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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/094 – „Dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych i 
niepełnosprawnych” 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy Michał Nowak, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/309/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Katowice1 
  ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice. 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice2. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

 

II. Ocena3 kontrolowanej działalności 
NIK pozytywnie ocenia przyjętą przez miasto Katowice strategię działań na rzecz 
poprawy dostępności przestrzeni publicznej i systematyczne usuwanie z miejskiej 
przestrzeni barier utrudniających poruszanie się osób o ograniczonej sprawności. 
Miasto współpracowało z organizacjami osób starszych i niepełnosprawnych oraz 
konsultowało z nimi projekty planowanych inwestycji, a ponadto rozpoznawało 
i na bieżąco reagowało na zgłaszane potrzeby mieszkańców. Opracowane 
dokumenty strategiczne Miasta określały kierunki i działania zmierzające do usunięcia 
barier w przestrzeni miejskiej uwzględniające potrzeby wszystkich użytkowników, 
zarówno tych z niepełnosprawnościami ruchowymi jak i z ograniczoną percepcją 
(np. z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu).  

Przy projektowaniu i realizacji części inwestycji nie zastosowano jednak rozwiązań 
zapewniających osobom starszym i niepełnosprawnym warunki korzystania 
z przestrzeni publicznej na zasadzie równości z innymi osobami, przez co działania 
miasta w celu poprawy dostępności tej przestrzeni w tych przypadkach nie były 
skuteczne. 
 

                                                      
1 Zwany dalej „Urzędem”. 
2 Zwany dalej „Prezydentem” lub „Prezydentem Miasta”. 
3 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. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań osób starszych 
i niepełnosprawnych w odniesieniu do przestrzeni 
publicznej 

Liczba mieszkańców Miasta w latach 2000 – 2016 (według stanu na koniec każdego 
roku) zmniejszyła się o 49.877 osób, tj. o 14,9% (z 334.830 osób do 284.953 osób). 
Jednocześnie w tym samym okresie liczba osób powyżej 60 roku życia wzrosła 
o 18.981 osób, tj. o 32,7% (z 58.045 osób do 77.026 osób). 

(dowód: akta kontroli str. 241-242) 

W 2003 r. Prezydent Miasta utworzył stanowisko Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób 
Niepełnosprawnych4. Do zadań Pełnomocnika należały m.in: współpraca 
z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu projektów 
programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie rehabilitacji 
społecznej, zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych; gromadzenie zbioru danych o występowaniu na terenie miasta 
Katowice barier dla osób niepełnosprawnych w szczególności architektonicznych, 
urbanistycznych, w transporcie publicznym, w budownictwie oraz w komunikowaniu 
się i dostępie do informacji; współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, 
a w szczególności z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Wydziałem Administracyjnym 
Urzędu oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Urzędem Pracy 
w zakresie rozwiązywania problemów na rzecz osób niepełnosprawnych; 
prowadzenie spraw związanych z działalnością Powiatowej Społecznej Rady 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 243, 251 , 472-474) 

Rada Seniorów Miasta Katowice5 została powołana przez Radę Miasta w 2014 r.6, 
z jej inicjatywy7, na podstawie art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym8. Stanowiła ona zespół o charakterze doradczym, 
konsultacyjnym i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia 
środowiska osób starszych miał współpracować z władzami Miasta w obszarze spraw 
lokalnych, w szczególności dotyczących planowania i realizacji polityki senioralnej. 
W skład Rady wchodzili przedstawiciele seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia 
oraz przedstawiciele: organizacji pozarządowych działających na rzecz osób w wieku 
senioralnym, klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku, innych podmiotów 
działających na rzecz osób starszych w Katowicach. Kadencja Rady wynosiła 4 lata, 
a w jej skład (pierwszej i obecnej kadencji) wchodziło 13 osób. Według Statutu 
nadanego przez Radę Miasta, Rada Seniorów działała w obszarze polityki senioralnej 
w następujących dziedzinach: zapobieganie i przełamywanie marginalizacji, 
i dyskryminacji seniorów oraz budowanie autorytetu seniorów; wspieranie aktywności 
seniorów oraz ich działań na rzecz lokalnej społeczności; mieszkalnictwo dla seniorów 
z uwzględnieniem problemów wynikających z barier wiekowych; profilaktyka 
i promocja zdrowia seniorów; rozwój różnorodnych form wypoczynku, dostęp 
do sportu, rekreacji, edukacji i kultury; różne formy działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa seniorów. 

                                                      
4 Zarządzeniem nr 80/03 z dnia 12 maja 2003 r. 
5 Zwana dalej „Radą Seniorów” lub „Radą”. 
6 Uchwałą Nr LII/1229/14 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice. 
7 Uchwała Nr XLIII/1018/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie podjęcia inicjatywy powołania Rady Seniorów 
Miasta Katowice. 
8 Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm. 
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Ponadto do zadań Rady Seniorów należało w szczególności: przedstawianie 
propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań dotyczących polityki senioralnej 
w perspektywie krótko i długookresowej oraz inicjowanie konkretnych działań na rzecz 
seniorów; monitorowanie potrzeb katowickich seniorów; wydawanie opinii 
i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów; 
zgłaszanie opinii do aktów prawa miejscowego i programów dotyczących seniorów 
oraz występowanie z inicjatywą w tym zakresie; inicjowanie działań mających na celu 
upowszechnianie współpracy miasta Katowice ze środowiskiem seniorów; współpraca 
z władzami Miasta w sprawach dotyczących realizacji istotnych oczekiwań i potrzeb 
seniorów; wspieranie inicjatyw seniorów na rzecz lokalnej społeczności. 
Działalność Rady odnosiła się do kwestii związanych z dostępnością przestrzeni 
publicznej, m.in. poprzez zgłaszanie do Urzędu problemów w poruszaniu się osób 
niepełnosprawnych po Mieście. 

 (dowód: akta kontroli str. 243, 247-248, 266-280, 281-372) 

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach9 
została utworzona na podstawie art. 44b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych10. 
Obecna kadencja Społecznej Rady została powołana przez Prezydenta Miasta 
w 2015 r.11 (na okres od listopada 2015 r. do października 2019 r.). W skład 
Społecznej Rady wchodziło pięć osób, z tego czterech przedstawicieli organizacji 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych w Mieście oraz radny Rady Miasta. 
Posiedzenia Społecznej Rady odbywały się raz w miesiącu, a do jej zadań należało: 
inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych; opiniowanie 
projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych; ocena 
realizacji projektów; opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych 
przez radę powiatu (radę miasta na prawach powiatu) pod kątem ich skutków 
dla osób niepełnosprawnych. 

Społeczna Rada  wraz z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych opiniowała również dokumentację projektowo-kosztorysową 
pod kątem dostępności i dostosowania przestrzeni miejskiej dla osób 
niepełnosprawnych. Według wyjaśnień Wiceprezydent Miasta, Społeczna Rada 
w trakcie posiedzeń konsultowała z projektantami miejskie projekty pod względem 
dostępności do potrzeb osób niepełnosprawnych z każdą dysfunkcją. Po wykonaniu 
danego przedsięwzięcia członkowie Rady monitorowali faktyczną dostępność obiektu 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

W latach 2016 – 2017 Społeczna Rada zaopiniowała łącznie 44 projekty inwestycji 
miejskich, projekty dokumentów strategicznych oraz projekty podziału środków 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych12. 

(dowód: akta kontroli str. 243, 250-251, 373-378, 379-471) 

Ponadto Samorząd Miasta w celu rozpoznania potrzeb i oczekiwań m.in. osób 
starszych i niepełnosprawnych współpracował również z ich przedstawicielami 
w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności porządku 
publicznego i wolontariacie13. Podstawą współpracy były roczne programy współpracy 

                                                      
9 Zwanej dalej „Społeczną Radą”. 
10 Dz. U. z 2016 poz. 2046 ze zm., zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji”. 
11 Zarządzeniem Nr 535/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.  
12 Zwanego dalej „PFRON”. 
13 Dz. U. z 2016 r., Poz. 1817 ze zm. 
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Miasta z organizacjami pozarządowymi14, określajace zasady, zakres, jej formy, 
a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana była z ich 
finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu Miasta. W programach współpracy na 
lata 2016 i 2017 ujęto m.in. zadania związane z: integracją i aktywizacją osób 
starszych (poprzez wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa 
w życiu społecznym seniorów oraz prowadzenie domów pomocy społecznej) 
oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych (kompleksowa rehabilitacja dzieci 
i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wczesna interwencja, 
dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej, wspieranie działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem 
i aktywizację społeczną oraz prowadzenie różnych form rehabilitacji społecznej 
i zawodowej, terapii psychologicznej, pedagogicznej). 

(dowód: akta kontroli str. 243, 248-249, 1347-1550) 

Prezydent Miasta powołał15 wspólne zespoły o charakterze inicjatywno-doradczym 
działające w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego, m.in. 
Zespół ds. zdrowia oraz pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym, 
w tym osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom. Posiedzenia Zespołu były 
jawne i otwarte. Uczestniczyli w nich przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
Wydziału Polityki Społecznej Urzędu oraz jednostek miejskich działających w danym 
obszarze zagadnień. W posiedzeniach mogli także brać udział przedstawiciele innych 
instytucji realizujących zadania z zakresu polityki społecznej (bądź instytucji z nimi 
współpracujących) i zaproszeni eksperci. Posiedzenia Zespołu odbywały się 
w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. W trakcie  spotkań 
omawiane były zagadnienia związane z: realizacją programu współpracy Miasta 
z organizacjami pozarządowymi,  realizacją programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia 
dla miasta Katowice na lata 2014 – 2020; wykorzystaniem środków z PFRON, 
działaniami Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych oraz sprawy 
dotyczące bieżącej współpracy. 

 (dowód: akta kontroli str. 243, 249, 475-480) 

Potrzeby i oczekiwania osób starszych i niepełnosprawnych rozpoznawano również 
w związku z tworzeniem Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 
2016-202216. Udział jak największej liczby interesariuszy - mieszkańców oraz innych 
podmiotów zewnętrznych zapewniono na każdym etapie diagnozowania 
i programowania procesu rewitalizacji. O przystąpieniu do prac poinformowano 
na stronie internetowej,  w BIP Urzędu, a także w prasie lokalnej. Przeprowadzono 
dwa cykle spotkań warsztatowych w ośmiu jednostkach pomocniczych (Śródmieście, 
Koszutka, Załęże, Janów-Nikiszowiec, Szopienice-Burowiec, Bogucice, Zawodzie, 
Wełnowiec-Józefowiec). Informacje zebrane podczas pierwszego cyklu warsztatów 
stały się podstawą analizy strategicznej oraz sformułowania projektów 
w poszczególnych obszarach rewitalizacji. Druga seria spotkań miała na celu 
weryfikację strategicznych celów i kierunków zaproponowanych dla poszczególnych 
obszarów. Spotkania te stanowiły narzędzie poznania potrzeb i oczekiwań 
społeczności lokalnej i pozwalały zweryfikować spójność wcześniej projektowanych 
działań rewitalizacyjnych. Na stronie internetowej Miasta  umieszczono informację 
o rozpoczętym procesie aktualizacji Programu Rewitalizacji  oraz możliwości 
zgłaszania projektów planowanych do realizacji. Uzyskana baza projektów podlegała 

                                                      
14 Program współpracy na rok 2016 przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr XVII/309/15 z dnia 29 października 2015 r., 
Program współpracy na rok 2017 przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/625/16 z dnia 26 października 2016 r., 
Program współpracy na rok 2018 przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/906/17 z dnia 26 października 2017 r. 
15 Zarządzeniem Wewnętrznym nr 498/2011 z dnia 28 września 2011 r. 
16 Zwanego dalej „Programem Rewitalizacji”. 
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weryfikacji i ocenie pod kątem zgodności z celami rewitalizacji oraz wpływu 
na ograniczenie zjawisk kryzysowych w poszczególnych obszarach rewitalizacji. 
Interesariusze mieli również możliwość zapoznania się z kompletną treścią projektu 
dokumentu i zgłoszenia merytorycznych uwag za pomocą Platformy Konsultacji 
Społecznych.  

(dowód: akta kontroli str. 512-584, 585-586, 587-626, 749-767, 1676, 1679)  

Informacje o możliwości uczestniczenia mieszkańców w działaniach na rzecz 
zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej, Samorząd propagował poprzez 
stronę internetową (ogłoszenie, platforma konsultacji społecznych)17, organizowanie 
konsultacji społecznych, prasę lokalną, umożliwienie udziału w posiedzeniach 
Społecznej Rady. Mieszkańcy mieli również możliwość zgłoszenia zdarzenia 
dotyczącego np. uszkodzeń infrastruktury drogowej,dewastacji lub innych utrudnień 
w codziennym funkcjonowaniu w przestrzeni miejskiej na stronie Internetowych Map 
Systemu Informacji Przestrzennej Katowic18. Po komunikacie, zgłoszenie było 
wysyłane do osób odpowiadających za załatwienie sprawy dotyczącej danego typu 
zdarzenia przestrzennego.  

 (dowód: akta kontroli str. 243-244, 253, 257-259, 1563-1572, 1929-1930) 

Pracownicy Urzędu mający bezpośredni kontakt z interesantami odbyli szkolenia 
z zakresu obsługi i kontaktów z osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Ponadto 
w Urzędzie obowiązywało Zarządzenie Wewnętrzne Prezydenta Miasta w sprawie 
wprowadzenia „Katalogu standardów obsługi klientów Urzędu Miasta Katowice”19, 
w którym określone były zasady obsługi osób starszych i niepełnosprawnych w taki 
sposób, aby jak najmniej doświadczały trudności wynikających z ich wieku 
lub niepełnosprawności. Pracownicy zaangażowani w procesy inwestycyjne 
lub odpowiedzialni za dostępność przestrzeni publicznej nie byli szkoleni w zakresie 
stosowania zasad projektowania uniwersalnego. Jak wyjaśniła Wiceprezydent Miasta, 
„(…)nie jest to wymagane przepisami prawa oraz sprawdza się rozwiązanie, które 
na przełomie ostatnich lat zostało wypracowane (inwestycje są opiniowane przez 
Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Powiatową 
Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, w skład której wchodzą osoby z różną 
niepełnosprawnością (…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 768-772, 1669, 1672-1675, 1931-1936) 
 

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

Miasto podejmowało skuteczne działania służące rozpoznawaniu oczekiwań i potrzeb 
osób starszych i niepełnosprawnych w odniesieniu do przestrzeni publicznej. 
Utworzono stanowisko Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, 
powołano Radę Seniorów oraz Społeczną Radę. Zasięgano opinii środowisk osób 
starszych i niepełnosprawnych o adekwatności projektowanych i realizowanych 
rozwiązań w przestrzeni publicznej do ich potrzeb i możliwości. Formy komunikowania 
się Urzędu z osobami starszymi i niepełnosprawnymi dostosowano do ich możliwości, 
a pracowników Urzędu przeszkolono z zasad obsługi osób starszych 

                                                      
17https://www.katowice.eu/urzad-miasta/osoby-niepe%C5%82nosprawne     
https://pks.katowice.eu/default.aspx?g=topics&f=18  
18 dostępnej pod adresem http://mapserver.um.katowice.pl/. Po zakończeniu procedury wykonania zgłoszenia 
zdarzenia na podany przez zgłaszającego adres mailowy była wysłana wiadomość potwierdzająca rozwiązanie 
i wykonanie zgłoszenia wraz z treścią ewentualnych uwag związanych z wykonaniem zgłoszenia. 
19 Nr 201/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. 
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i niepełnosprawnych. Samorząd stworzył warunki do aktywnego udziału interesariuszy 
na każdym etapie tworzenia Programu Rewitalizacji20. 

 

2. Strategie działań odpowiadające na potrzeby 
i oczekiwania osób starszych i niepełnosprawnych 

Zadania dotyczące działań na rzecz poprawy dostępności przestrzeni publicznej 
i usuwania z niej barier zostały sformułowane w następujących dokumentach 
strategicznych i programowych opracowanych przez Miasto: 

- Strategia Rozwoju Miasta „Katowice 2030”21. W ramach pola strategicznego 
„Jakośc życia”, wyróżniono trzy elementy składowe wizji strategicznej Katowice 2030, 
a wśród nich: „Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom swobodę 
wyboru i dostępność do zwiększającej swą różnorodność sfery usług, poprawiających 
warunki życia w sposób odpowiadający współczesnym standardom cywilizacyjnym”. 
W ramach przedmiotowego pola określono cele strategiczne odnoszące się 
do poprawy dostępności przestrzeni publicznych (CJ2 – „Dobrze urządzone 
i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie 
wolnego czasu” oraz CJ3 – „Urozmaicona oferta świadczonych w mieście usług 
publicznych”), a w ramach celów strategicznych – kierunek działań CJ3K1 – 
„Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, 
kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej”.  

Dla Strategii założono horyzont czasowy do roku 2030. Źródłem finansowania 
przedsięwzięć miały być środki własne budżetu Miasta (w tym z zaciągniętych 
kredytów), środki z budżetu państwa, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej22 
i innych źródeł zagranicznych oraz potencjalnych partnerów prywatnych. 

(dowód: akta kontroli str. 243, 253-254, 481-511) 

- Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 
2016-202123. W ramach wspierania osób niepełnosprawnych sformułowano cel 
strategiczny „Katowice – miasto przyjazne dla niepełnosprawnych – integracja działań 
w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych mieszkańców 
Katowic oraz zapewnienia ciągłości wsparcia dla osób i rodzin borykających się 
z konsekwencjami niepełnosprawności”. Jako kierunki działań strategicznych 
wymieniono: przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania oraz pełnego 
uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, w tym zaburzonych 
psychicznie; przeciwdziałanie  wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych 
poprzez ograniczanie barier komunikacyjnych, architektonicznych i społecznych; 
rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej w celu poprawy jakości 
życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Wśród działań na rzecz realizacji ww. celu 
strategicznego wskazano: rozwój infrastruktury wsparcia oraz usług społecznych 
w środowisku zamieszkania (praca socjalna, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, wolontariat); aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, w tym 
zaburzonych psychicznie; przekształcanie i dostosowywanie przestrzeni publicznej 
do potrzeb osób niepełnosprawnych; wspieranie aktywizacji społecznej i obywatelskiej 
osób niepełnosprawnych; diagnozowanie potrzeb i problemów związanych 
z niepełnosprawnością na terenie miasta; tworzenie przedsięwzięć, programów, 
projektów aktywizacyjnych i wdrażanie ich w odpowiedzi na potrzeby osób 
                                                      
20 Art. 3 ust. 2 pkt 1, art. 5 i art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1023).. 
21 Przyjęta Uchwałą Rady Miasta Nr XIX/365/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. 
22 Zwanej dalej „UE”. 
23 Przyjęta Uchwałą Rady Miasta Nr XXVI/517/16 z dnia 25 maja 2016 r. 
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niepełnosprawnych i ich rodzin; inicjowanie i pogłębianie współpracy 
międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej przy wykorzystaniu formuły zespołów 
złożonych z przedstawicieli organizacji i instytucji zaangażowanych w pomoc osobom 
niepełnosprawnym. 

Horyzont czasowy Strategii określono do 2021 roku, natomiast zadania w niej 
określone (wraz danymi dotyczącymi ich finansowania) były corocznie aktualizowane. 
Jako źródło finansowania zadań określonych w Strategii wskazano budżet Miasta 
do wysokości środków finansowych zaplanowanych na ten cel w danym roku 
budżetowym. 

(dowód: akta kontroli str. 773, 816-820, 845-847, 864-865, 868-869) 

- Program Rewitalizacji24. W ramach Programu wyodrębniono sześć podobszarów 
rewitalizacji (Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice-Burowiec, Janów-
Nikiszowiec). Jako jeden z występujących w nich problemów wskazano: „zły stan 
techniczny budynków i bariery architektoniczne”. Dla ww. podobszarów wskazano 
kierunki działań w ramach rewitalizacji. Jednym z nich, który odnosił się do poprawy 
dostępności przestrzeni publicznej w wymiarze infrastrukturalno-środowiskowym, było 
„tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem 
przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów 
komunikacyjnych, znoszeniem barier architektonicznych, ograniczaniem poziomu 
hałasu”. Dla Programu założono horyzont czasowy do roku 2022. W ramach 
projektów podstawowych ujęto: projekty miejskie, planowane do realizacji przez 
Miasto i jego jednostki organizacyjne, finansowane w ramach środków własnych 
oraz dofinansowane ze środków UE, a także projekty zgłoszone przez podmioty 
zewnętrzne, których realizacja zależeć miała od możliwości finansowych 
zgłaszającego.  
W Programie ujęto m.in. projekty: „Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - 
adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób 
niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43”; „Przebudowa (modernizacja) 
budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37 
w Katowicach w celu dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 
poprawy efektywności energetycznej”; „Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 
Zacisze. Kompleksowy remont zabytkowej frontowej elewacji budynku oraz dachu. 
Likwidacja barier architektonicznych”. 

(dowód: akta kontroli str. 243, 254, 627, 641-687, 719, 729) 

- Miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-201625 
- Katowice bez barier oraz Miejski program działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych na lata 2017-202126, opracowane w zakresie tematyki 
niepełnosprawności. Wśród celów szczegółowych w programach wymieniono m.in.: 
ułatwienie osobom niepełnosprawnym w miarę swobodnego funkcjonowania w ich 
mieszkaniach oraz umożliwienie samodzielnego opuszczania mieszkań poprzez 
likwidację barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania; 
umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego lub z niewielką pomocą 
przemieszczania się po Mieście poprzez dostosowanie infrastruktury komunikacji 
publicznej do potrzeb tych osób, jak również zapewnienie transportu specjalnego 
dostosowanego do indywidualnych potrzeb tych osób; umożliwienie osobom 

                                                      
24 Przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/559/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.; Aktualizacja na rok 2017 przyjęta 
Uchwałą Rady Miasta Nr XLV/856/17 z dnia 27 lipca 2017 r. 
25 Przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr XX/430/12 z dnia 28 marca 2012 r., aktualizacja na rok 2016 przyjęta Uchwałą 
Rady Miasta Nr XXIII/459/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r., zwany dalej „Programem na lata 2012 – 2016”. 
26 Przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr XLIII/812/17 z dnia 1 czerwca 2017 r., zwanym dalej „Programem na lata 2017 
– 2021”. 
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niepełnosprawnym samodzielnego załatwiania spraw w urzędach; umożliwienie 
dostępu do obiektów użyteczności publicznej poprzez likwidację barier 
architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się.  
Wśród projektów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Programie na lata 2012 
- 2016 wymieniono: projekt 6 – „Dostosowanie mieszkań do potrzeb osób 
niepełnosprawnych”, projekt 7 - „Dostosowanie komunikacji i transportu zbiorowego 
do potrzeb osób niepełnosprawnych” oraz projekt 8 – „Likwidacja barier 
architektonicznych, urbanistycznych, w komunikowaniu się w obiektach przestrzeni 
publicznej”. W Programie na lata 2017-2021 ujęto: projekt 7 – „Dostosowanie 
mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych”, projekt 8 - „Dostosowanie 
komunikacji i transportu zbiorowego do potrzeb osób niepełnosprawnych” oraz projekt 
9 –„Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, w komunikowaniu się 
w obiektach przestrzeni publicznej”. 
Harmonogram działań/zadań na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym, w zakresie 
poprawy dostępności przestrzeni publicznej) na poszczególne lata obowiązywania 
programów określała corocznie Rada Miasta w drodze uchwały. Sprawozdania 
z realizacji opracowywał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy 
z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych. Zaplanowane na lata 
2016-2017 zadania oraz ich realizację w roku 2016 opisano szczegółowo w obszarze 
3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

Horyzont czasowy pierwszego z programów to rok 2016, a drugiego – rok 2021. 
Projekty działań na rzecz osób niepełnosprawnych na każdy rok objęty programami 
były corocznie określane w uchwale Rady Miasta. Jako źródło finansowania 
zaplanowanych zadań wskazano środki z budżetu Miasta oraz środki z PFRON. 

(dowód: akta kontroli str. 243, 254-255, 472, 955, 977-979, 1014-1020, 1090-1094, 
1095-1132, 1210, 1237-1238, 1276-1281) 

Poza harmonogramami działań w zakresie poprawy dostępności przestrzeni 
publicznej wynikającymi z przyjętych programów, Miasto nie opracowywało osobnych 
harmonogramów w tym zakresie. Jak wyjaśniła Wiceprezydent Miasta: „W mieście 
Katowice na bieżąco są przeprowadzane wizje i oględziny dostępności przestrzeni 
publicznej i usuwania z niej barier (…). W praktyce zgłoszone problemy są 
niezwłocznie rozwiązywane w miarę możliwości finansowych”. 

W związku z opracowywanymi strategiami miejskimi nie przeprowadzano 
inwentaryzacji barier architektonicznych w Mieście. Przeprowadzano natomiast 
oględziny przestrzeni publicznej i dostosowywno ją do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w wyniku bieżących zgłoszeń w tym zakresie. Zgłoszenia 
stanowiły podstawę tworzenia zbioru danych dotyczących występowania barier 
architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej zajmowanych przez 
jednostki organizacyjne Miasta – zadania realizowanego w ramach przyjętego 
w Programie na lata 2012-2016 projektu 8 – „Likwidacja barier architektonicznych, 
urbanistycznych, w komunikowaniu się w obiektach użyteczności publicznej”. 

 (dowód: akta kontroli str. 660, 1095, 1108, 1133, 1171-1173, 1669, 1676, 
1678-1679)  

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

NIK pozytywnie ocenia ujęcie w strategiach i dokumentach programowych Miasta 
celów, kierunków i działań zapewniających równy dostęp do przestrzeni publicznej 
wszystkim mieszkańcom, w tym osobom starszym i niepełnosprawnym. Opracowane 
dokumenty określały horyzont czasowy oraz źródła finansowania zamierzonych 
działań. Rada Miasta określała w stosownych uchwałach roczne harmonogramy/ 
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plany działań. Inwentaryzację barier w przestrzeni publicznej przeprowadzano 
niezwłocznie, w odpowiedzi na bieżące zgłoszenia. Przyjęty przez Radę Miasta 
Program Rewitalizacji uwzględniał zasady projektowania uniwersalnego. 

 

3. Działania na rzecz stworzenia warunków do aktywnego 
i samodzielnego funkcjonowania osób starszych 
i niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej 

Gmina podejmowała i sukcesywnie podejmuje zaplanowane działania zwiększające 
dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. 
Planowane na lata 2016-2017 działania w zakresie usuwania barier w przestrzeni 
publicznej Miasta zostały określone w uchwale  Rady Miasta aktualizującej Program 
na lata 2012-2016 oraz uchwale przyjmującej Program na lata 2017-2021. 
Sprawozdanie z realizacji zadań w 2016 r. wraz z oceną efektywności zaplanowanych 
projektów27 zostało przyjęte uchwałą Rady Miasta28. 
Na rok 2016 zaplanowano realizację/kontynuację następujących zadań w ramach 
trzech projektów, i tak: 
- W ramach projektu 6: „Dostosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych” 
zaplanowano m.in.: 1) stworzenie osobom niepełnosprawnym, z poważnymi 
dysfunkcjami narządu ruchu, możliwości zamiany zajmowanych mieszkań 
na mieszkania pozbawione barier lub na mieszkania o mniejszym stopniu 
niedogodności - w ramach zamiany z miastem29; 2) przystosowanie lokali 
mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych – wg  zgłaszanych potrzeb; 
3) przyznawanie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i technicznych 
ze środków PFRON. Na realizację projektu zaplanowano łącznie 1 440, 0 tys. zł  zł. 
Oceny efektywności ww. zadań dokonano z zastosowaniem m. in. następujących 
mierników: 1) liczba dokonanych zamian dotychczas zajmowanych mieszkań 
na mieszkania pozbawione barier architektonicznych lub mieszkania o mniejszym 
stopniu niedogodności – 5, w tym liczba zamian dotyczących osób na wózkach 
inwalidzkich – 1; 2) liczba lokali przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach - 0, lokale 
w ramach budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 0; 3) liczba osób, które 
otrzymały dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych - 10 (beneficjenci 
poruszający się na wózkach inwalidzkich);  
Kwota wydatkowana na realizację projektu w 2016 r. wyniosła 136,0 tys. zł 
(nie obejmuje kosztów ponoszonych w ramach działalności bieżącej). 
- W ramach projektu 7: „Dostosowanie komunikacji i transportu zbiorowego 
do potrzeb osób niepełnosprawnych” zaplanowano m.in: 1) kontynuowane działań 
mających na celu odbudowę taboru i poprawę warunków korzystania z autobusów 
transportu zbiorowego przez osoby niepełnosprawne; 2) kontynuowanie „Programu 
wyrównywania różnic między regionami” w obszarze D – likwidacji barier 
transportowych, jeżeli miasto Katowice spełniać będzie warunki brzegowe programu, 
ustalane corocznie przez Zarząd PFRON; 3) realizacja miejskiego transportu 
specjalnego dla osób niepełnosprawnych „drzwi - drzwi”. Na realizację projektu 
zaplanowano 211 879, 2 tys. zł. 

                                                      
27 Sformułowana w sprawozdaniu z realizacji Programu za lata 2012 - 2016 r., dokonywana poprzez porównanie 
danych liczbowych za dany okres sprawozdawczy ze stanem sprzed rozpoczęcia realizacji programu lub ze 
stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego. 
28 Nr XXXVIII/749/17 z dnia 30 marca 2017 r. 
29 Według §5 i §6 "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice", 
stanowiących załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Katowice nr XLI/950/13 z dnia 30 października 2013 roku 
(Dz. U. Woj. Śl. z dnia 13 listopada 2013 roku, poz. 6549). 
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Oceny efektywności ww. zadań dokonano z zastosowaniem m.in. następujących 
mierników: 1) liczba autobusów i tramwajów przystosowanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych na koniec 2016 r. – liczba autobusów niskopodłogowych – 297 
sztuk, liczba niskopodłogowych pociągów tramwajowych - 34 sztuki; 2) liczba 
zawartych umów dotyczących zakupu środków transportu w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami” - 1, liczba osób niepełnosprawnych 
korzystających w danym roku z przewozów nowo zakupionymi środkami transportu - 
72, w tym 27 osób do 18 roku życia oraz 14 osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich; 3) liczba przewozów osób niepełnosprawnych wykonanych 
przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta – 2 394 (w tym na wózkach 
inwalidzkich - 461). 
Na realizcję projektu w 2016 r. wydatkowano 49 766,8 tys. zł (nie obejmuje kosztów 
ponoszonych w ramach działalności bieżącej). 
- W ramach projektu 8: „Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, 
w komunikowaniu się w obiektach przestrzeni publicznej” zaplanowano m. in: 
1) tworzenie zbioru danych dotyczących występowania barier architektonicznych 
w budynkach i obiektach użyteczności publicznej zajmowanych przez jednostki 
organizacyjne Miasta – kontynuacja; 2) udział w opiniowaniu opracowywanych 
koncepcji i wytycznych do projektowania oraz projektów technicznych remontów 
i inwestycji miejskich pod kątem dostępności do osób niepełnosprawnych; 
3) załatwianie w miejscu zamieszkania leżących osób niepełnosprawnych formalności 
związanych z realizacją projektu w 2016 r. - 542.000,00 zł. 
Oceny efektywności ww. zadań dokonano z zastosowaniem m.in. następujących 
mierników: 1) liczba budynków i obiektów użyteczności publicznej skontrolowanych 
pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych – 16; 2) liczba wniosków, 
projektów architektonicznych w jednostkach wykonujących zadania publiczne 
z udziałem Miasta w sprawie likwidacji barier - 37; liczba opinii wydanych przez 
Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych lub Społeczną Radę – 25; 
3)  liczba osób niepełnosprawnych, które załatwiały w miejscu zamieszkania 
formalności związane z wydaniem dowodu osobistego - 273. 
Na realizcję projektu w 2016 r. wydatkowano 48,0 tys. zł (nie obejmuje kosztów 
ponoszonych w ramach działalności bieżącej). 
Na lata 2017-2021 zaplanowano realizację/kontynuację następujących zadań 
w ramach trzech projektów, i tak:  
- W ramach projektu 7: „Dostosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych” 
m.in.: 1) Stworzenie osobom niepełnosprawnym, z poważnymi dysfunkcjami narządu 
ruchu możliwości zamiany zajmowanych mieszkań na mieszkania pozbawione barier 
lub na mieszkania o mniejszym stopniu niedogodności w ramach zamiany z miastem 
według zgłaszanych potrzeb; 2) Przystosowanie lokali mieszkalnych dla osób 
niepełnosprawnych – według zgłaszanych potrzeb; 3) Przyznawanie dofinansowania 
do likwidacji barier architektonicznych i technicznych ze środków PFRON. Łączna 
kwota przeznaczona na realizację projektu w 2017 r. – 735,0 tys. zł. 
- W ramach projektu 8: „Dostosowanie komunikacji i transportu zbiorowego 
do potrzeb osób niepełnosprawnych” m.in.: 1) Zakup 25 sztuk nowych, 
niskopodłogowych pojazdów, wyposażonych w udogodnienia dla osób starszych, 
niepełnosprawnych, jak i z małymi dziećmi; 2) Kontynuowanie „Programu 
wyrównywania różnic między regionami” w obszarze D– likwidacji barier 
transportowych; 3) Realizacja miejskiego transportu specjalnego dla osób 
niepełnosprawnych „drzwi - drzwi”; Łączna kwota przeznaczona na realizację projektu 
w 2017 r. – 29 686,3 tys. zł. 

- W ramach projektu 9: „Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, 
w komunikowaniu się w obiektach przestrzeni publicznej” m.in.: 1) Udział 
przedstawicieli Urzędu w opiniowaniu opracowywanych koncepcji i wytycznych 
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do projektowania oraz projektów technicznych remontów i inwestycji miejskich pod 
kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych; 2) Załatwianie w miejscu 
zamieszkania leżących osób niepełnosprawnych formalności związanych 
z wystawianiem dowodu osobistego; 3) Realizacja inwestycji „Katowice miasto 
otwarte działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych 
i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43”. 
Łączna kwota przeznaczona na realizację projektu w 2017 r. - 5 989,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 955, 960-961, 1095, 1104-1108, 1129-1131, 1133, 1158-
1174, 1208, 1276-1281, 1345) 

Standardy dostępności dla Miasta lub jego wybranych obszarów nie zostały 
opracowane. W 2016 r. odbyły się trzy spotkania z przedstawicielami wydziałów 
Urzędu, katowickich instytucji miejskich, firm projektowych oraz Architekta Miasta, 
podczas których omówiono kwestię dotyczącą standardów dostępności każdego 
miejsca użyteczności publicznej dla każdej grupy społecznej (w szczególności osób 
niepełnosprawnych, rodziców z małymi dziećmi lub osób starszych). Podczas spotkań 
ustalono, że od dnia 25 kwietnia 2016 r. nowo powstałe projekty będą przesyłane do 
zaopiniowania Społecznej Radzie. Jak wyjaśniła Wiceprezydent Miasta: 
„We wszystkich przekazywanych do Wydziału Inwestycji specyfikacjach technicznych 
umieszczany jest zapis o konieczności dostosowania projektowanej infrastruktury 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Miasto Katowice nie tworzyło odrębnych 
standardów dostępności, gdyż nie jest to wymagane przepisami prawa oraz sprawdza 
się rozwiązanie, które na przełomie ostatnich lat zostało wypracowane”. 

 (dowód: 244, 259, 1551-1560, 1660-1661, 1669-1670) 

Analiza dokumentacji przetargowej oraz technicznej czterech wybranych inwestycji 
realizowanych w Mieście30 wykazała, że już na etapie planowania przewidywano ich 
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Specyfikacjach Istotnych 
Warunków Zamówienia31, a także projektach budowlanych zawarto zapisy o zakresie 
dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, działaniach jakie miały 
zostać podjęte w związku z dostosowaniem obiektu, a także rozwiązaniach 
technicznych i materiałach, jakie należy zastosować.  

Wymóg wskazania sposobu zagwarantowania dostępności planowanego obiektu dla 
osób niepełnosprawnych zawarto w obowiązującym w Urzędzie wzorze SIWZ 
(w części II „opis przedmiotu zamówienia”, ust. 11, pkt 11).  

 (dowód: akta kontroli str. 1653, 1658, 1680-1682, 1783-1928) 

W latach 2016-2017 obszar w zakresie dostępności przestrzeni publicznej dla osób 
starszych i niepełnosprawnych, nie został bezpośrednio objęty badaniem audytu 
wewnętrznego. Według wyjaśnień Wiceprezydent Miasta wyniki analiz 
przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu na przestrzeni lat 2016 – 
2017 wykazały, że obszar dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych 
i niepełnosprawnych kształtował się na średnim poziomie ryzyka, nie wskazującym 
na najwyższy priorytet audytu, a tym samym nie wszedł do planów audytu 
wewnętrznego na lata 2016 – 2017.  

(dowód: akta kontroli str. 246, 264-265, 1648-1652, 1659-1660, 1663-
1667, 1680-1782) 

                                                      
30 - Basen w dzielnicy Brynów, ul. Kościuszki; 
- Węzeł Ligota w ramach zadania inwestycyjnego „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych 
węzeł Ligota”, rejon ul. Panewnickiej, ul. Franciszkańskiej i terenów przy dworcu kolejowym Katowice Ligota; 
- Toaleta publiczna w budynku C4 na Rynku Miasta; 
-  Wodny plac zabaw w Dolinie 3 Stawów. 
31 Zwanych dalej „SIWZ”.  
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Na podstawie przeprowadzonych w toku kontroli oględzin czterech wybranych 
obiektów znajdujących się na terenie Miasta32 stwierdzono, że:  

- Międzynarodowe Centrum Kongresowe –zapewniono dojazd i dojście do obiektu 
bez barier przestrzennych, odpowiedniej szerokości wejście główne, zniwelowano 
różnicę poziomów wewnątrz obiektu dzięki dwóm windom, zapewniono dostęp do sal 
konferencyjnych, prawidłowo przystosowano toalety do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  
W toku oględzin stwierdzono ponadto: dwa wyznaczone miejsca parkingowe (koperty) 
usytuowane były w znacznej odległości od strefy wejścia, a ich lokalizacja nie 
zapewniała dogodnego dotarcia do obiektu (stromy podjazd i następujący zaraz 
po nim stromy zjazd). W przypadku miejsc parkingowych zlokalizowanych prawidłowo 
przejście do strefy wejścia głównego do budynku prowadziło wzdłuż skarpy 
niezabezpieczonej balustradą (poręczą). Przy przejściu, z miejsca postojowego 
oznaczonego kopertą, krawężnik chodnika nie był obniżony. W audytorium 
na widowni brak było wytyczonych miejsc dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Szatnię dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (obniżona 
lada) usytuowano w znacznej odległości od wind. Brak było również informacji 
wizualnej o jej lokalizacji. W głównym punkcie informacyjnym nie zapewniono 
możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim pod ladę, a w bufecie lada nie została 
obniżona.  
Wiceprezydent Miasta wyjaśniła, że po dokonaniu oględzin z udziałem pracownika 
Wydziału Inwestycji oraz pracowników Wydziału Promocji w dniu 5 stycznia 2018 r.:  
- „zostały podjęte działania celem wykonania dwóch dodatkowych miejsc 
parkingowych wraz z obniżeniem krawężnika i ich oznakowaniem”. 
- „W dokumentacji projektowej nie zostały przewidziane miejsca dla osób 
niepełnosprawnych (…) zostanie wystosowane pismo w terminie do 15 stycznia 2018 
r. do Koncesjonariusza z propozycją zdjęcia foteli w I rzędzie i oznakowanie tych 
miejsc jako miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych”. 
- „zostanie wystosowane pismo w terminie do 15 stycznia 2018 r. 
do Koncesjonariusza celem wykonania obniżenia lady szatni zlokalizowanej jak 
najbliżej windy (przy wejściu A) wraz z odpowiednim oznakowaniem”. 
- „zostanie niezwłocznie wystosowane pismo do Koncesjonariusza celem 
dostosowania istniejącej obniżonej lady w taki sposób aby umożliwić korzystanie 
z niej przez osoby niepełnosprawne”.   
- „Lada w bufecie została zakupiona i zamontowana przez dzierżawcę lokalu 
gastronomicznego - poza zakresem Wydziału Inwestycji, jednakże zostanie 
wystosowane pismo w terminie do 15 stycznia 2018 r. do Koncesjonariusza celem 
obniżenia lady w taki sposób aby umożliwić korzystanie z niej przez osoby 
niepełnosprawne”.   

Stwierdzony w toku oględzin brak poręczy przy pochylni w holu przy audytorium 
opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 1659-1660, 1663-1667, 1700-1726) 

- dwa mieszkania dla osób niepełnosprawnych w budynku wielorodzinnym 
przy ul. Obrońców Westerplatte 44 – umożliwiono  osobie niepełnosprawnej dostanie 
się na I piętro33 (dzięki zainstalowanemu podnośnikowi schodowemu 
przywoływanemu sygnałem z pilota), zapewniono odpowiedniej szerokości korytarze 
                                                      
32 - Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Plac Sławika i Antalla 1, 
- Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Obrońców Westerplatte 44 (mieszkania nr 2 i 4), 
- Okolice skrzyżowania i skrzyżowanie 1 Maja z ul. Marcinkowskiego, zrealizowane w ramach przebudowy 
ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach-Zawodziu,  
- Oddział Żłobka Miejskiego przy ulicy Uniwersyteckiej 15. 
33 Mieszkania dla osób niepełnosprawnych znajdowały się na I piętrze. 
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i drzwi na klatce schodowej (umożliwiono manewrowanie wózkiem), zapewniono 
powierzchnię manewrową w przedpokoju, w mieszkaniach zamontowano drzwi 
odpowiedniej szerokości, brak progów. Zainstalowano na właściwych wysokościach: 
włączniki oraz gniazdka (odpowiednio ok.120 i 30 cm nad podłogą), skrzynki na listy 
przyporządkowano  do przystosowanych mieszkań (nr 2 i nr 4). W łazienkach 
zamontowano na odpowiedniej wysokości urządzenia sanitarne oraz zainstalowano 
siedziska z pochwytami w kabinie prysznicowej.  
W toku oględzin stwierdzono ponadto, że dojście osoby niepełnosprawnej do budynku 
wymagało obejścia dwóch obiektów, ponieważ zastosowano zejścia z chodnika 
za pomocą schodów (bez pochylni), a krawężniki przy wejściu na chodnik z miejsc 
parkingowych dla osób niepełnosprawnych nie zostały obniżone. 
Wiceprezydent Miasta podała:  
- „Budynki posiadają wjazdy do garaży na całej długości ścian podłużnych, położone 
są blisko siebie, pas zieleni pomiędzy chodnikiem a placem manewrowym 
projektowanych budynków jest bardzo wąski, z tego względu nie było miejsca 
na lokalizację pochylni dla osób niepełnosprawnych, której nachylenie powinno 
wynosić 6% - 8%. Ze względu na bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych brak było 
możliwości usytuowania pochylni w bliskiej odległości od budynku”.  

Stwierdzone w toku oględzin niedostosowanie dwóch miejsc parkingowych 
dla samochodów, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne, niezapewnienie 
w obu łazienkach wystarczającej powierzchni manewrowej, brak jednej poręczy przy 
toaletach, zbyt wysokie umieszczenie w obu mieszkaniach klamek okiennych, 
utrudnienia w dostępie na balkon oraz nieopisanie domofonu przy drzwiach 
wejściowych do budynku alfabetem Braille`a pzedstawiono w dalszej części 
wystąpienia, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 1659-1660, 1668-1669, 1742-1782) 

- Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 - usytuowano w pobliżu 
przystanków komunikacji publicznej, istniała możliwość bezpośredniego dojazdu 
samochodem osobowym pod główne wejście do budynku, wybudowano pochylnie 
o właściwym spadku, strefa wejściowa o zapewnionej powierzchni manewrowej, 
wyodrębniono  toalety dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, 
przystosowano szatnie do potrzeb dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych 
(siedziska, szafki i stoły do przewijania).  
W toku oględzin stwierdzono ponadto: zamontowanie włącznika światła, lustra 
w toalecie dla osób niepełnosprawnych i przycisku dzwonka przy wejściu do budynku 
na wysokości niedostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych (poruszjacych się 
na wózkach) oraz brak stałych siedzisk w korytarzu dla oczekujących opiekunów.  
Odnosząc się do powyższego, Wiceprezydent Miasta podała:  
- „Włącznik światła i lustro w toalecie oraz dzwonek przy wejściu do budynku zostały 
już dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych”. 
- „Siedziska dla oczekujących opiekunów zostały zakupione”.  

Stwierdzony w toku oględzin brak oznaczonych miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych, brak ciągłości poręczy przy pochylni, niewydłużenie poręczy 
na jej początku i na końcu, brak oznakowania schodów prowadzących do obiektu 
na całej długości (pierwszy i ostatni schodek), niezapewnienie wystarczającej 
powierzchni manewrowej dla wózka inwalidzkiego w toalecie dla osób 
niepełnosprawnych opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 1659-1660, 1662-1663, 1684-1699) 
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- Skrzyżowanie 1 Maja z ul. Marcinkowskiego – obniżono  krawężniki , oznaczono 
krawędzie przejścia kostką chodnikową z guzami oraz zapewniono uruchomianie 
sygnalizacji dźwiękowej podczas włączania się zielonego światła.  
W toku oględzin ustalono ponadto, że element przywołujący zielone światło nie został 
opisany alfabetem Braille`a, a zielone światło było wyświetlane zbyt krótko, 
co uniemożliwiało osobom starszym lub niepełnosprawnym (wolno poruszającym się) 
pokonanie przejścia w tak krótkim czasie. 
Jak podała Wiceprezydent Miasta: 
- „Obowiązujące przepisy nie nakazują stosowania na elementach przywołujących 
zielone światło opisów w alfabecie Braille’a. Takie rozwiązanie nie zostało ujęte 
w projekcie opracowywanym ok. 5 lat temu. Obecnie Miasto Katowice będzie 
uzupełniać te braki”. 
 - „Przejście dla pieszych przez ulicę 1 Maja z dwoma pasami ruchu przedzielone jest 
torowiskiem tramwajowym. Nie ma możliwości wykonania „wysepki” z uwagi 
na dwutorowe torowisko. Piesi muszą przechodzić przez całą ulicę jednorazowo. 
Czas palenia się światła zielonego został dobrany zgodnie z projektem 
i obowiązującymi przepisami. Z uwagi na przechodzenie przez ulicę również osób 
starszych i niepełnosprawnych czas palenia się światła zielonego zostanie 
przedłużony”. 

Stwierdzone w toku oględzin niewyznaczenie miejsc postojowych dla osób 
niepełnosprawnych w pobliżu skrzyżowania oraz niezamontowanie poręczy przy 
nachylonym chodniku w sąsiedztwie skrzyżowania opisano w dalszej części 
wystąpienia, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 1659-1660, 1667-1668, 1727-1741) 

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

W poddanych oględzinom czterech obiektach nie uwzględniono rozwiązań 
zapewniających osobom niepełnosprawnym i starszym dostęp do obiektów i usług 
świadczonych w przestrzeni publicznej na równi z osobami pełnosprawnymi. I tak: 

1) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym nie zainstalowano poręczy przy 
pochylni w holu przy audytorium, co było niezgodne z § 71 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie34. 

Wiceprezydent Miasta podała, że: „W dokumentacji projektowej nie zostały 
przewidziane poręcze dla osób niepełnosprawnych w hallu przy audytorium. Po wizji 
lokalnej odbytej w dniu 5 stycznia 2018 r. zostanie niezwłocznie wystosowane pismo 
w terminie do 15 stycznia 2018 r. do Koncesjonariusza celem zakupu i montażu 
w hallu audytorium poręczy”. 

 (dowód: akta kontroli str. 1659-1660, 1663-1667, 1700-1726) 

2) w dwóch mieszkaniach dla osób niepełnosprawnych, w budynku wielorodzinnym 
przy ul. Obrońców Westerplatte 44:  

− nie zapewniono wymogów bezpieczeństwa i wygody użytkowania dwóch 
miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych (które były zbyt wąskie – 
2,3 m oraz  zlokalizowane wzdłuż ulicy, co wymuszało wysiadanie kierowcy 
wprost na jezdnię), co było niezgodne z § 21 ust. 1 rozporządzenia 
ws. warunków technicznych budynków, 

                                                      
34 Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, zwane dalej „rozporządzeniem ws. warunków technicznych budynków”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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− nie zapewniono w obu łazienkach wystarczającej powierzchni manewrowej, 
a także nie zainstalowano jednej poręczy przy toalecie (poręcz przy ścianie, 
po prawej stronie), co było niezgodne z § 86 ust. 1 pkt 1 i 4 rozporzadzenia 
ws. warunków technicznych budynków, 

− nie zainstalowano klamek okiennych na odpowiedniej wysokości w obu 
mieszkaniach (do 1,2 m nad poziomem podłogi), co było niezgodne z § 299 
ust. 5 rozporzadzenia ws. warunków technicznych budynków, 

− nie zapewniono w obu mieszkaniach swobodnego dostępu na balkon 
z powodu zbyt wysokiego i szerokiego progu (wys. ok. 20 cm,  szer. 
ok. 30 cm), co było niezgodne z § 62 ust. 3 i § 75 rozporzadzenia 
ws. warunków technicznych budynków. 

− nie opisano domofonu przy drzwiach wejściowych do budynku alfabetem 
Braille`a, co było niezgodne z § 192a rozporzadzenia ws. warunków 
technicznych budynków. 

Wyjaśniając powyższe nieprawidłowości, Wiceprezydent Miasta podała:  

- „Projekt docelowej organizacji ruchu został zatwierdzony w 2016 roku przez Wydział 
Transportu Urzędu Miasta Katowice, Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
w Katowicachoraz Komendę Miejską Policji w Katowicach. „Komunalny Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach podejmie działania usytuowania dwóch 
miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami”. 

- „Na chwilę obecną nie ma możliwości powiększenia łazienki. Na uwagę zasługuje 
fakt, iż przyszli wytypowani użytkownicy lokali dla niepełnosprawnych nie zgłosili 
potrzeby powiększenia powierzchni manewrowej w łazience i akceptują przyjęte 
rozwiązanie. Pomimo braku dodatkowej poręczy, która nie została przewidziana 
w projekcie, zostanie ona  zamontowana w miejscu wskazanym przez kontrolującego, 
czyli  przy ścianie, po prawej stronie łazienki”.  

- „Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach zleci wykonanie 
obniżenia klamek w oknach znajdujących się w dwóch lokalach dla osób 
niepełnosprawnych”. 

- „Próg przy drzwiach balkonowych pojawił się ze względów montażowych (…), 
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej podejmie próbę zniwelowania 
ww. progu, jeżeli mieszkania te zostaną wynajęte rodzinom, w których występują 
osoby niepełnosprawne”.  

- „KZGM w Katowicach podjął działania, aby niezwłocznie wymienić element 
domofonu i zapewnić opis alfabetem Braille`a”. 

(dowód: akta kontroli str. 1659-1660, 1668-1669, 1742-1782) 

3) w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15:  

− nie oznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, co było 
niezgodne z § 18 ust. 1 rozporzadzenia ws. warunków technicznych 
budynków, 

− nie zapewniono ciągłości poręczy przy pochylni, co było niezgodne z § 298 
ust. 1 i 4 rozporzadzenia ws. warunków technicznych budynków, 

− nie wydłużono poręczy o 30 cm na początku i na końcu poręczy, co było 
niezgodne z § 298 ust. 5 rozporzadzenia ws. warunków technicznych  

− nie oznakowano schodów na całej długości (pierwszy i ostatni schodek), 
co było niezgodne z § 71 ust. 4 rozporzadzenia ws. warunków technicznych 
budynków, 
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− nie zapewniono wystarczającej powierzchni manewrowej dla wózka 
inwalidzkiego w toalecie dla osób niepełnosprawnych, co było niezgodne 
z § 86 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia ws. warunków technicznych budynków. 

W odniesieniu do stwierdzonych wyżej nieprawidłowości Wiceprezydent Miasta 
wyjaśniła, że:  

- „Teren parkingu (który docelowo został przystosowany jedynie do krótkiego, 15-
minutowego, postoju  celem umożliwienia odprowadzenia lub odebrania dziecka 
ze żłobka) znajduje się poza granicami trwałego zarządu użytkownika. Właścicielem 
terenu jest Miasto Katowice. Dyrektor Żłobka Miejskiego niezwłocznie przygotuje 
wystąpienie do Miasta Katowice celem wyznaczenia i odpowiedniego oznakowania 
miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe zostanie 
wykonane niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń”. 

-  „Żłobek Miejski niezwłocznie zleci poprawienie poręczy”.  

- „Schody zostały już prawidłowo oznakowane”. 

- „Ze względu na ograniczenia budowlane (istniejące ściany) nie było i nie ma 
możliwości poszerzenia pomieszczenia toalety dla zwiększenia powierzchni 
manewrowej”. 

 (dowód: akta kontroli str. 1659-1660, 1662-1663, 1684-1699) 

4) Na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Marcinkowskiego: 
− nie wyznaczono miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w pobliżu 

skrzyżowania, co było niezgodne z § 18 ust. 1 rozporzadzenia ws. warunków 
technicznych budynków, 

− nie zamontowano poręczy przy nachylonym chodniku w sąsiedztwie 
skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Marcinkowskiego, co było niezgodne z § 133 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie35. 

Odnosząc się do stwierdzonych nieprawidłowości, Wiceprezydent Miasta wyjaśniła:  

- „Miejsca dla niepełnosprawnych w pobliżu skrzyżowania nie zostały wykonane, 
ponieważ nie wpłynął w tej sprawie wniosek od zainteresowanego mieszkańca. 
Wypracowano w Urzędzie Miasta procedury, które na przestrzeni ostatnich lat 
doskonale poznały także środowiska osób niepełnosprawnych. Każdorazowo wniosek 
mieszkańca zainteresowanego wyznaczeniem miejsca postojowego dla osób 
niepełnosprawnych w pobliżu skrzyżowania zostaje rozpatrywany indywidualnie przez 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów ze względu na brak usytuowania w tej okolicy punktów 
usługowych”. 

- „Chodniki po drugiej stronie skrzyżowania (od strony ulicy Marcinkowskiego) zostały 
wykonane zgodnie z projektem, dopasowane do istniejącego terenu opadającego 
w dół od strony ul. 1 Maja. Dla bezpieczeństwa przechodniów, ludzi starszych 
i niepełnosprawnych zostanie zamontowana przy ścieżce (chodnik biegnący 
po przekątnej krzyżujących się chodników ul. 1 Maja i ul. Marcinkowskiego) poręcz 
o wysokości 90 cm”. 

(dowód: akta kontroli str. 1659-1660, 1667-1668, 1727-1741) 

Miasto sukcesywnie podejmowało zaplanowane działania zwiększające dostępność 
przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych i starszych. Jednak część 
zastosowanych rozwiązań nie odpowiadała na potrzeby osób niepełnosprawnych, 

                                                      
35 Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 ze zm. 

Ocena cząstkowa 
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przez co nie zapewniono tym osobom dostępu do przestrzeni publicznej na równi 
z osobami pełnosprawnymi. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli36, NIK wnosi o podjęcie działań mających na celu 
wyeliminowanie barier architektonicznych i technicznych w objętych kontrolą 
obiektach, utrudniających osobom starszym i niepełnosprawnym dostęp 
do przestrzeni publicznej. 

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 Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego 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. 

 

Katowice, dnia 6 lutego2018 r. 

  

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler  

Michał Nowak 
Starszy inspektor k.p. 

 

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

  

  

  

 

 
 

                                                      
36 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, zwana dalej „ustwą o NIK”.  
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