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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy Prażmów (dalej: Urząd Gminy lub Urząd), ul. P. Czołchańskiego 1 

05 - 505 Prażmów 

 

Jan Adam Dąbek, Wójt Gminy od 23 listopada 2018 r. (dalej: Wójt) 

 

Wywiązywanie się z niektórych obowiązków wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami1 (dalej: 
uzd), w tym: 
1. wyznaczenie koordynatora do spraw dostępności oraz realizacja zadań przez 

koordynatora do spraw dostępności2;  
2. wywiązanie się z obowiązku raportowania o stanie zapewniania dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami3. 

Od 20 września 2019 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. 26 listopada 
2021 r. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

 

 

Maciej Bukowski, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr KAP/85/2021 
z 15 października 2021 r.  

 (akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 1062. 
2  Dostępność - dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjna, co najmniej 

w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 uzd, będącą wynikiem 
uwzględnienia uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia (art. 2 pkt 2 
uzd). 

3  Osoba ze szczególnymi potrzebami  - osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, 
albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować 
dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie 
równości z innymi osobami (art. 2 pkt 3 uzd). 

4  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wywiązywanie się przez Gminę 
Prażmów z niektórych obowiązków wprowadzonych ustawą o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Wójt  w wymaganym terminie wyznaczył koordynatora do spraw dostępności (dalej: 
Koordynator), określając jednocześnie zakres realizowanych przez niego zadań. 
Zgodnie z wymogami uzd, dane kontaktowe Koordynatora zostały opublikowane na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prażmów  (dalej: BIP). Koordynator 
sporządził plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2022 (dalej: plan działania), który został 
podpisany przez Wójta. Zadania6 ujęte w planie działania realizowano, 
przestrzegając przyjętych w nim terminów za wyjątkiem przypadku, wskazanego 
poniżej w nieprawidłowości.  

Sporządzony przez Koordynatora raport o stanie zapewniania dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami zawierał rzetelne informacje wskazane w uzd i został 
przekazany w wymaganym terminie, za pośrednictwem portalu sprawozdawczego 
Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: GUS). 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

-  opublikowania na stronie  BIP7 planu działania na rzecz poprawy zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz raportu o stanie 
zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dopiero w toku 
kontroli NIK, tj. po upływie ponad pół roku od ich sporządzenia, czym naruszono 
§ 6 ust. 3 pkt 2 i § 9 ust. 1 zarządzenia Nr 164.2020 Wójta Gminy Prażmów z 31 
grudnia 2020 r. w sprawie prowadzenia strony Biuletynu Informacji Publicznej 
i strony internetowej Gminy Prażmów. Obowiązek publikacji ww. dokumentów 
wynika odpowiednio z art. 14 ust. 5 i art. 11 ust. 1 uzd;  

-  nierzetelnego wykazania informacji w planie działania pod poz. 10, że 
opublikowano na stronach BIP raport o stanie zapewniania dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami, mimo że nastąpiło to dopiero w trakcie kontroli NIK 
(ponad pół roku później).  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Wyznaczenie koordynatora do spraw dostępności  
i realizacja zadań przez koordynatora oraz wywiązanie się 
z obowiązku raportowania o stanie zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

 

1. Wójt , stosownie do art. 14 ust. 1 uzd, wyznaczył Koordynatora do spraw 
dostępności  zarządzeniem nr 109.2020 z 30 września 2020 r., zachowując termin 
wskazany w art. 59 uzd (tj. do 30 września 2020 r.). W strukturze Urzędu Gminy nie 
wyodrębniono stanowiska koordynatora do spraw dostępności. Funkcję tą 
powierzono inspektorowi do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych, którego od 
3 września 2021 r. wspierał podinspektor do spraw pozyskiwania środków 

                                                      
5  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
6  Zadania ujęto w planie pod nazwą zakresy działalności.  
7  https://prazmow.bip.gov.pl/deklaracja-dostepnosci/deklaracja-dostepnosci.html  
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zewnętrznych. Dane koordynatora zostały opublikowane w dniu 21 września 2020 r. 
na stronie BIP8.  

Wójt na mocy ww. zarządzenia wyznaczył Koordynatorowi do spraw dostępności 
w szczególności zadania: (1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie 
do usług świadczonych przez Gminę, (2) przygotowanie i koordynacja wdrażaniu 
planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
przez Gminę (…) (3) monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę 
w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

(akta kontroli str. 3-198) 

2. Koordynator do spraw dostępności sporządził 30 marca 2021 r. trzyletni plan 
działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami na lata 2020 - 2022, który został podpisany przez Wójta. Plan został 
opublikowany na stronie internetowej BIP w trakcie kontroli NIK (20 października 
2021 r.), tj. po upływie ponad pół roku od jego sporządzenia, co opisano w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 178-184, 192-195, 239-242) 

Wójt podał m.in., że przed sporządzeniem planu działania Koordynator wraz 
z Sekretarzem Gminy przeprowadzili wewnętrzną analizę. Analizowano stan 
faktyczny w obszarach dostępności w zakresie obsługi klienta ze szczególnymi 
potrzebami, dostępności architektonicznej oraz dostępności cyfrowej. Nie 
dokumentowano wyników analiz, ponieważ nie było to wymagane. W trakcie analizy 
stwierdzono możliwe i niezbędne do realizacji zadania takie jak: zakup pętli 
indukcyjnej 9, wymalowanie parkingu dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie 
instrukcji bezpieczeństwa, opracowanie procedur obowiązujących w urzędzie do 
osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnianie obsługi w zakresie polskiego języka 
migowego, przygotowanie wydzielonego pomieszczenia do obsługi interesanta na 
parterze oraz zastosowanie odpowiednich oznaczeń. 

Wójt dodał m.in., że w 2022 r. zaplanowano rozbudowę Urzędu niezwłocznie po 
otrzymaniu pozwolenia na budowę. Ze względu na konieczność racjonalnego 
i oszczędnego wydatkowania środków Urzędu Gminy wiele przedsięwzięć 
związanych z zapewnianiem dostępności zaplanowano w trakcie i po realizacji tej 
inwestycji. 

(akta kontroli str. 178-181, 183-185) 

3. Kontrola wykazała, że plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2022 obejmował analizę stanu 
zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz planowane 
działania w zakresie poprawy realizacji zadań dotyczących dostępności.  

Działania przewidziane w planie realizowano w sposób i w terminach w nim 
przewidzianych, za wyjątkiem nieopublikowania raportu o stanie zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co szczegółowo opisano w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości.  

Zadania ujęte w planie dotyczyły Urzędu Gminy oraz jednostek straży pożarnej 
(dalej: jednostki OSP). Wójt podał, m.in., że w Urzędzie została wyznaczona jedna 
osoba, która pełni funkcję koordynatora gminnego. Pracownik ten ma nadzorować 
cały proces dostępności w urzędzie i jednostkach (…) Jednostki OSP nie miały 
dostępu do systemu GUS, nie mają swoich stron internetowych dlatego koordynator 

                                                      
8  Zanim wyznaczono Koordynatora w drodze zarządzenia wyznaczono go ustnie do sporządzenia  deklaracji 

dostępności. 
9  Pętla indukcyjna to urządzenie wspomagające słyszenie dla osób niedosłyszących, które korzystają 

z aparatów słuchowych lub implantów. 
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wprowadził raporty OSP przez dostęp Urzędu Gminy i opublikował na stronie 
Gminy.  

Badanie kontrolne wykazało10, że  zrealizowano 9 z 17 wyznaczonych w ww. planie 
zakresów działalności/zadań, tj.: powołano koordynatora (poz. 1 planu), przekazano 
informację o jego wyborze do jednostek OSP (poz. 2), uzyskano informacje 
o osobach, które będą współpracowały z koordynatorem (poz. 3), umożliwiono 
udział koordynatora w trzech szkoleniach (poz. 4), przygotowano deklarację 
dostępności (poz. 5), opracowano plan działania (poz. 6), zebrano dane, 
sporządzono i przesłano raporty11 o stanie zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (poz. 9, 10, 12).  

W trakcie kontroli NIK realizowano kolejne zakresy działalności/zadań lub 
kontynuowano te rozpoczęte wcześniej, tj.: umożliwiono udział koordynatora 
w kolejnych dwóch szkoleniach (poz. 4); rozpoczęto prace nad dostosowaniem 
strony internetowej Gminy do minimalnych wymagań w zakresie dostępności 
zawierając umowę z wykonawcą usługi (poz. 7); zamówiono pętlę indukcyjną 
/w zakresie dostępności informacyjno–komunikacyjnej/ (poz. 14 i 15).  

Odnośnie realizacji zadania dotyczącego zapewniania dostępności nagrań z obrad 
Rady Gminy osobom ze szczególnymi potrzebami (poz. 8) stwierdzono, że 
umożliwiono transmisje przez Internet obrad Rady Gminy wraz z automatycznym 
generowaniem napisów12 (tzw. transkrypcja dźwięku na tekst). Pracownik Urzędu 
w toku kontroli poinformował firmę13, która świadczyła usługę w tym zakresie, że 
napisy nie ujmowały całości dialogów z posiedzeń. Wójt wyjaśnił, m.in. że jakość 
napisów nie była sprawdzana (…) Przeprowadzony został krótki test czy napisy są 
generowane, test wypadł pozytywnie (...) Podczas kontroli NIK  zauważono brak 
prawidłowego działania transkrypcji (…) Napisy są obecnie ręcznie korygowane, 
w sposób umożliwiający odczytanie całości dialogów na nagraniu (…) Koordynator 
nie otrzymał wcześniej sygnałów o niewłaściwie działającej transkrypcji. 

Pozostałe zakresy działalności/zadania ujęte w planie działania zostały 
przewidziane do realizacji w całym okresie obowiązywania planu, tj.: opracowanie 
(do końca 2021 r.) procedur dla pracowników w zakresie postępowania z osobami 
ze szczególnymi potrzebami (poz. 17), wsparcie (do 2022 r.) osób ze szczególnymi 
potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej, 
dostępności informacyjno - komunikacyjnej (poz. 14).  

(akta kontroli str. 178, 183, 185, 186, 192-195, 215-219, 239, 264-297) 

Wójt podał, że podczas wdrażania  planu nie wystąpiły trudności, ani opóźnienia. 

(akta kontroli str. 264, 266, 269, 295, 297, 298) 

Wójt podał, że w planach rozbudowy Urzędu przewidziana została sala przyjęć 
interesanta z wydzielonym stanowiskiem do obsługi osób ze szczególnymi 
potrzebami, która będzie posiadała urządzenia lub środki techniczne do obsługi 
osób słabosłyszących, niedowidzących”(…) Warunki dostępności zostały 
opracowane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane 
i warunków technicznych, oraz wymagań Zamawiającego, między innymi: (1) cała 
obsługa interesantów w parterze: sala wielostanowiskowa, kasa, kancelaria, itp. Są 
to udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami, dzięki czemu nie będą one 
musiały korzystać z pomieszczeń na piętrach; (2) winda obsługującą wszystkie 
kondygnacje; (3) sanitariaty dla niepełnosprawnych. Po zakończeniu rozbudowy 

                                                      
10  Badanie kontrolne na dzień 2 listopada 2021 r. 
11  Raport dotyczące stanu dostosowania budynków Urzędu Gminy oraz jednostek OPS. 
12  Dostępność nagrań z obrad sesji Rady Gminy wraz z napisami została wprowadzona w 2020 r. 
13  Inspektor ochrony danych 3 listopada 2021 r. poinformował firmę świadczącą usługę transmisji obrad sesji 

Rady Gminy o stwierdzonym problemie. 
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Urzędu planujemy zapewnianie informacji na temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku w sposób wizualny i dotykowy. 

(akta kontroli str. 209-213) 

4. Wójt podał m.in., że koordynator na bieżąco monitoruje postęp wykonywania 
planu działania. Na koniec roku 2021 koordynator planuje wykonanie ponownej 
analizy stanu aktualnego i dokonania porównania jak został zrealizowany plan.  

(akta kontroli str. 178, 179, 183, 185-186) 

5. W zakresie sposobu realizacji wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami 
w dostępie usług świadczonych przez Urząd, Wójt podał, że od dnia powołania 
koordynatora do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych w Urzędzie 
nie pojawiła się osoba ze szczególnymi potrzebami, która wymagałaby wsparcia czy 
pomocy koordynatora.  

(akta kontroli str. 178-180, 183-186) 

6. Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
w Gminie Prażmów sporządził Koordynator do spraw dostępności, do czego został 
zobowiązany na podstawie zakresu czynności. Raport ten sporządził na formularzu 
dostępnym na portalu sprawozdawczym GUS i przekazał 30 marca 2021 r. za jego 
pośrednictwem  Wojewodzie Mazowieckiemu, zachowując termin wynikający 
z art. 11 ust. 1  i art. 58 uzd (tj. do 31 marca 2021 r.)14. Raport opublikowano po 
upływie ponad pół roku od jego sporządzenia, co opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości15.  

(akta kontroli str. 5-9, 199-202, 242-252) 

W zakresie sposobu złożenia ww. raportu, Wójt podał, że w dniu 18 marca 2021 r. 
do Urzędu wpłynęło pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
z informacją, że każdy podmiot publiczny posiadający nr REGON, ujęty w katalogu 
GUS i posiadający dostęp do PS GUS otrzymał powiadomienie o możliwości 
uzupełnienia formularza i że jest zobowiązany do samodzielnego wprowadzenia 
danych na temat zapewniania dostępności w danym podmiocie. W informacji 
również był wskazany okres sprawozdawczy za jaki miał być złożony raport, tj. od 
20 września 2019 r do 1 stycznia 2021 r. oraz informacja jak postąpić w przypadku 
braku możliwości złożenia raportu poprzez Portal Sprawozdawczy GUS. Wójt dodał, 
że Urząd nie otrzymał innych wytycznych od powyższych, ani nie otrzymał wsparcia 
przed datą sporządzenia raportu. 

Ustalono, że GUS drogą elektroniczną (25 marca 2021 r.) poinformował 
Koordynatora do spraw dostępności o możliwości złożenia ww. raportu za 
pośrednictwem portalu sprawozdawczego GUS, a 30 marca 2021 r. potwierdził 
otrzymanie ww. raportu. 

 (akta kontroli str. 209-211, 213, 234-238) 

7. W raporcie o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami w Gminie Prażmów podano, m.in., że w budynku Urzędu Gminy: 

- w zakresie dostępności architektonicznej: 

a) umożliwiono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;  

b) nie zapewniono wolnych przestrzeni od barier pionowych, nie zastosowano 
rozwiązań architektonicznych, środków technicznych, ani nie zainstalowano 
urządzeń, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem 
pomieszczeń technicznych), nie zapewniono informacji na temat rozkładu 
pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, 

                                                      
14  W raporcie poza budynkiem Urzędu Gminy ujęto również Wiejski Klub Kultury w Łosiu oraz dwie świetlice 

wiejskie w Dobrzenicy i Gabryelinie, których nie kontrolowano.  
15  Na stronie BIP Urzędu Gminy zamieszczono również raporty jednostek OPS.  
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nie zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub 
uratowania w inny sposób; 

- w zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej odnoszącej się do 
zapewniania osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem 
środków wspierających komunikację: 

a) umożliwiono kontakt telefoniczny, korespondencyjny, faksów;  

b) nie zapewniono: komunikacji audiowizualnej, w tym z wykorzystaniem 
komunikatorów internetowych, wykorzystania tłumaczenia języka migowego 
przez strony internetowe/lub tłumaczenia on - line, pomocy tłumaczenia języka 
migowego – kontakt osobisty, kontaktu z pomocą tłumacza - przewodnika 
(kontakt osobisty). Ponadto nie posiadano urządzenia/środków technicznych do 
obsługi osób słabosłyszących, takich jak pętle indukcyjne, system FM, systemy 
na podczerwień, czy Bluetooth. 

Gmina posiadała dwie stron internetowe pod adresami http://www.prazmow.pl/ 
i https://prazmow.bip.gov.pl/. 

Oględziny16 budynku Urzędu Gminy wykazały, że dane wskazane w ww. raporcie 
były rzetelne. Budynek posiadał dwa piętra, bez wind, dla interesantów dostępna 
była wydzielona część korytarza/holu na parterze17. Obsługa interesantów odbywała 
się przy wydzielonym stanowisku pracownika Urzędu18. Interesanci w tym osoby ze 
szczególnymi potrzebami, jak podał Wójt mogą korzystać, również z sali 
konferencyjnej oraz pokoju nr 3 na parterze.  

(akta kontroli str. 209-213, 253-263, 199-202, 324) 

8. W okresie od wejścia w życie uzd (tj. 20 września 2019 r.) do 19 listopada 2021 r. 
Gmina Prażmów poniosła wydatki w łącznej wysokości 2 630,24 zł na działania 
związane z zapewnianiem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
szczególnie na usuwanie barier19 i zapobiegania ich powstawania. W całości 
wydatki te poniesiono w 2021 r. Zakupiono pętlę indukcyjną20 (1 217,70 zł) oraz 
opłacono transkrypcję automatyczną dźwięku (1 412,54 zł)21. W latach 2019 - 2020 
nie ponoszono wydatków na ww. cel. 

(akta kontroli str. 220-233, 280-289, 303-323) 

9. W okresie od 6 września 2021 r. do zakończenia czynności kontrolnych NIK do 
Urzędu, jak podał Wójt, nie wpłynęły informacje o braku dostępności 
architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej tego podmiotu (na podstawie 
art. 29 uzd), ani wnioski o zapewnianie dostępności architektonicznej lub 
informacyjno - komunikacyjnej (na podstawie art. 30 uzd). 

(akta kontroli str. 209, 211, 303-305) 

10. W zakresie informowania obywateli o uprawnieniach wynikających z regulacji 
uzd, Wójt podał, że nie informowano obywateli o ich uprawnieniach wynikających 
z Ustawy. Jedyna informacja dla obywateli dotycząca dostępności jaka pojawiła się 
to deklaracja odstępności zamieszczona na stronie Gminy oraz BIP.  

 (akta kontroli str. 209-211, 214) 

                                                      
16  Protokół oględzin z 29 października 2021 r.  
17  Toalety (w tym dla osób niepełnosprawnych) znajdowały się poza ogólnodostępną częścią korytarza.  
18  Na korytarzy na parterze dostawiono krzesła i biurka dla pracownika Urzędu, którego oddzielono osłoną 

ochroną typu plexy od rozmówców.  
19  Tj. przeszkód lub ograniczeń architektonicznych, cyfrowych lub informacyjno - komunikacyjnych, które 

uniemożliwiają lub utrudniają osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na 
zasadzie równości z innymi osobami. 

20  Pętlę indukcyjną zamówiono po oględzinach, a dostarczono do Urzędu Gminy 5 listopada 2021 r. 
21  Umowa z wykonawcą tej usługi przewidywała, że do końca 2020 r. transkrypcja była nieodpłatna, a opłaty 

zaczęto naliczać od 2021 r. (co ujęto w § 2 ust. 2 i 3 aneksu z 21 września 2020 r . do umowy współpracy).  

http://www.prazmow.pl/
https://prazmow.bip.gov.pl/
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami oraz raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami zostały opublikowane na stronie BIP dopiero w toku 
kontroli NIK22, tj. po upływie ponad pół roku od ich sporządzenia, czym naruszono 
§ 6 ust. 3 pkt 2 i § 9 ust. 1 zarządzenia Nr 164.2020 Wójta Gminy Prażmów z 31 
grudnia 2020 r. w sprawie prowadzenia strony Biuletynu Informacji Publicznej 
i strony internetowej Gminy Prażmów. Wynikało z nich, że redaktor BIP dokonuje 
niezwłocznie publikacji na stronie BIP (§6 ust. 3 pkt 2) dokumentów urzędowych, 
których obowiązek publikowania wynikał z przepisów powszechnie obowiązujących 
(§9 ust. 1). Obowiązek publikacji ww. dokumentów nakłada odpowiednio art. 14 
ust. 5 i art. 11 ust. 1 uzd.  

Wójt podał w wyjaśnieniach m.in., że brak wcześniejszej publikacji wynikał 
z przeoczenia redaktora BIP, a Koordynator nie sprawdził czy plan działania oraz 
raport zostały opublikowane. Kontakt między pracownikami był utrudniony w okresie 
pandemii ponieważ mijali się w związku z pracą hybrydową.  

(akta kontroli str. 178, 179, 183, 185, 186, 192-195, 199-208, 239-245) 

2. Nierzetelne wykazanie informacji  w planie działania z 30 marca 2021 r., 
w którym wskazano (pod poz. 10 planu działania), że opublikowano na stronach BIP 
raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
mimo że nastąpiło to dopiero w trakcie kontroli NIK (ponad pół roku później). 
Powyższe wskazuje również, że w planie działania z dnia 30 marca 2020 r. podano 
informacje, które nie odpowiadały stanowi faktycznemu na moment sporządzenia 
planu.  

Wójt w wyjaśnieniach podał m.in., że koordynator przesłał raport do pracownika 
odpowiedzialnego za publikacje treści na BIP - ie23 ale zapomniał sprawdzić czy 
został opublikowany.  

(akta kontroli str. 178, 180, 183, 184, 192-195, 203, 239-242) 

IV.  Wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 
 Niezwłoczne zamieszczanie na stronie BIP dokumentów, których 1.

opublikowanie jest wymagane uzd. 

 Rzetelne sporządzanie planu działania na rzecz poprawy zapewniania 2.
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

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 

                                                      
22  https://prazmow.bip.gov.pl/plan-dzialania/plan-dzialania.html 

https://prazmow.bip.gov.pl/fobjects/details/1100466/urzad-gminy-prazmow.html 
23  Redaktor strony BIP. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

https://prazmow.bip.gov.pl/fobjects/details/1100466/urzad-gminy-prazmow.html
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli. 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 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. 

 

Warszawa,          listopada 2021 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Maciej Bukowski 

specjalista k.p. 

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

podpis 
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Bogdan Skwarka 
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