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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/105 – Świadczenie usług publicznych osobom posługującym się językiem migowym 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Piotr Tamborski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 91635 z dnia 
24.09.2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, (PNA) 66-400 Gorzów 
Wlkp., ul. Sikorskiego 42 (Oddział) 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Roman Król, Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Przygotowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Gorzowie Wlkp. 
do kontaktów z osobami posługującymi się językiem migowym, Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia jako niewystarczające1. Poza powszechnie używanymi pocztą elektroniczną 
i faksem, Oddział umożliwiał prowadzenie rozmów z konsultantem Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (dalej „ZUS”) za pośrednictwem czatu lub komunikatora internetowego.  
Oddział jednak nie udostępnił osobom uprawnionym2 innych technicznych środków 
wsparcia w komunikowaniu się, w tym rozwiązań umożliwiających wymianę informacji 
w języku migowym, który dla części osób niesłyszących jest jedynym w pełni zrozumiałym 
językiem. Nie w pełni wywiązano się również z obowiązku upowszechniania informacji 
o usługach pozwalających na komunikowanie się3 i informowania o sposobach realizacji 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się4 
(dalej „ustawa o języku migowym”). Ze znacznym opóźnieniem – dopiero w dniu 
23 września 2014 r. – na stronie internetowej BIP zamieszczono informacje dotyczące 
obsługi osób uprawnionych, a ponadto nie została ona przetłumaczona na język migowy.  

Do obsługi osób uprawnionych w Oddziale przygotowano się rzetelnie, tj. utworzono na Sali 
Obsługi Klienta stanowisko informacyjne oraz stanowisko dotyczące emerytur i rent 
oznaczone znakiem przekreślonego „ucha”. Poprawie obsługi osób niedosłyszących 
sprzyjało udostępnienie samoobsługowego urządzenia informacyjnego (tzw. urzędomatu).  

Jako przejaw dbałości o wsparcie osób uprawnionych w kontaktach z Oddziałem ZUS 
(dobra praktyka) ocenić należy działania edukacyjno-informacyjne prowadzone w ramach 
Dni Otwartych dla Osób Niepełnosprawnych oraz współpracę z innymi instytucjami 
działającymi na rzecz osób uprawnionych. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o języku migowym osobami uprawnionymi są osoby doświadczające trwale lub 
okresowo trudności w komunikowaniu się. 
3 Za usługę pozwalającą na komunikowanie się należy rozumieć w szczególności wykorzystanie środków wspierających 
komunikowanie się, takich jak: poczta elektroniczna, wiadomości tekstowe (SMS, MMS, komunikatory internetowe), 
komunikacja audiowizualna, faks, strona internetowa spełniająca standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych. 
4 Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Upowszechnianie informacji o usługach 
pozwalających na komunikowanie się  
z osobami uprawnionymi. 

Stosownie do przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o języku migowym organy administracji publicznej 
są zobowiązane do realizacji jej przepisów. 

Osoby uprawnione, w myśl art. 5 ustawy o języku migowym, mają prawo do usług 
pozwalających na komunikowanie się (pkt 1) oraz do świadczeń usług tłumacza PJM5, SJM6 
i SKOGN7, które mogą być realizowane również przez pracownika organu administracji 
publicznej (pkt 2). Osoby uprawnione mają także prawo, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o języku 
migowym, do skorzystania w kontaktach z organami administracji publicznej z pomocy 
osoby przybranej. Osobom uprawnionym, na ich wniosek, organ administracji publicznej 
udostępnia ponadto dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dla nich 
dostępnej (art. 14 ust. 1 ustawy o języku migowym). 

W Biuletynie Informacji Publicznej8 do dnia 22 września 2014 r. zamieszczono jedynie 
ogólne informacje o numerach faksów i adresach poczty elektronicznej oraz o możliwości 
kontaktu z konsultantem ZUS za pośrednictwem czatu oraz poprzez komunikator 
internetowy9. Do dnia zakończenia kontroli NIK informacji takich nie zamieszczono 
w serwisie internetowym ZUS10. Administratorem stron internetowych11 ZUS była Centrala 
ZUS (Oddział ZUS nie posiadał własnych stron internetowych). W siedzibie Oddziału 
zamieszczono informację o sposobach realizacji ustawy o języku migowym. 

(dowód: akta kontroli str. 5-11, 36-40, 44) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

Oddział ZUS nie wywiązał się, z określonego w art. 9 ust. 3 ustawy o języku migowym, 
obowiązku upowszechniania informacji o udostępnianiu usługi pozwalającej 
na komunikowanie się. Zamieszczona – dopiero w dniu 23 września 2014 r. – na stronie 
internetowej BIP informacja dotycząca obsługi osób z niepełnosprawnością słuchu, 
w tym o rozwiązaniach technicznych umożliwiających kontakt (poczta elektroniczna, faks, 
rozmowa z konsultantem – telefoniczna, z wykorzystaniem czatu lub komunikatora 
internetowego) była adresowana do odbiorców posługujących się językiem polskim, 
a tym samym nie w pełni spełniała kryterium dostępności dla osób uprawnionych. 
Aby być w pełni dostępną dla osób uprawnionych, informacja – dla łatwego jej odszukania - 
powinna być oznaczona znakiem graficznym „ucha” lub dwóch „migających dłoni” (biały 
znak na niebieskim tle). Z kolei, ze względu na nieznajomość lub ograniczoną znajomość 
języka polskiego przez osoby niesłyszące, informacja ta powinna być również dostępna 
w wersji tłumaczonej na język migowy12. Analogicznie oznaczone i przetłumaczone 
na język migowy powinny być pozostałe treści (informacja o przysługujących prawach 
i sposobie realizacji ustawy) kierowane do osób uprawnionych. Strona internetowa ZUS 
www.zus.pl zawierała treści dotyczące serwisu informacyjnego, w tym Platformy Usług 
Elektronicznych, z usług której mogą korzystać niepełnosprawni czytający i mówiący 
językiem polskim, angielskim i niemieckim. Do zakończenia kontroli NIK, na stronie 

                                                      
5 PJM – polski język migowy. 
6 SJM – system językowo-migowy. 
7 SKOGN – sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych. 
8 http://www.zus.pl/bip/ 
9 W dniu 23 września 2014 r. na stronie BIP zamieszczono informacje dotyczące obsługi osób z niepełnosprawnością słuchu - 
http://zus.pl/bip/default.asp?id=580 
10 http://www.zus.pl/ 
11 Strona BIP i serwis internetowy ZUS. 
12 Taki sposób oznaczenia i formę udostępnienia informacji kierowanej do osób uprawnionych rekomenduje np. Rzecznik Praw 
Obywatelskich; zobacz: Zasada równego traktowania, Prawo i praktyka nr 13, Warszawa, 2014. 
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internetowej ZUS13 nadal nie upowszechniono informacji o usłudze pozwalającej 
na komunikowanie się.  
 

(dowód: akta kontroli str. 5-11, 36-40, 44) 

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że nie posiadał uprawnień do zamieszczenia jakichkolwiek 
informacji na stronach internetowych ZUS (serwis internetowy oraz BIP), gdyż 
administratorem tych stron jest Centrala ZUS. Ponadto podał, że sprawy osób 
z niepełnosprawnością wszelkiego rodzaju, nie tylko z dysfunkcją mowy i słuchu, 
dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są bardzo ważne. Wejście w kwietniu 2012 r. 
w życie ustawy o języku migowym oraz przygotowanie wszystkich jednostek ZUS było 
niejednokrotnie omawiane przez dyrektorów na naradach i Radach Regionów. Likwidacja 
wszelkich barier dla osób z różnymi niesprawnościami oraz profesjonalna obsługa tych osób 
jest dla Zakładu priorytetem, co ma odzwierciedlenie w przygotowaniu Oddziału 
oraz pracowników do obsługi tej grupy klientów”. 

(dowód: akta kontroli str. 12-16) 

NIK wskazuje, że w myśl art. 9 ust. 3 ustawy o języku migowym, realizacja obowiązku 
upowszechniania informacji o usłudze pozwalającej na komunikowanie się, obciąża organ 
administracji publicznej, tj. również wchodzące w skład ZUS, w myśl art. 67 ust. 1 ustawy z 
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych14, terenowe jednostki 
organizacyjne ZUS rozstrzygające w drodze decyzji administracyjnych, a wewnętrzna 
organizacja ZUS nie zwalnia z realizacji zadań ustawowych. Podobnie, obowiązek 
informowania osób uprawnionych (w sposób dla nich dostępny) o przysługujących im 
prawach oraz o warunkach i zasadach korzystania z tych praw wynika wprost z ustawy o 
języku migowym i jego stosowanie ma charakter obligatoryjny. Należy również zauważyć, 
że w myśl postanowień regulaminu organizacyjnego ZUS, do podstawowych zadań 
Oddziału należy m.in. obsługa klientów we wszystkich sprawach z zakresu jego 
działalności, a także prawidłowe, efektywne i sprawne realizowanie wyznaczonych zadań i 
procesów oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrali w zakresie ich 
optymalizacji (§ 31 pkt 1 i 10 regulaminu).  

 (dowód: akta kontroli str. 17-24) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia jako niewystarczające działania Oddziału w zakresie 
upowszechniania informacji o usługach pozwalających osobom uprawnionym 
na komunikowanie się.  

2. Przygotowanie do korzystania z alternatywnych 
form komunikowania się z osobami 
uprawnionymi. 

W celu zabezpieczenia możliwości załatwienia niezbędnych spraw z zakresu ubezpieczeń 
społecznych osobom niepełnosprawnym, w tym z upośledzeniem funkcji mowy i słuchu, 
w Oddziale ZUS zostały wyznaczone dwie osoby, które ukończyły kurs języka migowego. 
Do zadań tych osób należy udzielanie pomocy osobom uprawnionym, w tym rozeznanie 
rodzaju sprawy, z powodu której osoba niepełnosprawna udała się do Oddziału, wskazanie 
drogi do wyznaczonego miejsca lub stanowiska na Sali Obsługi Klienta, nawiązanie 
kontaktu z pracownikiem Oddziału odpowiednim do załatwienia sprawy, pomoc 
w komunikacji pomiędzy osobą niepełnosprawną a pracownikiem ZUS.  

Ww. pracownicy posiadają następujące zaświadczenia: jedna osoba – zaświadczenie z dnia 
22 września 2006 r. Polskiego Związku Głuchych Centrum Edukacji Języka Migowego 
w Warszawie o zaliczeniu elementarnego kursu języka migowego dla pracowników służb 
społecznych w wymiarze 60 godzin dydaktycznych, druga osoba – zaświadczenie z dnia  28 
października 2010 r. Polskiego Związku Głuchych w Augustowie o zaliczeniu 

                                                      
13 www.zus.pl 

14 Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm. 
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elementarnego kursu języka migowego dla pracowników służb społecznych w wymiarze 60 
godzin dydaktycznych oraz zaświadczenie uczestnictwa w dniach 18-21 listopada 2013 r.  w 
szkoleniu w zakresie wyrównania doskonalenia komunikacji w języku migowym w wymiarze 
32 godzin, zorganizowanym przez Fundację Pomocy Osobom Niesłyszącym „TON” 
w Poznaniu. 

(dowód: akta kontroli str. 25-32, 45) 

Podany na stronach internetowych ZUS adres poczty elektronicznej jest aktywny i można 
na niego wysłać pocztę elektroniczną. Na wskazany numer telefoniczny można wysłać faks 
bez konieczności ustnego zgłoszenia chęci skorzystania z tej usługi. Istnieje również 
możliwość połączenia z konsultantem ZUS za pomocą czatu lub komunikatora 
internetowego. Korzystanie z tych rozwiązań jest jednak znacznie ograniczone z uwagi 
na brak możliwości transmisji obrazu, co uniemożliwia kontakt w języku migowym. Są to 
rozwiązania w części nieprzydatne dla osób posługujących się językiem migowym. 

(dowód: akta kontroli str. 5-7, 33, 45) 

W siedzibie Oddziału (w Sali Obsługi Klientów) wdrożono dla Klientów system wizualno-
foniczny przywoływania klientów do poszczególnych stanowisk, który jest przyjazny osobom 
z niepełnosprawnością słuchu i wzroku. W części wejściowej budynku zamontowano 
samoobsługowe urządzenie informacyjne, tzw. urzędomat, dostępny dla klientów ZUS. 
Urzędomat wyposażony jest m.in. w pętlę indukcyjną generującą pole elektromagnetyczne, 
które może być odbierane przez większość aparatów słuchowych oraz w funkcjonalność 
odczytu tekstu („na głos”) znajdującego się na ekranie. Wsparciem dla użytkowników 
niedosłyszących jest również możliwość zmiany poziomu głośności dźwięków 
transmitowanych przez słuchawkę urzędomatu, słuchawki podłączone do gniazda 
słuchawkowego, jak również samo urządzenie (dźwięki akcji klawiatury itp.). Funkcja 
regulacji głośności słuchawek oraz głośnika urzędomatu jest dostępna z poziomu 
urządzenia oraz z poziomu aplikacji. Klawiatura urządzenia posiada układ QWERTY 
z oznaczeniami w języku Braille'a, umożliwiającym korzystanie z niej osobom niewidomym 
i głuchoniewidomym. 

(dowód: akta kontroli str. 34-40, 44-45) 

Oddział podejmował działania w celu zapewnienia szerszego dostępu osób 
niepełnosprawnych (w tym niedosłyszących i głuchoniemych) uprawnionych do usług 
świadczonych przez ZUS. Od kilku lat Oddział współpracuje z Urzędem Skarbowym, 
Narodowym Funduszem Zdrowia, Powiatowym Urzędem Pracy, Pełnomocnikiem Starosty 
ds. Osób Niepełnosprawnych, Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej 
w zakresie m.in. umożliwienia przekazania kompleksowej informacji dotyczącej 
ubezpieczeń społecznych, aktywizacji zawodowej i społecznej (w tym niedosłyszącym 
i głuchoniemym).  

(dowód: akta kontroli str. 12-16) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

Oddział ZUS nie udostępnił osobom posługującym się językiem migowym rozwiązań 
technicznych wskazanych w art. 3 pkt 5 lit. c ustawy o języku migowym, umożliwiających 
komunikację audiowizualną, a pozostałe udostępnione rozwiązania techniczne (poczta 
elektroniczna, faks, rozmowa z konsultantem w formie czatu) w niewielkim stopniu wpływały 
na poprawę obsługi osób uprawnionych posługujących się tym językiem. Jeśli  osoby 
niesłyszące i niedosłyszące mają aktywnie korzystać ze swoich praw i dokonywać wyboru 
sposobu ich załatwiania, powinny mieć możliwość dostępu do zrozumiałej dla nich 
informacji. Bez zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych, informacja 
i komunikowanie się z otoczeniem dla wielu osób uprawnionych są niedostępne. Ważne 
jest, aby w proces zapewniania odpowiedniego wsparcia w pokonywaniu barier 
w komunikowaniu się włączyła się administracja publiczna. Sprzyja temu niewątpliwie 
postęp technologiczny i dostęp do takich rozwiązań jak np. monitory wyświetlające tekst 
oraz filmy z nagranym tłumaczeniem w języku migowym, wideotelefon lub komunikator 
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internetowy z możliwością transmisji obrazu, za pośrednictwem którego świadczona jest 
usługa tłumaczenia na język migowy „na żywo”15. 

(dowód: akta kontroli str. 5-7, 36-40, 44-45) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia jako nie w pełni wystarczające działania Oddziału 
w zakresie przygotowania do korzystania z alternatywnych form komunikowania się 
z osobami uprawnionymi. 

3. Obsługa osób uprawnionych. 
Oddział nie dysponuje danymi źródłowymi dotyczącymi liczby postępowań (spraw) 
prowadzonych z udziałem/wobec osób uprawnionych. Funkcjonujące w Oddziale 
rejestry/ewidencje nie pozwalają na ustalenie liczby postępowań (spraw) prowadzonych 
z udziałem/wobec osób uprawnionych. W okresie objętym kontrolą w postępowaniach 
prowadzonych w Urzędzie nie korzystano z usług tłumacza języka migowego.  

(dowód: akta kontroli str. 46) 

W planie finansowym Oddziału na lata 2012-2014 nie zaplanowano wydatków dotyczących 
obsługi osób uprawnionych. W okresie objętym kontrolą wydatkowano ogółem kwotę 
72,50 zł (w 2013 r.) na koszty delegacji pracownika Oddziału w celu szkolenia w zakresie 
doskonalenia komunikacji w języku migowym. 

(dowód: akta kontroli str. 41-42, 46) 

W okresie od stycznia 2012 r. do 19 listopada 2014 r., w prowadzonym w Oddziale rejestrze 
skarg i wniosków nie zaewidencjonowano spraw dotyczących realizacji przepisów ustawy 
o języku migowym. 

(dowód: akta kontroli str. 43, 46)  

Najwyższa Izba Kontroli z uwagi na fakt braku dokumentów źródłowych (brak 
prowadzonych postępowań) dotyczących postępowań z udziałem osób uprawnionych 
odstępuje od formułowania oceny w tym obszarze.  

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli16, wnosi o: 

1. Zastosowanie rozwiązań technicznych zapewniających osobom uprawnionym 
komunikację audiowizualną z Oddziałem. 

2. Wystąpienie do centrali ZUS o dostosowanie oznaczenia i formy przekazu  
zamieszczonej w BIP informacji dotyczącej obsługi osób z niepełnosprawnością słuchu 
do potrzeb tych osób oraz o upowszechnienie na stronie internetowej ZUS, w formie 
dostępnej dla osób uprawnionych, informacji o usłudze pozwalającej 
na komunikowanie się. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
15 Korzystanie z rozwiązań technicznych umożliwiających komunikowanie się w języku migowym rekomenduje np. 
Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych; zobacz apel Pełnomocnika Rządu do spraw Osób 
Niepełnosprawnych: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/aktualnosci/archiwum-aktualnosci/go:1/art371.html 

16 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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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 dyrektora Delegatury NIK 
w Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

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. 

 

Zielona Góra, dnia 27 listopada 2014 r.  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor 
Włodzimierz Stobrawa Piotr Tamborski 

specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania 
wniosków 


