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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 Poznaniu 

Kontroler Zuzanna Kaźmierczak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/186/2017 z dnia 9 listopada 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski Kościana, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan (dalej: Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Michał Jurga, Burmistrz Miasta Kościana (dalej: Burmistrz) 

(dowód: akta kontroli str. 2) 

 

II. Ocena1 kontrolowanej działalności2 

W ocenie NIK, działania miasta Kościana w celu poprawy dostępności przestrzeni 
publicznej nie były skuteczne, nie zapewniały bowiem osobom starszym  
i niepełnosprawnym warunków do korzystania z tej przestrzeni na zasadzie 
równości z innymi osobami3. 

Miasto stopniowo wdrażało rozwiązania poprawiające dostępność przestrzeni 
publicznej, były one jednak ukierunkowane przede wszystkim na usuwanie barier 
utrudniających poruszanie się osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Mimo to, 
niektóre z objętych kontrolą inwestycji zrealizowano w sposób niegwarantujący 
pełnej dostępności nawet dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Miasto nie 
zastosowało też części rozwiązań wspomagających osoby o ograniczonej percepcji, 
przez co niektóre obszary przestrzeni publicznej były dla nich nadal niedostępne.  

Miasto rozpoznawało potrzeby seniorów i niepełnosprawnych w kontekście 
dostępności przestrzeni publicznej, uwzględniając kwestię jej poprawy 
w dokumentach strategicznych. NIK wskazuje jednak, że na etapie projektowania 
i realizacji działań, w celu dokonania oceny dostępności projektowanej inwestycji dla 
osób starszych i niepełnosprawnych, miasto nie skorzystało ze specjalistycznego 
wsparcia, np. z zakresu projektowania uniwersalnego. W ocenie NIK, wykorzystanie 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Kontrolą objęto lata 2016-2017 oraz wcześniejsze działania miasta, które oddziaływały na kontrolowane obszary.  
3 Przez dostępność należy rozumieć zapewnienie osobom niepełnosprawnym na zasadzie równości z innymi osobami dostępu 
do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-
komunikacyjnych, a także innych urządzeń u usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, zarówno na 
obszarach miejskich, jak i wiejskich. Por.: art. 9 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z 2006 r. przyjętej przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ, ratyfikowanej przez Polskę 6 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169).   
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wiedzy eksperckiej mogłoby zapobiec wdrożeniu części rozwiązań 
nieuwzględniających potrzeb wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej.    

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

W ostatnich 10 latach, liczba mieszkańców Kościana w wieku powyżej 60 lat  
systematycznie wzrastała. Odsetek mieszkańców w tej grupie wiekowej wynosił:  
w 2000 r. – 16,1 %, w 2005 – 15 %, w 2010 r. – 20,1 % a w 2016 r. – 24,8 % ogółu 
mieszkańców miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 61) 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu, działaniami na rzecz osób 
niepełnosprawnych zajmował się Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.  
Z kolei, sprawy związane z prowadzeniem inwestycji gminnych oraz utrzymaniem 
infrastruktury technicznej i drogowej należały do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju 
Miasta. Burmistrz nie powoływał pełnomocnika seniorów i niepełnosprawnych, 
wskazując na brak obowiązków w tym zakresie. Z inicjatywy Burmistrza, w 2017 r., 
podjęto natomiast działania w celu powołania rady senioralnej poprzez zatrudnienie 
w Urzędzie pracownika, którego obowiązkiem było m.in. przygotowanie koncepcji 
działań w przedmiotowym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 4-52) 

W latach 2016-2017, do Urzędu nie wpływały skargi ani wnioski dotyczące poprawy 
dostępności przestrzeni publicznej. W tym samym okresie Burmistrz uczestniczył 
w spotkaniach z grupami seniorów i osób niepełnosprawnych (w 2016 r. odbyły się 
23 oficjalne spotkania, a w 2017 – 15 takich spotkań).  

(dowód: akta kontroli str. 57-59) 

W obowiązującej od 2016 r. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016-20254 (dalej: strategia rozwiązywania 
problemów społecznych) dokonano analizy sytuacji osób starszych  
i niepełnosprawnych w mieście, definiując problemy tych osób dot. m.in. wzrostu 
liczby seniorów, wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych i starszych, 
niskiej świadomości społecznej dotyczącej tych osób, niewykorzystania kapitału 
społecznego osób starszych i niedostosowania infrastruktury publicznej do potrzeb 
osób o ograniczonej sprawności. 

(dowód: akta kontroli str. 277-317) 

Miasto konsultowało z mieszkańcami założenia Gminnego Programu Rewitalizacji 
Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2017-2027  
z perspektywą do 20325 (dalej: gminny program rewitalizacji). Informację dotyczącą 
konsultacji programu każdorazowo zamieszczano na stronie internetowej Urzędu, 
na tablicy ogłoszeń i w prasie lokalnej. Na zlecenie Burmistrza, podmiot zewnętrzny 
realizował badanie dotyczące założeń programu, a także odpowiadał za jego 

                                                      
4 Uchwała Nr XII/135/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016-2025. 
5 Uchwała Nr XXVI/278/17 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 września 2017 r. 
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opracowanie. Kwestionariusz ankiety wysyłano, na życzenie zainteresowanych, 
pocztą elektroniczną. Osoby powyżej 66 roku życia stanowiły 13% wszystkich 
ankietowanych (spośród 280 objętych badaniem). W ramach konsultacji 
społecznych programu miasto prowadziło debaty6 połączone z warsztatami. Do 
udziału w spotkaniach zapraszano przedstawicieli instytucji publicznych i radnych 
miejskich. Zaproszeń tego rodzaju nie wystosowano z kolei do organizacji 
pozarządowych, w tym działających na rzecz seniorów i niepełnosprawnych, mimo 
iż ograniczenia, a zatem i potrzeby tych osób w przestrzeni publicznej są 
specyficzne, a zapewnienie fizycznej dostępności dla tych grup gwarantuje 
dostępność również dla innych osób. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 6 ust. 
6 ustawy o rewitalizacji7, konsultacje prowadzono w sposób ułatwiający zrozumienie 
prezentowanych treści. 

 (dowód: akta kontroli str. 62-185) 

Na terenie miasta, jak wskazano w programie rewitalizacji, funkcjonowało wiele 
organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych8. W rocznych 
programach współpracy z organizacjami pozarządowymi założono współpracę 
uwzględniającą także sprawy osób starszych i niepełnosprawnych, w tym m.in. 
podejmowanie oraz wspieranie działań mających na celu poprawę jakości życia 
mieszkańców niepełnosprawnych i aktywizację osób starszych, a także 
upowszechnianie turystyki wśród osób niepełnosprawnych.  

 (dowód: akta kontroli str. 318-523) 

W 2017 r. miasto przystąpiło do projektu „Monitoring działań jednostek administracji 
rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami”, 
którego celem jest usystematyzowanie spraw służących poprawie kondycji instytucji 
na terenie miasta w odniesieniu do problematyki niepełnosprawności. 

(dowód: akta kontroli str. 638) 

1. W opinii NIK, wymagania dotyczące dostępności9 powinny być uwzględniane  
w początkowej fazie projektowania i kreowania środowiska fizycznego, i już na 
tym etapie, miasto powinno zasięgnąć opinii przedstawicieli środowisk osób 
starszych i niepełnosprawnych lub eksperta z zakresu projektowania 
uniwersalnego o adekwatności projektowanych rozwiązań do ich potrzeb  
i możliwości. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do inwestycji o złożonym 
charakterze. Nie wszystkie planowane działania były przez miasto konsultowane 
w takim zakresie, o czym mowa szerzej w punkcie 3 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. Burmistrz wyjaśnił, że w Urzędzie nie powołano osoby lub 
zespołu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu projektowania 
uniwersalnego z uwagi na brak wyraźnego obowiązku utworzenia takiego 
stanowiska. Wskazał również, że planowana realizacja inwestycji jest 
konsultowana z przedstawicielami społeczności lokalnej, bez wyszczególniania 
konkretnych grup opiniujących, np. osób niepełnosprawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 631-639, 643-651) 

                                                      
6 W terminach: 23 luty i 24-25 listopada 2016 r. 
7 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. z 2017 r., poz. 1723 ze zm. 
8 Wymieniono m.in.: Stowarzyszenie Pomocy w Rehabilitacji Niepełnosprawnych Psychicznie i Ruchowo „Klaudiusz”, 
Kościańskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu, Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Koło 
Terenowe Kościan, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Kościanie „Razem Łatwiej”, Oddział Terenowy 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kościanie. 
9 Por. Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, przyjęte podczas 48 sesji Zgromadzenia 
Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu 20 grudnia 1993 r. (Rezolucja 48/96), pkt II Kluczowe obszary równoprawnego 
uczestnictwa, zasada 5 Dostępność, (a) Dostęp do środowiska fizycznego. 
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2. Miasto nie przeprowadzało kompleksowego audytu przestrzeni publicznej, nie 
dysponowało również mapą dostępności obiektów dla osób  
z niepełnosprawnościami. Burmistrz wyjaśnił, że miasto na bieżąco uzyskuje 
informacje w zakresie realizacji potrzeb mieszkańców, w tym podczas spotkań 
zarówno o charakterze formalnym, jak i nieformalnym, które – jak zaznaczył – 
dają niejednokrotnie szersze spojrzenie niż sformalizowany, zamknięty  
w schematy audyt. Ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku sprzyja pozyskiwaniu bieżącej wiedzy na temat 
potrzeb seniorów. Wskazał również na ograniczone środki finansowe, które 
decydują o podejmowaniu w pierwszej kolejności podstawowych zadań 
infrastrukturalnych. Jednocześnie zaznaczył, że miastu zawsze przyświeca cel 
zapewnienia dostępu jak największej grupie osób, w tym seniorom, rodzicom  
z dziećmi w wózkach, a także wszystkim innym z różnymi problemami 
funkcjonalnymi np. wynikającymi z otyłości, kontuzji, ciąży czy 
ponadnormatywnego wzrostu. NIK zwraca uwagę na potrzebę monitorowania 
dostępności obiektów gminnych, którą rzetelnie może ocenić potencjalny 
niepełnosprawny użytkownik bądź ekspert specjalizujący się w projektowaniu 
uniwersalnym. Przykładem może być kwestia dostępności placówek 
oświatowych, na którą zasadniczy wpływ mają zgłoszenia kierowane do władz 
samorządowych przez dyrektorów szkół (szerzej w części 3 niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego). 

(dowód: akta kontroli str. 631-639) 

3. Pracownicy Urzędu nie byli objęci szkoleniami dotyczącymi specyficznych 
potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami (np. dedykowanych 
pracownikom obsługi klienta) ani specjalistycznymi z zakresu projektowania 
uniwersalnego (np. kierowanych do pracowników odpowiedzialnych za 
inwestycje). Burmistrz wyjaśnił, że na przestrzeni kilku lat nie odnotowano chęci 
skorzystania z usług Urzędu przez osoby niepełnosprawne. Z uwagi m.in. na 
ograniczenia osób starszych stopniowo lokuje się biura na niższych 
kondygnacjach budynku, a pomoc starszym świadczą pracownicy biura obsługi. 
Wskazał jednocześnie, że pracownicy będą uczestniczyć w szkoleniach 
realizowanych w ramach projektu „Różne potrzeby, równe szanse”10.  
W dotychczas zorganizowanym seminarium uczestniczył Sekretarz. Zdaniem 
NIK, brak szkoleń w przedmiotowym zakresie nie sprzyjał rozwiązywaniu 
zdiagnozowanych przez miasto problemów społecznych osób starszych  
i niepełnosprawnych, które są wskazane w strategii rozwiązywania problemów 
społecznych (opisane w punkcie I niniejszego wystąpienia pokontrolnego).  

(dowód: akta kontroli str.  53-56) 

Miasto podejmowało działania służące rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań starszych  
i niepełnosprawnych mieszkańców odnośnie przestrzeni publicznej.  
W niewystarczającym zakresie wykorzystano jednak udział osób starszych  
i niepełnosprawnych, a także specjalistów z zakresu projektowania uniwersalnego, 
w procesie kreowania i projektowania rozwiązań na rzecz poprawy dostępności 
przestrzeni publicznej.  

                                                      
10 Finansowany ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym na 2017 r., w ramach mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. 

Ocena cząstkowa 
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2. Strategia działań odpowiadających na potrzeby  
i oczekiwania osób starszych i niepełnosprawnych 

Założenia miasta dotyczące poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla osób 
starszych i niepełnosprawnych określono w obowiązującej od 2016 r. strategii 
rozwiązywania problemów społecznych  
W celu 3.3. Strategii: Likwidacja barier architektonicznych utrudniających poruszanie 
się osobom z niepełnosprawnością, zaplanowano: 
- dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób dotkniętych 
niepełnosprawnością; 
- dostosowanie infrastruktury przestrzeni publicznej do potrzeb osób dotkniętych 
niepełnosprawnością; 
- planowanie większej liczby miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością; 
- promowanie projektowania i budowania nowych obiektów z uwzględnieniem 
potrzeb osób dotkniętych niepełnosprawnością; 
- organizację transportu publicznego uwzględniającą przewóz osób 
z niepełnosprawnością. 
Z kolei w ramach celu 3.6. Dostosowanie oferty kulturalno-sportowej dla osób 
dotkniętych niepełnosprawnością wskazano potrzebę przystosowania obiektów 
sportowych i kulturalnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  
Ponadto w celu 2.2. Zapobieganie wykluczeniu osób starszych, dostosowanie oferty 
kulturalno-sportowej do upodobań seniorów, integracja społeczna realizowane 
zadania dotyczyć miały uruchomienia komunikacji miejskiej, z uwzględnieniem 
potrzeb seniorów. Za monitorowanie realizacji strategii odpowiedzialny był 
Burmistrz. 

(dowód: akta kontroli str. 277-317) 

Od 2017 r. w Kościanie obowiązywał gminny program rewitalizacji. Planem działań 
naprawczych objęto obszar 163,2 ha (18,6% powierzchni miasta), w tym: os. 
Śródmieście, os. Sikorskiego, os. Piastowskie, a także tereny poprzemysłowe  
i pokolejowe. Analiza SWOT przeprowadzona w ramach programu wskazała m.in. 
na niedostateczne dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych (m.in. Ratusza, Kościańskiego Ośrodka Kultury).  
W ramach określonego w programie celu strategicznego 4 – Modernizacja tkanki 
miejskiej wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego określono potrzebę 
podjęcia działań w celu „zwiększenia dostępności komunikacyjnej poprzez 
ograniczenie barier architektonicznych oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury 
w przestrzeni publicznej, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych”.  
W związku z powyższym zaplanowano realizację m.in. następujących projektów: 
- rewitalizacja Ratusza; 
- rewitalizacja terenów po byłych zakładach tytoniowych; 
- rozbudowa infrastruktury sportowo-basenowej przy basenie miejskim w Kościanie; 
- rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z rewitalizacją przyległych 
terenów zielonych. 
Projekty dotyczące poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla osób  
o ograniczonej sprawności zaplanowano również do realizacji przez inne podmioty 
np. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. 
W programie zawarto harmonogram planowanych działań, z uwzględnieniem 
podmiotu realizującego, wskazania celu projektu, jego lokalizacji, szacowanej 
wartości, okresu realizacji i źródeł finansowania. Założono także wskaźniki 
niezbędne do osiągnięcia, w tym uzyskanie w efekcie prac pięciu budynków 
dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych. 
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(dowód: akta kontroli str. 318-523) 

W mieście dotychczas nie opracowano i nie wdrożono standardów dostępności 
przestrzeni publicznej. Burmistrz wskazał, że powyższe wynika z faktu, iż kwestie 
tego rodzaju zostały uwzględnione w obowiązujących przepisach (m.in. prawie 
budowlanym, przepisach technicznych dotyczących budowy i modernizacji 
budynków i dróg). NIK zwraca jednak uwagę na to, że celem opracowania 
standardów dostępności jest wdrożenie rozwiązań przyjaznych wszystkim 
użytkownikom przestrzeni o zróżnicowanych ograniczeniach w mobilności 
i percepcji, w tym osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym. 
Standardy zawierają niezbędne informacje i podstawowe rozwiązania służące 
zaprojektowaniu i modernizacji przestrzeni publicznej zgodnie z zasadami 
projektowania uniwersalnego, w celu ujednolicenia rozwiązań stosowanych na 
określonym obszarze.  

(dowód: akta kontroli str. 631-639) 

Inwestycje planowane do realizacji w poszczególnych programach, w tym m.in. 
w gminnym programie rewitalizacji były również przewidziane w wieloletniej 
prognozie finansowej, ze wskazaniem harmonogramu prac, wysokości planowanych 
środków i źródeł finansowania.  

(dowód: akta kontroli str. 195-215) 

NIK zwraca uwagę na nieuzasadnione pominięcie analizy potrzeb osób 
niepełnosprawnych i starszych w wieloletnim programie gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościan na lata 2015-201911. Z wyjaśnień 
złożonych przez Burmistrza w przedmiotowym zakresie wynikało, że w celu poprawy 
warunków mieszkaniowych osób starszych miasto realizuje zamianę mieszkań, 
polegającą głównie na zmianie kondygnacji mieszkania przeznaczanego dla osoby 
starszej.  
W zasobie mieszkaniowym miasta w trakcie prowadzenia kontroli znajdowały się 
dwa oddane w 2007 r. mieszkania przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W obiektach starszych (z lat 50-tych i 70-tych) prowadzone były 
remonty i modernizacje w celu stworzenia dla ww. grup osób przyjaznych warunków 
mieszkaniowych. Pozwalało to, zdaniem Burmistrza, na jak określił - „częściowe” 
zaspokojenie potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Kompleksowa i bieżąca 
analiza dotycząca warunków mieszkaniowych osób o ograniczonej sprawności i ich 
potrzeb stanowi, zdaniem NIK, niezbędne narzędzie polityki społecznej, zwłaszcza 
z uwagi na prognozy demograficzne i związane z nimi rosnące potrzeby bytowe 
grupy seniorów, z natury borykających się z ograniczeniami funkcjonalnymi. 

(dowód: akta kontroli str. 631-639) 

NIK pozytywnie ocenia opracowanie i wdrożenie programu rewitalizacji miasta,  
w którym zaplanowano realizację projektów uwzględniających potrzeby osób  
z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej.  

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

                                                      
11 Uchwała Nr XXXIV/368/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 października 2014 r. 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Miasto podejmowało działania służące poprawie dostępności budynków 
użyteczności publicznej, terenów rekreacyjnych oraz innych obiektów przestrzeni 
publicznej. I tak:  
- w Urzędzie Miejskim, niedostępnym dla osób poruszających się na wózkach, 
zamontowano dzwonek przy wejściu głównym i domofon przy wjeździe na parking, 
w holu głównym zainstalowano pętlę indukcyjną. Na stronie internetowej Urzędu 
zastosowano rozwiązania dla osób z dysfunkcją wzroku, opublikowano film 
instruktażowy dla osób z niepełnosprawnością słuchu i informację dotyczącą 
tłumacza języka migowego. Informacje dla osób niepełnosprawnych zamieszczono 
również na tablicy ogłoszeń Urzędu. Z wyjaśnień Burmistrza dotyczących braku 
dostępności obiektu wynika, że ze względu na jego zły stan techniczny  
i ograniczone środki, w pierwszej kolejności podjęto prace najpotrzebniejsze  
z punktu widzenia bezpieczeństwa ogólnego obiektu i jego użytkowników.  
W związku z tym przeprowadzono wymianę instalacji elektrycznych, 
wodnokanalizacyjnych, wymianę kotłów grzewczych oraz poszycia dachowego. 
Burmistrz wskazał jednocześnie, że podział własności budynku między trzech 
właścicieli (oprócz Urzędu, Starostwo Powiatowe w Kościanie i Urząd Statystyczny 
w Poznaniu) nie sprzyja podejmowaniu wspólnych działań finansowych. Inicjatywę 
Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kościanie dotyczącą poprawy 
dostępności obiektu hamuje brak zainteresowania ze strony Urzędu Statystycznego 
w Poznaniu. W projektach wieloletniej przebudowy budynku zaplanowano 
modernizację obiektu i jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. 
poprzez budowę windy przy jednej z klatek schodowych znajdujących się  
w budynku. Ze względu na brak środków, projekt ten jest realizowany etapami,  
w toku kontroli trwały prace mające na celu osuszanie fundamentów. Dyrektor 
Urzędu Statystycznego w Poznaniu, ustosunkowując się do stanowiska Burmistrza 
potwierdził podjęcie inicjatywy, o której mowa wyżej, wskazał jednocześnie na brak 
możliwości współfinansowania inwestycji, wynikający z braku uwzględnienia przez 
Prezesa GUS w planie finansowym Urzędu w Poznaniu, środków na ten cel 
(zgłoszeń dokonywano od 2013 r.);  

(dowód: akta kontroli str. 53-56, 631-642) 

- miasto dwukrotnie podejmowało próbę zainstalowania windy w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 3, do której uczęszczają m.in. uczniowie o ograniczeniach 
ruchowych. W pierwszym przetargu nie zgłosił się żaden wykonawca, montaż windy 
zaplanowano na 2018 r.; 

(dowód: akta kontroli str. 631-639) 

- w projekcie budowlanym budowy kościańskiego traktu rekreacyjnego bulwar – etap 
VI zawarto informację o występujących na modernizowanym terenie niewielkich 
różnicach w wysokościach terenu, ze spadkami nieprzekraczającymi 6%; 

(dowód: akta kontroli str. 533-542) 

- w projekcie przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Poznańska – 
Gostyńska – Piłsudskiego – Grodziska uwzględniono zainstalowanie sygnalizatorów 
akustycznych sygnału zielonego dla osób z dysfunkcją wzroku; 

(dowód: akta kontroli str. 593-594) 

- w projekcie budowlanym przebudowy korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz 
z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych 
zaplanowano wjazd osób na wózkach przy pomocy schodołazu – jedynego, jak 
wskazano, możliwego rozwiązania z uwagi na estetykę budynku i otoczenie (progi, 
schody). Przy drzwiach wejściowych na elewacji tylnej budynku Ratusza planowano 
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umieszczenie dzwonka bezprzewodowego do przywołania pracownika biura. Nie 
określono natomiast sposobu korzystania z obiektu i koniecznych w związku z tym 
rozwiązań dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu; 

(dowód: akta kontroli str. 543-567) 

- w projekcie przebudowy ulicy Stamma, w której dotychczas nie wydzielono 
chodników, dojść do posesji i utwardzonych wjazdów indywidualnych, zaplanowano 
m.in. budowę chodnika o szerokości umożliwiającej swobodne poruszanie się,  
w tym również osobie na wózku czy rodzicom z wózkami - z jednej strony ulicy 
zastosowano szerokość chodnika wynoszącą 1,9-3,00 m; 

(dowód: akta kontroli str. 595-615) 

- w projekcie dotyczącym kładki pieszej przez Kościański Kanał Obry zapewniono 
dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie spadku 
chodnika, terenu do 6%; 

(dowód: akta kontroli str. 568-579) 

- miasto, jak wynikało z uzyskanej informacji, prowadziło rozmowy na temat 
transportu dla mieszkańców; jednym z rozważanych rozwiązań była propozycja 
wprowadzenia na terenie miasta bezpłatnych przejazdów taksówkami dla osób 
starszych i niepełnosprawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 631-639) 

Oględziny wytypowanych obiektów przeprowadzone z udziałem specjalistów  
z zakresu audytu przestrzeni publicznej, w tym osoby poruszającej się na wózku, 
wykazały, że: 
- w budynku Biblioteki Miejskiej stwierdzono zbyt ciężko otwierające się drzwi, co 
wynikało - jak wyjaśniła Dyrektor Biblioteki - z warunków przeciwpożarowych; w 
szatni na parterze budynku znajdowały się szafki i wieszaki zainstalowane na 
odpowiedniej wysokości; w budynku zorganizowano toaletę dla osób 
niepełnosprawnych, w której zdecydowana większość zastosowanych rozwiązań 
umożliwiała korzystanie osobom o ograniczonej sprawności (m.in. lustro 
zainstalowano na odpowiedniej wysokości, zlew wyposażony został w poręcze, 
zastosowano właściwą armaturę sanitarną i zapewniono odpowiednią przestrzeń 
manewrową); na poziomie parteru dostępna była winda wyposażona w oznaczenia 
w alfabecie Braille’a oraz informację lektora; poręcz przy schodach wewnętrznych 
była odpowiednia zarówno pod względem kształtu, jak i długości; rozlokowanie 
mebli umożliwiało poruszanie się i przejazd wózkiem między regałami z książkami; 
na tablicy przed budynkiem widniała informacja o możliwości wypożyczenia książek 
w formacie „czytak” dla osób z dysfunkcją narządu wzroku; 
- nawierzchnia w Parku im. Kornela Morawskiego posiadała odpowiednią 
przyczepność, szerokość ciągów komunikacyjnych była adekwatna do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, bez barier i elementów utrudniających poruszanie się po parku; 
ławki były wyposażone w podłokietniki; - w budynku Ratusza – przy drzwiach 
wejściowych widniała informacja o konieczności udania się osoby niepełnosprawnej 
do drugiego wejścia (znajdującego się z boku budynku), przed wskazanym 
wejściem znajdował się przycisk z dzwonkiem dla osób niepełnosprawnych – w 
trakcie oględzin był sprawny; wewnątrz budynku, w pomieszczeniach 
zlokalizowanych na parterze istniała możliwość skorzystania z obsługi przez osoby 
poruszające się na wózku – lady umieszczono na odpowiedniej wysokości, przy 
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wejściu zamontowano czytelne tablice informacyjne, czytelne były również tabliczki 
przy poszczególnych drzwiach; w sali obsługi i sali ślubów znajdowały się krzesła z 
podłokietnikami, na stronie internetowej Urzędu Stanu Cywilnego dostępne były 
formularze i wnioski dot. załatwianych spraw we właściwym, czytelnym formacie 
(„doc”);  
- w budynku I Liceum Ogólnokształcącego znajdowały się szerokie korytarze 
umożliwiające swobodne poruszanie się, przy udziale niewidomego ucznia część  
z pomieszczeń oznakowano naklejając tabliczkę z oznaczeniem w alfabecie 
Braille’a. 

(dowód: akta kontroli str. 618-630) 

1. NIK zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia w projektowanych w toku 
kontroli NIK działań rewitalizacyjnych, dotyczących modernizacji budynku 
Ratusza i rozbudowy Kościańskiego Ośrodka Kultury, rozwiązań służących 
dostępności tych obiektów również dla osób o ograniczonej percepcji.  
Z informacji uzyskanej w toku kontroli wynika bowiem, że w ramach ww. 
przedsięwzięć planowana była realizacja rozwiązań służącym przede wszystkim 
osobom z dysfunkcją narządu ruchu (m.in. winda, toaleta dla 
niepełnosprawnych, pochylnie, podjazdy, dostęp z poziomu 0).  

(dowód: akta kontroli str. 631-639) 

2. Na etapie projektowania i realizacji traktu rekreacyjnego (kontrolowano 
dokumentację m.in. etapu VI) nie zasięgano opinii eksperckiej z zakresu 
projektowania uniwersalnego, zatem nie istnieje gwarancja, że przyjęte  
i realizowane rozwiązania, w tym m.in. elementy małej architektury, ich rodzaj, 
kształt i usytuowanie, sprzyjać będą dostępności dla wszystkich użytkowników. 

(dowód: akta kontroli str. 533-542, 568-579) 

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

1. Na etapie planowania i realizacji niektórych działań i inicjatyw miasta, nie 
uwzględniono rozwiązań zapewniających osobom niepełnosprawnym i starszym 
dostęp do obiektów i usług świadczonych w przestrzeni publicznej na równi  
z osobami pełnosprawnymi. I tak: 
- w wyremontowanej Bibliotece Miejskiej - na parterze budynku, w czytelni stały 
krzesła bez podłokietników (jak wyjaśniła Dyrektor Biblioteki na stanie są krzesła z 
podłokietnikami, które mogą zostać wykorzystane), a także ławy (również bez 
podłokietników). W toalecie oznaczonej jako dostępna stwierdzono brak uchwytu z 
prawej strony osoby korzystającej z toalety. Dozownik na papier toaletowy był zbyt 
oddalony od muszli klozetowej. Zakupiono kosz na śmieci otwierany nogą, co 
uniemożliwiało swobodne korzystanie przez osoby z dysfunkcjami. Stwierdzono 
także brak przycisku wzywającego pomoc.  
W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnej. Żadna z osób nie była przeszkolona  
z obsługi w języku migowym, na wyposażeniu nie było także wideotłumacza. Winda 
nie była natomiast właściwie oznakowana, była niewidoczna dla osób wchodzących 
do pomieszczenia, nie posiadała kierunkowskazów. W bibliotece stwierdzono także 
brak powiększalnika tekstu dla osób słabowidzących. Stwierdzono brak kontrastów 
przy schodach. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Burmistrz wyjaśnił, że część ze wskazanych niedogodności została już usunięta, 
część zostanie stopniowo wdrożona. Wskazał jednocześnie na przygotowanie 
dokumentacji przebudowy obiektu przez projektanta z dużym stopniem 
niepełnoprawności ruchowej, co zdaniem Burmistrza, przyczyniło się do zachowania 
detali sprzyjających dostępności obiektu. 

- w budynku Ratusza (wyremontowanym w ramach projektu pn. remont parteru 
Ratusza w celu udostępnienia osobom niepełnosprawnym) - przy drzwiach do 
budynku znajdowały się schody bez kontrastów, ze zbyt krótką poręczą, która nie 
wystawała poza pierwszy i ostatni stopień schodów, przy drzwiach wejściowych 
widniała informacja o konieczności udania się osoby niepełnosprawnej do innego 
wejścia (z boku budynku). Przed wskazanym wejściem znajdował się przycisk  
z dzwonkiem dla osób z niepełnosprawnościami. W trakcie oględzin obsługa podjęła 
nieskuteczną próbę uruchomienia – schodołaz był niesprawny. Od naciśnięcia 
dzwonka do podjęcia próby uruchomienia sprzętu minęło około 10 minut (co 
powodowało konieczność przebywania na deszczu – brak zadaszenia). Z uwagi na 
wadliwość schodołazu wystąpiła konieczność cofnięcia się do głównego wejścia, 
aby zamontować pochylnię dla wózka. Wewnątrz budynku, po prawej stronie od 
wejścia znajdowała się toaleta bez udogodnień, nieprzystosowana do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. W toalecie stwierdzono także brak przycisku 
wzywającego pomoc. W Ratuszu nie zainstalowano pętli indukcyjnej. Wjazd osoby 
poruszającej się na wózku na piętro budynku nie był możliwy (wejście tylko za 
pomocą schodów). Burmistrz wyjaśnił, że ograniczenia w dostępności Ratusza będą 
wyeliminowane w drodze przebudowy budynku. W trakcie kontroli trwały prace nad 
realizacją dokumentacji projektowej gruntownej przebudowy obiektu  
i, w porozumieniu z Powiatem, również płyty rynku. Burmistrz wskazał na względy 
konserwatorskie, a także na możliwość kompleksowych działań jedynie w przypadku 
gruntownych remontów. Ponadto zadeklarował podjęcie bieżących działań 
niewymagających znacznych nakładów inwestycyjnych, a także przeszkolenie 
pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, w celu zapewnienia sprawnej obsługi osób 
niepełnosprawnych; 

- na placu zabaw w zrewitalizowanym Parku im. Kajetana Morawskiego nie 
zastosowano rozwiązań umożliwiających korzystanie z obiektu przez osoby 
niepełnosprawne - większość urządzeń zamontowano na piaszczystym podłożu, 
bez mat dojazdowych,  nie zastosowano również zabawek przeznaczonych dla osób 
o ograniczonej sprawności (np. karuzela dla dzieci na wózku). Burmistrz wskazał na 
zastosowanie powyższych rozwiązań ze względów bezpieczeństwa, niemniej jednak 
zadeklarował zastosowanie w parku również urządzeń służących dzieciom 
niepełnosprawnym; 

-  w mieście zrezygnowano z rozwiązań ułatwiających poruszanie się osobom  
z dysfunkcją wzroku -  fakturowego oznaczenia przejść dla pieszych.  Burmistrz 
wyjaśnił, że powyższe jest wynikiem braku zgłoszenia takich potrzeb przez 
mieszkańców.  
Burmistrz wyjaśnił również, że wytyczne w zakresie inwestycji określa Wydział 
Infrastruktury i Rozwoju Miasta, niemniej jednak, zdaniem Burmistrza, za 
uwzględnienie rozwiązań zgodnie z przepisami prawa odpowiada projektant, który 
powinien również uwzględnić rozwiązania dostosowane do potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych.  

(dowód: akta kontroli str. 618-639) 

Zdaniem NIK, wyżej wymienione bariery i utrudnienia były wynikiem m.in. tego, że 
przy planowaniu i realizacji procesów inwestycyjnych znacznych rozmiarów, w tym 
również o specyficznym zabytkowym charakterze, miasto odpowiadające jako 
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inwestor za wdrażane rozwiązania, nie skorzystało z dodatkowego 
specjalistycznego wsparcia np. z zakresu projektowania uniwersalnego, w celu 
wypracowania na etapie koncepcyjnym możliwego do wdrożenia rozwiązania 
decydującego o dostępności remontowanych lub modernizowanych obiektów12. 
Zminimalizowałoby to ryzyko zastosowania rozwiązań nieuwzględniających potrzeb 
wszystkich użytkowników, w tym o ograniczonej percepcji i konieczności 
wprowadzania zmian w już zakończonej inwestycji. 

NIK wskazuje, że obiekty użyteczności publicznej, które wybudowano, 
wyremontowano, przebudowano lub których sposób użytkowania zmieniono 
po 1 stycznia 1995 r., muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym 
poruszających się na wózkach inwalidzkich, a zatem również dla osób z innymi niż 
fizyczne dysfunkcjami. Obowiązek w tym zakresie wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 Prawa 
budowlanego13. Osoby niepełnosprawne mają prawo do życia w środowisku wolnym 
od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do urzędów i obiektów użyteczności 
publicznej, swobodnego przemieszczania się, dostępu do informacji i możliwości 
komunikacji międzyludzkiej. Wskazując te prawa, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
wezwał władze samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na ich 
urzeczywistnienie14. Zaprojektowanie dostępnej dla wszystkich przestrzeni 
publicznej, szczególnie w przypadku przestrzeni już istniejącej,  a tym bardziej 
zabytkowej, podlegającej modernizacji, wymaga nie tylko znajomości przepisów  
i  zasad projektowania, ale także wiedzy o ograniczeniach w mobilności i percepcji,  
i pojawiających się w związku z tym potrzebach osób starszych  
i niepełnosprawnych.  

2. W części działań dotyczących dostępności przestrzeni publicznej miasto nie 
dochowało należytej staranności. Mimo korzystania z budynku I Liceum 
Ogólnokształcącego przez uczniów z różnymi niepełnosprawnościami (w przeszłości 
uczniem szkoły była osoba poruszająca się na wózku, zaś w trakcie kontroli – osoba 
niewidoma) nie podjęto działań w celu kompleksowej poprawy dostępności tego 
obiektu dla osób niepełnosprawnych. W trakcie oględzin przeprowadzonych przez 
NIK z udziałem powołanych specjalistów z zakresu projektowania uniwersalnego, 
w tym osoby poruszającej się na wózku stwierdzono że drzwi wejściowe do szkoły 
otwierały się ciężko. Przy wejściu znajdowało się 12 wysokich schodów (bez 
podjazdu lub platformy) uniemożliwiających wjazd osobom z dysfunkcjami narządu 
ruchu. Poręcz przy schodach była zbyt krótka. Brakowało także kontrastu dla osób 
słabowidzących. W szkole nie zorganizowano toalety dla osób 
z niepełnosprawnościami. 
Przy schodach prowadzących na inne kondygnacje, poręcze były umiejscowione 
tylko z jednej strony wejścia. Wejście na parterze od strony odnowionego boiska 
miało 3 centymetrowy próg. Przy wejściu położono wycieraczkę z oczkami, 
utrudniającą wejście osobom z niepełnosprawnościami (dysfunkcja narządu ruchu). 
W całych ciągach komunikacyjnych w budynku była śliska podłoga, 
uniemożliwiająca poruszanie się osobom o kulach. Scena w auli szkolnej była 
umiejscowiona zbyt wysoko, bez podjazdu; do sceny prowadziły schody, bez 
poręczy i kontrastów. Przy wyremontowanym boisku znajdującym się z tyłu 
budynku, stwierdzono brak oznakowania wejścia (furtki), co mogło uniemożliwiać 
poruszanie się osobom z dysfunkcjami. 

(dowód: akta kontroli str. 618-630) 

                                                      
12 dot. objętych kontrolą remontów i modernizacji: remontu Ratusza, remontu Biblioteki Miejskiej i rewitalizacji Parku im. K. 
Morawskiego. 
13 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm. 
14 Por.: Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. Nr 50, 
poz. 475). 
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W wyjaśnieniach, zarówno Dyrektor Liceum, jak i Burmistrz podali, że spośród 
ponad 500 uczniów obecnie tylko jeden jest niepełnosprawny, a w ostatnich latach 
były to  łącznie dwie osoby. Warunki dla tych uczniów wprowadzono w porozumieniu  
z rodzicami i samymi uczniami. Wskazali ponadto względy konserwatorskie, brak 
konieczności zastosowania części rozwiązań z uwagi na brak potrzeb w tym 
zakresie (np. w zakresie zorganizowania toalety dla osób niepełnosprawnych), 
stwierdzili, iż ich zdaniem podłoga w budynku nie jest śliska - jak wskazywali 
powołani specjaliści, a osoby poruszające się na wózkach mogą, w razie potrzeby, 
zostać wniesione np. na podium w auli szkolnej. Dyrektor wyjaśniła, że nie zgłaszała 
władzom samorządowym potrzeby likwidacji istniejących barier architektonicznych  
z uwagi na wypracowanie praktycznych rozwiązań, w porozumieniu z uczniami  
i rodzicami. Burmistrz dodał, że kompleksowa modernizacja obiektu  
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych przekracza obecnie możliwości 
finansowe samorządu, a prace są realizowane stopniowo, rozpoczynając od tych, 
które są niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa obiektu i jego użytkowników. 

(dowód: akta kontroli str. 631-639, 652-655) 

Zdaniem NIK, tworzenie warunków sprzyjających włączeniu społecznemu osób 
niepełnosprawnych wymaga podjęcia działań w celu korzystania z przestrzeni 
publicznej przez te osoby na zasadzie równości z osobami pełnosprawnymi. NIK 
dostrzega starania w celu włączenia uczniów niepełnosprawnych do społeczności 
szkolnej placówek powszechnie dostępnych, niemniej jednak względy 
bezpieczeństwa (niedopuszczalne jest bowiem wnoszenie osób poruszających się 
na wózkach), a także aspekty równego traktowania i niedyskryminacji, wskazują na 
konieczność stosowania kompleksowych rozwiązań umożliwiających tym osobom 
samodzielne korzystanie z obiektu, na zasadach równości z innymi użytkownikami. 
Brak takich rozwiązań powoduje ograniczenia korzystania z obiektu nie tylko przez 
uczniów, ale również przez inne osoby, w tym niepełnosprawnych członków rodzin, 
opiekunów uczniów czy pracowników szkoły. W tym miejscu NIK zwraca uwagę na 
założenia miasta w zakresie polityki społecznej dotyczące „włączenia członków 
rodziny do współpracy z różnymi placówkami, w których spędzają czas dzieci 
(szkoły, przedszkola świetlice, poradnie, dom kultury), zaangażowanie rodziców 
w wybrane wydarzenia organizowane przez te placówki”. 

 
Miasto realizowało inwestycje w celu poprawy dostępności przestrzeni publicznej.  
W większości z nich nie zastosowało jednak rozwiązań wspomagających osoby  
o ograniczonej percepcji, a niekiedy również z niepełnosprawnością narządu ruchu, 
przez co osobom tym nie zapewniono dostępu do przestrzeni publicznej na równi  
z osobami pełnosprawnymi.   

IV. Wniosek 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli15, wnosi o podjęcie działań w celu wyeliminowania barier 
architektonicznych i technicznych oraz utrudnień w dostępności, w objętych kontrolą 
obiektach przestrzeni publicznej, przy specjalistycznym wsparciu z zakresu 
projektowania uniwersalnego lub z wykorzystaniem opinii przedstawicieli środowisk 
osób z niepełnosprawnościami. 

                                                      
15  Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 

Ocena cząstkowa 

Wniosek pokontrolny 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. 

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

Poznań,  25 stycznia 2018 r.  
  

                         Najwyższa Izba Kontroli   
                                                Delegatura w Poznaniu  

 

Kontroler Dyrektor 
Andrzej Aleksandrowicz Zuzanna Kaźmierczak 

specjalista kontroli państwowej 
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