zakładów aktywności zawodowej 
pracowników mających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym 
(polegające na zamianie w wykazie schorzeń: autyzmu na całościowe zaburzenia 
rozwojowe) oraz utworzenia w każdym powiecie środowiskowych domów 
samopomocy. Pierwszy z nich ma zostać uwzględniony przy najbliższej nowelizacji 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej.  

                                                      
81 M.P. poz. 850. 
82 Do dnia 12 czerwca 2019 r.  
83 Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 16 maja 2019 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. poz. 967). 
84 https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019, 
dostęp 18 lipca 2019 r. 
85 W stosunku do osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach w stosunku do innych osób, może być wydana decyzja  
o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wspieranym na czas nieokreślony. 
86 Zaprojektowano zwiększenie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej  
do 16 596 zł od 1 lipca 2018 r., a także w latach kolejnych: w 2019 r. dofinansowanie wyniesie 17 796 zł,  
w 2020 r. i latach następnych – 18 996 zł. 
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(akta kontroli str. 515-575, 1024-1041, 1082-1084, 1614-1633) 

W okresie objętym kontrolą87, Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób 
Niepełnosprawnych nie przedstawiała Pełnomocnikowi opinii dotyczących 
standardów realizacji zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej na podstawie art. 42 ust. 3 pkt 1 lit. e oraz opinii do dokumentów,  
o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 lit. c tej ustawy, dotyczących sytuacji osób  
z autyzmem. 

(akta kontroli str. 7, 23) 

Dyrektor Biura wyjaśnił, że: Pełnomocnik współpracował z samorządami 
wojewódzkimi w ramach realizacji zadań ustawowych. Ustawowe narzędzia 
wspierające funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie (w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia) są kierowane do osób 
niepełnosprawnych bez wyodrębniania poszczególnych schorzeń. Odnośnie 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami (poza działaniami Krajowej 
Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych), Dyrektor wyjaśnił,  
że odbywała i odbywa się ona w ramach posiedzeń tych zespołów, a także poprzez 
realizację zlecanych organizacjom projektów finansowanych ze środków unijnych 
czy ze środków PFRON. Wyjaśnił także, iż: Organizacje trzeciego sektora biorą 
udział w konsultacjach społecznych aktów prawnych projektowanych przez Biuro.  

(akta kontroli str. 7, 23-24) 

W okresie od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2018 r. realizowany był projekt pn. 
Konsultacje+88. Jego głównym celem było przeprowadzenie pogłębionych 
konsultacji społecznych, dotyczących zmiany ustaw w związku z wejściem w życie 
uchwały Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Uczestnicy spotkań 
reprezentowali różne kategorie podmiotów, w tym osoby niepełnosprawne i ich 
rodziny; instytucje publiczne o charakterze centralnym i regionalnym; jednostki 
samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe. W raporcie podsumowującym 
ten projekt wskazano, że wątek wsparcia dla osób z autyzmem był tematem  
16 warsztatów realizowanych w trakcie konferencji regionalnych. Podczas tych 
konferencji uczestnicy zwracali uwagę na: rozległość zakresu tematycznego 
dotyczącego wsparcia osób z autyzmem, związanego przede wszystkim  
z różnorodnością problemów dotykających te osoby; konieczność 
zindywidualizowanego podejścia i zapewnienia osobom z autyzmem ciągłości 
procesu rehabilitacji i finansowania organizacji oferujących takie usługi; różne 
symbole w orzeczeniach o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób 
z autyzmem (co może stwarzać dodatkowe problemy w zapewnieniu adekwatnego 
wsparcia). Uczestnicy konsultacji wskazywali na potrzebę: realizowania różnego 
rodzaju działań promocyjno-edukacyjno-informacyjnych skierowanych do 
społeczeństwa, a dotyczących osób z autyzmem; tworzenia wyspecjalizowanych 
placówek oferujących wsparcie wyłącznie dla tej grupy niepełnosprawnych; 
wdrożenia narzędzi formalno-prawnych ułatwiających przepływ informacji między 
instytucjami; zwiększenia dotacji, w przypadku przyjmowania osób ze spektrum 
autyzmu do placówek innych niż środowiskowe domy samopomocy; wypracowania 
systemu wsparcia, dzięki któremu we wszystkich placówkach dostępna będzie 
opieka dostosowana do faktycznych potrzeb niepełnosprawnych; dostępności 
informacji o możliwości wsparcia dla osób z autyzmem; zmian w orzecznictwie, 

                                                      
87 Do dnia 27 maja 2019 r. 
88 Projekt realizowany był w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Caritas 
Polska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II. Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa.  
W konferencjach ogólnopolskich i regionalnych uczestniczył Pełnomocnik lub Dyrektor Biura. 
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które jest niejednolite; problemy formalne związane z przyjmowaniem osób  
ze spektrum zaburzeń autystycznych do placówek w przypadku orzeczeń sprzed 
2010 r. (niezawierających kodu C-12) i problemy związane z weryfikacją diagnoz  
w takich wypadkach. 

W przypadku problemów występujących na etapie edukacji osób z autyzmem, 
uczestnicy Konsultacji+ wskazywali na: konieczność przygotowania nauczycieli  
do pracy z takimi osobami, zwłaszcza nauczycieli wspomagających; nieprawidłowe 
wykorzystywanie zwiększonej subwencji oświatowej; tendencję do „zatrzymywania” 
pełnoletnich uczniów z autyzmem w placówkach oświatowych, co niejednokrotnie 
odracza ich proces usamodzielniania i aktywizacji zawodowej. Osoby uczestniczące 
w konsultacjach postulowały także, by wprowadzić wytyczne dotyczące weryfikacji 
uprawnień do zwiększonego dofinansowania dla osób ze spektrum autyzmu  
w środowiskowych domach samopomocy; zmienić zapis ustawowy i wprowadzić 
wymóg zwiększenia kwoty dotacji w przypadku osób z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi i spektrum autyzmu o 30%; ujednolicić system orzekania i wprowadzić 
kryteria oparte o poziom funkcjonowania i samodzielności, z którymi wiązać się 
będą zróżnicowane środki finansowe do wykorzystania w różnego typu placówkach. 
Z pożądanych form wsparcia rodzin osób z autyzmem wskazano zwłaszcza  
na potrzebę umożliwienia podjęcia pracy w niepełnym wymiarze (bez utraty 
świadczeń) i konieczność objęcia rodzin osób z autyzmem działaniami 
edukacyjnymi np. warsztatami, grupami wsparcia i indywidualną pomocą 
psychologiczną.  

(akta kontroli str. 25-28, 636-638, 715-725) 

W okresie objętym kontrolą89, w elektronicznym systemie obiegu dokumentów Biura 
zaewidencjonowanych było 148 pism, pochodzących od Rzecznika Praw 
Obywatelskich (136 pism) i Rzecznika Praw Dziecka (12). Spośród nich, pięć pism 
Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczyło kwestii związanych z osobami  
z autyzmem.  

W odpowiedzi na pisma z 2016 r. i 2017 r. Biuro przedstawiło Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich informację dotyczącą funkcjonujących form systemowej pomocy dla 
osób autystycznych i ich rodzin oraz postępowania dotyczącego ustalenia 
niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, w tym zasad ustalania 
wskazania w pkt 7 orzeczenia o niepełnosprawności90. Odnosząc się do pisma  
z listopada 2018 r., Biuro przekazało wyjaśnienia dotyczące kwestii orzekania  
o niepełnosprawności dziecka z autyzmem atypowym, którego dotyczyła 
przedstawiona sytuacja. W styczniu 2019 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił 
się również o przedstawienie stanowiska dotyczącego odejścia Ministerstwa od 
planów stworzenia sieci specjalistycznych placówek dziennej opieki dla dorosłych 
osób z autyzmem oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną, a także 
niepodjęcia stosownych działań prawodawczych. W odpowiedzi Minister wyjaśniła, 
że dostrzega konieczność poprawy sytuacji osób ze spektrum autyzmu. Dodała,  
że resort pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy oraz nad programem pt. Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. 
Wskazała, że w tym rozporządzeniu założono wprowadzenie oddzielnego typu 
środowiskowych domów samopomocy – typu D, dla osób ze spektrum autyzmu lub 
niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nawiązując do tej korespondencji, Rzecznik 
Praw Obywatelskich, pismem z kwietnia 2019 r. zwrócił się do Ministra z prośbą  
o rozważenie zasadności podjęcia działań w celu modyfikacji projektowanych 
regulacji dotyczących środowiskowych domów samopomocy. Zwrócił uwagę na 

                                                      
89 Od 1 stycznia 2016 r. do 22 maja 2019 r. 
90 Wskazania dotyczące konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku  
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. 
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wymagające uregulowania kwestie związane ze środowiskowym systemem 
wsparcia dla osób z autyzmem, tj.: wyodrębnienie małych specjalistycznych 
placówek oddzielnych dla osób z autyzmem oraz dla osób z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, ograniczenie do dziesięciu liczby uczestników środowiskowych 
domów samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu, dookreślenie (jeden etat na 
jednego uczestnika) wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-
aktywizującego w środowiskowym domu samopomocy oraz zwiększenie 
finansowania środowiskowych domów samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu. 
W odpowiedzi Minister wyjaśniła, że trwają prace nad projektem rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy i po 
dokonaniu diagnozy oraz analizy potrzeb rozważona zostanie ewentualna zmiana 
zapisów w tym projekcie.  

(akta kontroli str. 111-172) 

Do Biura wpływały skargi, wnioski oraz listy od osób poszukujących rozwiązania 
problemów wynikających z niepełnosprawności. W latach 2016-2018 wpłynęło  
27 skarg, 7 wniosków oraz 4338 listów od obywateli. Najwięcej skarg dotyczyło 
działalności powiatowych i wojewódzkich zespołów ds. orzekania  
o niepełnosprawności, tj. przewlekłości w prowadzeniu spraw przez te zespoły lub 
nieuwzględnienia wszystkich okoliczności w procesie orzekania. Wnioski 
obejmowały postulaty o dokonanie zmian zasad wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Skargi i wnioski były 
rozpatrywane w Biurze lub przekazywano je według właściwości. Corocznie 
wpływało do Pełnomocnika ok. 1450 listów oraz przyjmowano interesantów. 
Problematyka tych kontaktów była zróżnicowana, dotyczyła zagadnień rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, w tym zatrudnienia osób niepełnosprawnych, likwidacji 
barier architektonicznych, porad prawnych, trudnej sytuacji materialnej i życiowej 
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, w tym osób z autyzmem. Pracownicy 
Biura sporządzali obszerne odpowiedzi na wpływającą korespondencję, zawierające 
wskazówki i porady prawne. Do Biura wpływały także wystąpienia, zapytania  
oraz interwencje posłów i senatorów w sprawach osób niepełnosprawnych, na które 
udzielano odpowiedzi (w latach 2016-2018 wpłynęło 112 takich pism).  

(akta kontroli str. 1634-1661) 

3. W okresie objętym kontrolą Pełnomocnik i pracownicy jego Biura realizowali 
działania informacyjno-promocyjne na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu osób 
niepełnosprawnych, w tym osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Było to  
np.: organizowanie konferencji (również międzynarodowych) poświęconych 
tematyce osób niepełnosprawnych; wydawanie i kolportowanie ulotek 
informacyjnych (np. 25 lat systemu wsparcia osób niepełnosprawnych 1991-2016, 
Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”); organizowanie wystaw 
twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych; rozpowszechnianie plakatów; 
bezpłatne udostępnianie czasopism wydawanych przez organizacje pozarządowe 
zajmujące się osobami niepełnosprawnymi, a także przez PFRON i inne instytucje 
publiczne działające na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych; prowadzenie 
serwisu internetowego Biura, w którym zamieszczano informacje o działaniach 
Pełnomocnika i Biura, podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym 
osób z autyzmem oraz formach wsparcia dla tych osób (serwis umożliwia również 
kontakt z Biurem oraz zawiera informację w języku migowym dotyczącą kontaktu  
z jego pracownikami)91; obejmowanie przez Pełnomocnika honorowym patronatem 
wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje oraz zasiadanie  
w komitetach honorowych konkursów i przeglądów; udział w wydarzeniach 

                                                      
91 www.niepelnosprawni.gov.pl 
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organizowanych przez podmioty działające na rzecz osób ze spektrum autyzmu; 
udział w realizacji projektu Konsultacje+. 

Przy merytorycznym wsparciu Biura, Biuro Promocji Ministerstwa Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej wydało kilka publikacji poświęconych w całości lub w części 
wsparciu osób niepełnosprawnych92. 

W dniach 4-5 września 2018 r. Pełnomocnik przewodniczył polskiej delegacji 
rządowej, która przedstawiła w Genewie Komitetowi ds. Praw Osób 
Niepełnosprawnych pierwsze sprawozdanie Polski z wykonania Konwencji  
o prawach osób niepełnosprawnych93 (przedstawiono w nim stan prawny  
i realizowane programy w latach 2012 i 2013 r. oraz w możliwym zakresie 
informacje za 2014 r.). Dyrektor Biura wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą 
działania informacyjno-promocyjne uwzględniające osoby ze spektrum autyzmu 
prowadził również PFRON. Wymienił wśród nich: regularną politykę informacyjną 
(przygotowywanie briefingów z udziałem przedstawicieli Ministerstwa, Zarządu 
PFRON oraz osób niepełnosprawnych); publikowanie materiałów prasowych na 
stronie www.pfron.org.pl; organizowanie śniadań prasowych z dziennikarzami  
i osobami niepełnosprawnymi; organizowanie wystaw twórczości artystycznej 
niepełnosprawnych; wysyłanie mailingów prasowych do mediów z informacjami na 
temat aktywizowania zawodowego osób z niepełnosprawnościami; 
przygotowywanie filmów pokazujących aktywność osób niepełnosprawnych. 

 (akta kontroli str. 11, 25-29, 635-694, 702-714, 903-973) 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w działalności kontrolowanej jednostki,  
w przedstawionym wyżej zakresie.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania podejmowane przez 
Pełnomocnika w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób 
niepełnosprawnych, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli  
nie formułuje uwag ani wniosków.  

  

                                                      
92 Dobra zmiana. Rodzina, praca, seniorzy, Wsparcie osób niepełnosprawnych, Wsparcie dla osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów. 
93 Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych to międzynarodowy traktat dotyczący praw człowieka 
uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 13 grudnia 2006 r., ratyfikowany przez Polskę 6 września 2012 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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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 NIK. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy  
o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Warszawa, 6 sierpnia 2019 r. 
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