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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 Polska, ratyfikując 6 września 2012 r. Konwencję o prawach osób 
niepełnosprawnych, uznała prawo osób niepełnosprawnych do pracy, 
na zasadach równości z innymi osobami oraz zobowiązała się  
do zagwarantowania i wspierania realizacji ich prawa do pracy między 
innymi poprzez popieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych  
w sektorze publicznym oraz zdobywanie przez nich doświadczenia 
zawodowego 

 Dla ludzi z niepełnosprawnością praca jest nie tylko drogą  
do usamodzielnienia ekonomicznego i poprawy warunków bytu,  
ale także zasadniczym sposobem integracji z otoczeniem. 

 Jednakże w Polsce zdecydowana większość osób niepełnosprawnych 
pozostaje poza rynkiem pracy i jest to zjawisko występujące od lat. 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 02 

 Liczba osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w 2017 roku 
wynosiła 1 680 tys., co stanowiło 7,1% wszystkich osób w wieku 
produkcyjnym. Odsetek biernych zawodowo wśród osób 
niepełnosprawnych wynosił 71,1% (1 194,5 tys.). 

Źródło: Osoby niepełnosprawne na rynku pracy, 
 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,  
Warszawa 05.04.2018 r. 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 03 

 W powiatowych urzędach pracy na koniec 2017 roku było 
zarejestrowanych 78 619 osób niepełnosprawnych, w tym 66 827 
bezrobotnych oraz 11 792 poszukujących pracy i niepozostających   
w zatrudnieniu. W stosunku do grudnia 2016 roku liczba 
zarejestrowanych niepełnosprawnych zwiększyła się o 17 186 osób. 

 W 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w wieku produkcyjnym wyniósł 26,3%. W porównaniu do wyników  
z roku 2016 wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 2,6 pkt proc. 

 Pomimo wzrostu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
nadal pozostaje on na bardzo niskim poziomie, prawie dwukrotnie 
niższym niż średnia unijna (48,7%). 



Celem głównym kontroli było ustalenie, czy działania administracji 
publicznej i państwowych osób prawnych na rzecz usunięcia w ich 
instytucjach barier w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych były 
skuteczne. 

Szczególnie chcieliśmy sprawdzić: 

 Czy działania podejmowane na rzecz zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych były skuteczne? 

 Czy przestrzegano praw zatrudnionych osób niepełnosprawnych? 

 Czy miejsca wykonywania pracy były dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych? 

 

Co kontrolowaliśmy? 04 



Kogo kontrolowaliśmy? 05 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 

Okres objęty kontrolą:  
od 1 stycznia 2016 r.  
do 30 czerwca 2018 r.  



 W 27 (z 35) jednostkach, poza formalnym wypełnianiem ustawowych 
obowiązków dotyczących ogłaszania naborów i uwzględniania praw 
kandydatów z niepełnosprawnościami w procedurach naborów,  
nie podejmowano dodatkowych inicjatyw ukierunkowanych na 
zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami prawa do pracy  
oraz zdobywania doświadczenia zawodowego: 
– nie korzystano z możliwości dotarcia do osób niepełnosprawnych 

za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy bądź organizacji 
pozarządowych; 

– nie nawiązano współpracy z uczelniami w celu upowszechnienia 
wśród studentów niepełnosprawnych wiedzy o możliwości 
zatrudnienia, bądź odbycia praktyk; 

– nie zamieszczano ogłoszeń o naborach na stronach internetowych 
przeznaczonych głównie dla osób niepełnosprawnych. 

Stwierdzony stan – nieskuteczne działania  
na rzecz  zatrudnienia osób niepełnosprawnych  
oraz bierność niepełnosprawnych w poszukiwaniu pracy 

06 



 Skutkiem zaniechań skontrolowanych jednostek, ale także barier 
występujących po stronie samych niepełnosprawnych było małe 
zainteresowanie ogłaszanymi naborami ze strony niepełnosprawnych. 

 Tylko w 148 (11%) spośród 1335 ogłoszonych naborów, aplikacje 
złożyły 202 osoby niepełnosprawne, spośród których zaledwie  
33 (16,3%) zostały przyjęte do pracy.  

07 Stwierdzony stan – nieskuteczne działania  
na rzecz  zatrudnienia osób niepełnosprawnych  
oraz bierność niepełnosprawnych w poszukiwaniu pracy 



 
 

Stwierdzony stan – niski wskaźnik zatrudnienia  
osób niepełnosprawnych 08 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – niska liczba zatrudnionych  
osób niepełnosprawnych 09 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – niska liczba przyjętych do pracy 
osób niepełnosprawnych 10 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – wysokie wpłaty na PFRON 11 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



 W siedmiu jednostkach administracji publicznej (33,3% 
skontrolowanych) ujawniono naruszenia przepisów ustaw o służbie 
cywilnej i o pracownikach samorządowych:  

– nie zatrudniano osób niepełnosprawnych, które znalazły się  
w gronie  najlepszych kandydatów; 

– nieprawidłowo sprawdzono test wiedzy kandydata 
niepełnosprawnego; 

– podawano w ogłoszeniach o naborze nierzetelne informacje 
 o wskaźniku zatrudnienia oraz warunkach pracy, co mogło 
wpływać na liczbę aplikujących niepełnosprawnych. 

Stwierdzony stan – nieprzestrzeganie prawa  
w procesie naboru osób niepełnosprawnych  
w jednostkach administracji publicznej 

12 



 W 10 (z 14 skontrolowanych) państwowych osób prawnych nie zostały 
określone zasady i procedury zatrudnienia pracowników, w tym 
również dotyczące osób niepełnosprawnych.  
Skontrolowane państwowe osoby prawne, zatrudniając nowych 
pracowników, nie stosowały też żadnych preferencji w zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych.  
W czterech z tych jednostek zatrudniono 42 pracowników  
bez upublicznienia informacji o naborach. 

Stwierdzony stan – brak zasad i procedur zatrudnienia 
pracowników w państwowych osobach prawnych 13 



Stwierdzony stan – nieprzestrzeganie praw  
osób niepełnosprawnych  14 

Praca była świadczona przez osoby niepełnosprawne: 
– w porze nocnej, 
– powyżej ośmiu godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, 
– w godzinach nadliczbowych bez zgody lekarza 

sprawującego profilaktyczną opiekę lekarską. 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – bariery architektoniczne w miejscach 
wykonywania pracy uniemożliwiające lub utrudniające 
zatrudnienie osób niepełnosprawnych 

15 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
podstawie wyników kontroli. 



Ocena ogólna 16 

Skontrolowane jednostki w zdecydowanej większości (77,2%) nie 
podejmowały skutecznych działań by usunąć bariery w zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych.  

Wynikiem tego jest niski średni wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, który na koniec czerwca 2018 roku wyniósł  
tylko 3,05%. 

Jedynie w 22,8% skontrolowanych jednostek odnotowany wzrost 
wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych był skutkiem 
przyjęcia do pracy nowych osób z niepełnosprawnościami. 

Na osiągany poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami 
istotny wpływ miały także bariery występujące po stronie samych 
niepełnosprawnych. 



Ocena ogólna 17 

Zaangażowanie pracodawców ze sfery administracji publicznej 
koncentrowało się głównie na formalnym wypełnianiu ustawowych 
obowiązków dotyczących ogłaszania naborów i uwzględniania praw 
kandydatów z niepełnosprawnościami w procedurach naborów.  
Jednak i tak 33,3% jednostek administracji publicznej prowadziło  
te procedury nierzetelnie i z naruszeniami prawa w odniesieniu  
do kandydatów z niepełnosprawnościami. 
Natomiast w państwowych osobach prawnych brak zasad                       
i transparentności naborów nie zapewniał osobom 
niepełnosprawnym równych szans uzyskania zatrudnienia.  
Kontrolowani pracodawcy w zdecydowanej większości (77,2%)  
nie podejmowali z własnej inicjatywy dodatkowych działań mających 
na celu zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 



Ocena ogólna 18 

Wpływ na osiągany poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
miały także  bariery architektoniczne w miejscach wykonywania 
pracy. Spośród 79 skontrolowanych obiektów, 58 (73,4%) nie zostało 
dostosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne,             
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. W tych 
obiektach  występują bariery architektoniczne ograniczające lub 
wręcz uniemożliwiające korzystanie z nich przez niepełnosprawnych. 

Za niepokojące uznać należy nieprzestrzeganie przez pracodawców 
praw pracowników niepełnosprawnych w prawie połowie 
skontrolowanych jednostek. Pracodawcy nie przestrzegali głównie 
szczególnych norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych. 
Dochodziło do sytuacji, że praca była przez nich świadczona w porze 
nocnej, czy też powyżej ośmiu godzin na dobę. 



 Podjęcie inicjatywy celem stworzenia płaszczyzny współdziałania 
pracodawców ze sfery administracji publicznej i państwowych osób 
prawnych z organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne, 
na rzecz wspierania aktywności zawodowej tych osób, w tym przede 
wszystkim upowszechnienia informacji o wolnych stanowiskach pracy  
i ich dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

 

19 Wnioski – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych  



 Wyeliminowanie w użytkowanych budynkach barier 
architektonicznych stanowiących istotną przeszkodę w zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych. 

 Wykorzystanie rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym.  W tym: 

– nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych; 

– zamieszczanie informacji o wolnych stanowiskach pracy  
na stronach dla niepełnosprawnych; 

– nawiązanie współpracy z uczelniami w celu upowszechnienia 
wiedzy o możliwości zatrudnienia, odbycia praktyk wśród 
studentów niepełnosprawnych; 

– korzystanie z możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych  
za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy, w tym  w ramach 
prowadzonych staży. 

 

20 Wnioski – kierownictwo jednostek administracji rządowej  
i samorządowej oraz państwowych osób prawnych 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Białymstoku 
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