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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 

Kontrolerzy 1. Joanna Kozak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 
LPO/192/2017z dnia 21 listopada 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

2. Zuzanna Kaźmierczak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/171/2017 z dnia 13 października 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno (dalej: Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tomasz Budasz, Prezydent Miasta Gniezna (dalej: Prezydent). Przed dniem 8 grudnia 
2014 r. stanowisko zajmował Jacek Kowalski. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

  

II. Ocena1 kontrolowanej działalności2 

Działania miasta Gniezna dotyczące przestrzeni publicznej, mimo że 
systematycznie poprawiały jej jakość, nie były skuteczne, nie zapewniały bowiem 
osobom starszym i niepełnosprawnym dostępu do tej przestrzeni na zasadzie 
równości z innymi osobami3. 

Miasto Gniezno (dalej: miasto) wprawdzie sukcesywnie 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.  

                                                      
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).   
 

Ocena ogólna 
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Miasto rozpoznawało potrzeby seniorów i osób z niepełnosprawnościami 
w kontekście dostępności przestrzeni publicznej, reagując na bieżąco na zgłoszenia 
dotyczące zidentyfikowanych barier, a także uwzględniając kwestię jej poprawy 
w dokumentach strategicznych i planistycznych. 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 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 Gniezna w wieku powyżej 60 lat  
systematycznie wzrastała. Odsetek mieszkańców w tej grupie wiekowej wynosił:  
w 2000 r. – 14,3 %, w 2005 – 15 %, w 2010 r. – 18,5 % a w 2016 r. – 23,8 % ogółu 
mieszkańców miasta4. 

(dowód: akta kontroli str. 144) 

W 2016 r. Prezydent powołał5 Pełnomocnika ds. Rodziny i Seniorów (dalej: 
Pełnomocnik). Do zadań Pełnomocnika należało m.in. rozpoznawanie potrzeb osób 
starszych i określanie ich priorytetów, a także inicjowanie działań służących 
zaspokajaniu tych potrzeb. 

(dowód: akta kontroli str. 248-249) 

W latach 2016-2017 w mieście funkcjonowała dziewięcioosobowa Miejska Rada 
Seniorów6 (dalej: Rada), w skład której mogli wchodzić seniorzy posiadający 
poparcie co najmniej 25 osób lub przedstawiciele lokalnych podmiotów działających 
na rzecz seniorów, w tym Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Do zadań Rady należało 
m.in.: opiniowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez organy miasta 
dotyczących seniorów, formułowanie wniosków w sprawach seniorów, inicjowanie 
działań na ich rzecz, monitorowanie potrzeb seniorów oraz upowszechnianie wiedzy 
o potrzebach i prawach seniorów. W latach 2016-20177 odbyły się łącznie 24 
posiedzenia Rady - 12 w 2016 r. i 12 w 2017 r. Podejmowane tematy dotyczyły m.in. 
dostępności przestrzeni publicznej oraz form komunikacji i informacji. 
Obsługą administracyjną Rady, a także realizacją zadań na rzecz seniorów 
zajmował się w Urzędzie referat ds. polityki i profilaktyki społecznej, funkcjonujący  
w Wydziale Spraw Społecznych. 

(dowód: akta kontroli str. 6-15, 179-180) 

                                                      
4 Dane na dzień 31 grudnia. Dotyczy osób zameldowanych na pobyt stały. 
5 Na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu 8 listopada 2016 r. 
6 Powołana na podstawie Uchwały Nr XIV/135/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 listopada  2015 roku w sprawie powołania 
Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie i nadania jej Statutu. 
7 Do 16.10.2017 r. 

Opis stanu 
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W Planie Pracy Miejskiej Rady Seniorów na lata 2016-20188 wskazano jako 
niezbędne m.in. konsultacje i doradztwo w tworzeniu i realizowaniu Strategii 
Rozwoju Miasta, a także rocznych zadań ujmowanych w budżecie w zakresie: 
− mieszkalnictwa (przydział lokali mieszkalnych, pomoc w zamianie mieszkań, 

budowa mieszkań przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych  
i seniorów); 

− likwidacji barier architektonicznych, w tym w ruchu drogowym; 
− usprawnień komunikacyjnych, np. dostosowanie linii komunikacji miejskiej do 

miejsc często odwiedzanych przez seniorów – cmentarze;  
− rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, w tym: budowa ścieżek rowerowych  

i spacerowych, lokowanie urządzeń do rekreacji i ćwiczeń tzw. siłownie na 
wolnym powietrzu, ławki dla seniorów (szczególnie na przystankach 
autobusowych), budowa wiat na przystankach, opieki socjalnej (rozwój 
placówek opieki dziennej, dzienne domy pobytu, Senior Wigor).  

Zaplanowano też m.in. utworzenie jednostki organizacyjnej działającej na rzecz 
seniorów – Centrum Aktywności Seniora, a także przeprowadzenie diagnozy 
społecznej o kondycji seniorów oraz ich potrzebach i oczekiwaniach. Do czasu 
rozpoczęcia kontroli NIK, opracowano stosowny wzór ankiety poruszającej problemy 
dotyczące przestrzeni publicznej, ale także źródeł pozyskiwania informacji  
o wydarzeniach w mieście. Określono również zasadność opiniowania rocznego 
programu współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi oraz współpracy  
z Radą Działalności Pożytku Publicznego. Przewidziano także stworzenie systemu 
zintegrowanej informacji dla seniorów, w tym m.in. utworzenie portalu 
internetowego, wydawanie informatora, utworzenie skrzynki pocztowej i współpracę 
z mediami gnieźnieńskimi. Planowano również rozwinąć Gnieźnieńską Kartę 
Seniorów oraz zainicjować konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom”.  
Systematyczne dyżury przedstawicieli Rady odbywały się w siedzibie Urzędu,  
a następnie w lokalu Gimnazjum nr 2. Wszystkie powyższe zaplanowane działania 
były w okresie objętym kontrolą sukcesywnie omawiane na posiedzeniach Rady,  
a następnie wdrażane i realizowane. 

(dowód: akta kontroli str. 16-20, 107-109) 

W 2016 r. Miejska Rada Seniorów wystąpiła do Prezydenta o podjęcie działań  
w sprawach (w związku z sygnałami obywatelskimi i własnymi spostrzeżeniami):  
− poszerzenia i zwiększenia liczby istniejących miejsc parkingowych9 dla osób 

niepełnosprawnych, w tym szczególnie przy cmentarzach10; 
− umożliwienia dojazdu do cmentarzy11 poprzez uruchomienie linii minibus; 
− dostosowania do potrzeb osób starszych wejść na teren cmentarzy12; 
− doposażenia obiektu basenu dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych; 
− zobowiązania Zakładu Zieleni Miejskiej do przeprowadzenia przeglądu  

i naprawy sprzętu w strefach aktywności seniora. 

W 2017 r. wystąpiono do Prezydenta m.in. o: 
− wykonanie chodników13;  
− przeprowadzenie prac zapobiegających zalewaniu przez wody deszczowe 

wejścia na teren ogródków działkowych; 

                                                      
8 Uchwała Nr 1/MRS/2016 Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy 
Miejskiej Rady Seniorów na lata 2016-2018 
9 M.in. dot. ul. Warszawskiej 
10 Na ul. Witkowskiej oraz na terenie cmentarza z wjazdem od ul. Witkowskiej, wzdłuż ul. 17 Dywizji Piechoty, umożliwienie 
parkowania samochodów na terenie cmentarza od strony ul. Kadłubka również w soboty i niedziele. 
11 Np. cmentarz Św. Krzyża. 
12 Dot. cmentarza św. Piotra i św. Krzyża. 
13 Np. wzdłuż działek ROD im. Kopernika przy ul. Roosevelta, od przejazdu kolejowego do bramy Ogrodu. 
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− przywrócenie i zwiększenie częstotliwości kursów autobusów14. 

W trakcie posiedzeń Rady dyskutowano również nad przedłużeniem czasu 
sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych15 oraz koniecznością podjęcia 
działań naprawczych w przypadkach zniszczeń infrastruktury16. 

Prezydent podejmował sukcesywne działania odnośnie wszystkich zgłaszanych 
spraw, a w razie potrzeby kierował je do właściwych adresatów, dysponując 
następnie stanowiskiem odpowiednich służb odnośnie możliwości podjęcia 
stosownych działań naprawczych. 

(dowód: akta kontroli str. 21-142) 

Rada zaplanowała także prowadzenie spacerów diagnostycznych (obejmujących 
parki, ulice, kawiarnie, przychodnie, bariery architektoniczne itp.). Tematem 
posiedzeń były również kwestie dotyczące dróg, skrzyżowań, przejść dla pieszych, 
ich niewłaściwego oznakowania, a także potrzeby szkolenia pracowników  
i dyrektorów instytucji zajmujących się osobami starszymi. Ponadto Miejska Rada 
Seniorów opiniowała strategiczne dokumenty miasta, w których zawarto 
zagadnienia dotyczące tej grupy mieszkańców17. Przedstawiciele Rady oraz 
Pełnomocnik brali udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu polityki senioralnej, 
organizowanych m.in. na terenie województwa wielkopolskiego. Gnieźnieńska Rada 
Seniorów podejmowała również współpracę z innymi radami senioralnymi, np.  
z Ostrowa Wielkopolskiego i Czerniejewa. Dwóch pracowników Urzędu zostało 
przeszkolonych z posługiwania się językiem migowym. 
W trakcie posiedzeń przypominano członkom o istocie rozpowszechniania informacji 
o możliwości zgłaszania przez seniorów potrzeb i oczekiwań, w tym w zakresie 
przestrzeni publicznej, podkreślając przy tym rolę lokalnych mediów.  

(dowód: akta kontroli str. 104-106)  

Co istotne, posiedzenia Rady odbywały się w różnych miejscach, np. w siedzibie 
Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, co sprzyjało ich dostępności 
dla różnych grup zainteresowanych. W spotkaniach każdorazowo uczestniczyli 
przedstawiciele Urzędu, omawiając możliwe do wdrożenia rozwiązania o jakie 
postulowali seniorzy, w tym np. ułatwienia komunikacyjne, sprzyjające rozwiązania 
techniczne i architektoniczne, kwestie mieszkalnictwa, planowane inwestycje itp.  

(dowód: akta kontroli str. 110-116) 

Miasto konsultowało z mieszkańcami założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. 
Na zlecenie Prezydenta podmiot zewnętrzny realizował anonimowe badanie 
dotyczące założeń programu. Wzór ankiety, a także inne niezbędne informacje  
i dokumenty dotyczące założeń rewitalizacji miasta dostępne były na stronie 
internetowej Urzędu. Badania sondażowe przeprowadzono przy wykorzystaniu 
technik: wywiadu telefonicznego, wywiadu przy pomocy strony www, 
bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego. W dołączonej prezentacji zawarto 
informację o przewidywanych kierunkach działań, w tym m.in. stworzeniu warunków 
infrastrukturalnych wspierających rozwój, integrację oraz aktywność dzieci  
i młodzieży, rodzin, seniorów i osób niepełnosprawnych, kształtowanie przestrzeni 
publicznych przyjaznych mieszkańcom oraz prowadzenie działań eliminujących 
chaos przestrzenny. Informacje na temat konsultacji dostępne były również m.in. na 
plakatach informacyjnych oraz w prasie i artykułach publikowanych na stronach 

                                                      
14 Dot. autobusów linii nr 3 i 17. 
15 Np. ul. Roosevelta przy Ziemowicie. 
16 Np. zniszczeniach schodów prowadzących od Targowiska do Maxa przy ul. Wyszyńskiego. 
17 M.in. programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, Miejski Program Aktywizacji i Integracji Międzypokoleniowej na 
lata 2011-2021. 
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internetowych. Miasto prowadziło konsultacje społeczne18, a także debaty połączone 
z warsztatami. Do udziału w spotkaniach zaproszono także przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, w tym działających na rzecz seniorów  
i niepełnosprawnych. Wzięli w nich udział m.in. seniorzy i osoby niepełnosprawne,  
a także reprezentanci organizacji pozarządowych działających na rzecz tych grup. 
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 6 ust. 6 ustawy o rewitalizacji19 konsultacje 
prowadzono w sposób ułatwiający zrozumienie prezentowanych treści, a także 
zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy, tzn.  
w sposób umożliwiający aktywny udział interesariuszy. 

Urząd dysponował dokumentem diagnostycznym Jakość życia mieszkańców Miasta 
Gniezna (wraz z analizą zawartości mediów lokalnych) z 2016 r., w którym 
zaprezentowano analizę wyników prowadzonych wśród mieszkańców badań. Osoby 
powyżej 65 roku życia stanowiły 7% badanych mieszkańców (spośród 1598 osób). 
W dokumencie wskazano, że 65% mieszkańców uznało, że są pozbawieni wpływu 
na najważniejsze decyzje podejmowane przez włodarzy miasta. Z kolei seniorzy 
wskazywali m.in. na potrzebę uwzględnienia w komunikacji z mieszkańcami mediów 
tradycyjnych: prasy i telewizji.  

(dowód: akta kontroli str. 300-357) 

Informacje o ofertach i inicjatywach kierowanych do osób niepełnosprawnych  
i seniorów, udostępniano każdorazowo na stronach internetowych Urzędu oraz na 
plakatach informacyjnych. Mieszkańcy miasta mieli możliwość bezpośredniego 
kontaktu z Prezydentem i pracownikami Urzędu, a także za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem profilu, na portalu 
społecznościowym. 

(dowód: akta kontroli str. 105-123, 554) 

1. W opinii NIK, wymagania dotyczące dostępności20 powinny być uwzględniane  
w początkowej fazie projektowania i kreowania przestrzeni publicznej, 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, za jakie niewątpliwie należy uznać inwestycje obejmujące obiekty 
zabytkowe. Nie wszystkie planowane działania były przez miasto konsultowane 
w takim zakresie, o czym mowa szerzej w punkcie 3 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego.  

2. Pracownicy Urzędu (poza pracownikami odpowiedzialnymi za sprawy seniorów) 
nie byli objęci szkoleniami dotyczącymi specyficznych potrzeb i możliwości 
seniorów i osób z niepełnosprawnościami (np. dedykowanych pracownikom 
obsługi klienta) ani specjalistycznymi z zakresu projektowania uniwersalnego 
(np. kierowanych do pracowników odpowiedzialnych za inwestycje), mimo iż na 
potrzebę szkolenia kadr wskazywali seniorzy, a miasto uwzględniło je  
w dokumentach strategicznych (patrz pkt 2 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego). 

(dowód: akta kontroli str. 691-699) 

                                                      
18 W terminach: 7-8 listopada i 24-25 listopada 2016 r. 
19 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. z 2017 r., poz. 1723 ze zm. 
20 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. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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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.  

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

W Gnieźnie wprowadzono Miejski Program Aktywizacji Seniorów i Integracji 
Międzypokoleniowej na lata 2011-202121. Za cel programu uznano zdiagnozowanie 
problemów na jakie napotykają seniorzy w codziennym życiu, określenie ich 
potrzeb, a następnie wyznaczenie kierunków działań, jakie należałoby podjąć na 
przestrzeni kolejnych lat, aby Gniezno stało się miejscem gdzie seniorom żyje się 
godnie i bezpiecznie. Jako jedno z zagrożeń wskazano liczne bariery 
architektoniczne, finansowe i transportowe. W celu głównym nr 1 – aktywizacja osób 

starszych, zaplanowano m.in. cele szczegółowe takie jak: budowa ścieżek zdrowia, 
siłowni na powietrzu, a także utworzenie i wyposażenie sali ćwiczeń. W celu 
głównym nr 2 – profilaktyka i edukacja osób starszych, zaplanowano działania 
informacyjne tj. opracowanie i kolportaż ulotek, broszur, utworzenie strony www dla 
seniorów. W celu głównym nr 3 – profesjonalizacja, zaplanowano m.in. szkolenie 
kadr, w tym urzędników, powołanie pełnomocnika do spraw seniorów, a także 
powołanie rady senioralnej przy prezydencie Gniezna. W programie wskazano około 
20 organizacji pozarządowych działających w Gnieźnie na rzecz seniorów. Zgodnie 
z założeniem, po 5 latach przeprowadzono ewaluację programu.  

 (dowód akta kontroli str. 258-291) 

W okresie objętym kontrolą, w mieście obowiązywał Wieloletni Program 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem na lata 2015-2020. Program zakładał 
m.in. stworzenie szans osobom niepełnosprawnym na funkcjonowanie w środowisku 
bez barier architektonicznych, poprzez wpłynięcie na poprawę dotychczasowych 
warunków życia. Jednym z zadań planowanych do realizacji w zakresie poprawy 
warunków mieszkaniowych oraz sytuacji mieszkaniowej ludzi starszych i samotnych 
był udział w programie termomodernizacji nieruchomości, realizowanym  
z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Gnieźnie. Założeniem programu było 
włączenie budynków ze 100% udziałem miasta do miejskiej sieci ciepłowniczej.  
W ten sposób planowano wyeliminowanie czynników bezpośrednio wpływających 
na zanieczyszczenie środowiska oraz poprawę standardu lokali, co umożliwi 
wskazywanie ich również m.in. osobom niepełnosprawnym. 

(dowód: akta kontroli str. 534-573) 

W Zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Miasta Gniezna, stanowiących załącznik nr 2 do Programu, wskazano możliwość 
ubiegania się o zamianę lokalu m.in. na lokal równorzędny, położony na niższej 
kondygnacji – ze względu na poruszanie się na wózku inwalidzkim. Wskazano 
również możliwość przyznania osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności 
lokali socjalnych o nieobniżonej wartości użytkowej. Jako cel Programu wskazano 

                                                      
21 Załącznik do Uchwały Nr XV/157/2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 23 listopada 2011 r. 
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m.in. pomoc najemcom również w zakresie umożliwiającym swobodne poruszanie 
się w lokalu w przypadku najemcy bądź członka gospodarstwa domowego  
o znacznym stopniu niepełnosprawności.  

(dowód: akta kontroli str. 534-573) 

W Gnieźnie obowiązywał Lokalny Program Rewitalizacji Miasta na lata 2017-2022 
(dalej: Program)22. Analiza SWOT obszaru rewitalizacji wskazała na objęcie planem 
rewitalizacji obszaru stanowiącego główny węzeł komunikacyjny miasta, centrum 
kulturalne, obszar koncentracji atrakcyjnej zabytkowej części miasta oraz centrum 
edukacyjne, a także centrum instytucji publicznych23. Jako szanse wskazano 
wykorzystanie wiedzy i doświadczenia osób starszych, a także potencjału 
organizacji pozarządowych. W ramach programu miasto (i jednostki organizacyjne) 
zaplanowało realizację m.in. następujących projektów w ramach poprawy 
dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami: 
− wybudowanie dwóch spośród czterech objętych projektem koncepcyjnym 

budynków wielorodzinnych (jeden z budynków z przeznaczeniem dla seniorów); 
− rewitalizacja części terenu pokolejowego w Parowozowni (przeznaczenie 

obiektu na cele kulturalno-edukacyjno-oświatowe oraz mieszkalnictwo, a także 
na cele usługowo-handlowe. Przewidziano modernizację obiektów zgodnie  
z zaleceniami konserwatorskimi, w tym dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych; 

− renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie 
(zaplanowano m.in. instalację windy); 

− adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową oraz 
doposażeniem, celem dostosowania do potrzeb organizacji i prowadzenia 
działalności kulturalnej w obiekcie zabytkowym oraz dostosowania do potrzeb 
osób niepełnosprawnych (planowano montaż platformy, podjazdu oraz 
platformy zewnętrznej); 

− a także obiekty sportowe, hale targowe i inne. 

Projekty dotyczące poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla osób  
o ograniczonej sprawności zaplanowano również do realizacji przez inne podmioty: 
np. Powiat Gnieźnieński, Urbis sp. z o.o., SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych „Dziekanka”. W Programie zawarto harmonogram 
planowanych działań, z uwzględnieniem podmiotu realizującego, wskazania celu 
projektu, jego lokalizacji, szacowanej wartości, okresu realizacji, źródeł 
finansowania, a także określenia wpływu projektu na życie mieszkańców.  

(dowód: akta kontroli str. 358-533) 

Miasto nie przeprowadzało kompleksowego audytu przestrzeni publicznej, nie 
dysponowało również mapą dostępności obiektów dla osób  
z niepełnosprawnościami. Udostępniano natomiast informacje o dostępności 
wybranych elementów tej przestrzeni np. odnośnie miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych (na stronie internetowej Strefy Płatnego Parkowania). Miasto 
dotychczas nie podjęło natomiast współpracy w tym zakresie z podmiotami 
zewnętrznymi, w tym prywatnymi. Prezydent wskazał, że rozważa możliwość 
wprowadzenia standardów dostępności miasta. Zadeklarował jednocześnie zebranie 
danych o dostępności obiektów miejskich i udostępnienie informacji na stronie 
internetowej Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 300-322) 

                                                      
22 Uchwała Nr XXXI/336/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia „Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miast Gniezna na lata 2017-2022” ze zm. 
23 Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Ratusz, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Szpital Miejski 
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Inwestycje planowane do realizacji w poszczególnych programach, w tym m.in. 
programie rewitalizacji były również przewidziane w wieloletniej prognozie 
finansowej, ze wskazaniem harmonogramu prac, wysokości planowanych środków  
i źródeł finansowania.  

(dowód: akta kontroli str. 203-227) 

Bieżące listy zadań dotyczących potrzeby likwidacji barier w przestrzeni publicznej 
sukcesywnie sporządzała i przekazywała do realizacji Prezydentowi Miejska Rada 
Seniorów, o czym mowa w punkcie 1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

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 

Miasto podejmowało działania służące poprawie dostępności budynków 
mieszkaniowych, transportu miejskiego, budynków użyteczności publicznej oraz 
innych obiektów przestrzeni publicznej. I tak:  
− w zakresie mieszkalnictwa: w dokumentacji technicznej budynku 

wielorodzinnego z przeznaczeniem dla osób starszych, przy ul. Cymsa, który  
w trakcie kontroli NIK był na etapie budowy, założono dostępność do budynku  
z poziomu terenu, zaplanowano salę spotkań, elastyczną nawierzchnię ścieżki 
zdrowia, montaż ławek, montaż balustrad z pochwytem przy schodach 
terenowych, bezprogowe wejścia (brama, furtka), sztywną klamkę przy furtce, 
pomieszczenia gospodarcze, wózkarnię, suszarnię. Przewidziano także 
monitoring wizyjny obejmujący kondygnację podziemną oraz wejścia do 
budynku; wyposażenie obiektu w dźwig osobowy hydrauliczny  
z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, dostosowanie 
łazienek mieszkalnych do wymogów osób niepełnosprawnych (m.in. 
wyposażenie w: poręcze przy umywalce i toalecie podnoszone, przy prysznicu 
stałe kątowe ze stali nierdzewnej karbowanej lub ze stali zabezpieczonej 
antykorozyjnie, pokrytej powłoką nylonową, przenoszące obciążenie min. 100 
kg); zastosowanie instalacji przyzywowej, której centrala zbiorcza będzie 
umieszczona w mieszkaniu asystenta seniora, dla którego planowano 
przeznaczyć jeden z lokali; budynek zlokalizowano w dobrze skomunikowanej, 
nieoddalonej od centrum, części miasta, zaprojektowano miejsca postojowe,  
w tym dla osób z niepełnosprawnościami zarówno w hali podziemnej, jak i na 
terenie osiedla. Projekt przewidywał także budowę strefy aktywności i montaż 
wiaty. Projekt był konsultowany z Miejską Radą Seniorów; 

(dowód: akta kontroli str. 621-670) 

− Miasto podejmowało także działania związane z dostępnością komunikacji 
publicznej; kierowca autobusu, zgodnie z obowiązującym regulaminem, był 
zobowiązany udzielać pomocy każdemu pasażerowi, a w szczególności osobie 
starszej i niepełnosprawnej (z wyjaśnień Prezydenta wynikało, że kierowcy byli 
stosownie przeszkoleni). Rozkład jazdy autobusów komunikacji publicznej 
i regulamin przewozów były dostępne m.in. na stronie internetowej Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. Gniezno. Pojazdy nie były 
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wyposażone w system informacji pasażerskiej (w tym komunikat głosowy  
i wizualny) ze względu, jak wyjaśnił Prezydent, na fakt,  
iż większość pojazdów stanowiły autobusy z rynku wtórnego, w których montaż 
ww. wyposażenia nie miałby uzasadnienia ekonomicznego. Na terenie miasta 
obowiązywały zwolnienia i ulgi w przejazdach komunikacją publiczną m.in. dla 
osób niepełnosprawnych i starszych, uregulowane w stosownej uchwale rady 
miejskiej24; 

(dowód: akta kontroli str. 189-196) 

− pośród projektów poddawanych pod głosowanie w ramach Budżetu 
Obywatelskiego na 2018 r., przewidziano projekty dla seniorów, w tym 
dotyczące przestrzeni publicznej np. Przebudowa placu zabaw i Strefy Seniora 
na terenie Skweru im. Miasta Anagni (koszt 120 tys. zł); 

(dowód: akta kontroli str. 300-322) 

− w projekcie technicznym Ratusza uwzględniono likwidację progów 8 cm  
w poziomie pierwszego piętra, zaprojektowano nową klatkę schodową  
o odpowiedniej szerokości biegów schodowych, wymiarów podestów i windę 
obsługującą wszystkie poziomy budynku (z napisami w alfabecie Braille’a  
i sygnałem dźwiękowym), węzły sanitarne dla osób niepełnosprawnych, 
posadzki antypoślizgowe, piktogramy w ciągach komunikacyjnych, podjazdy 
wewnętrzne i dodatkowe poręcze. Nie uwzględniono natomiast rozwiązań 
służących osobom z dysfunkcją słuchu (np. pętla indukcyjna), a także 
właściwych oznaczeń fakturowych i kontrastowych dla niewidomych  
i słabowidzących; 

(dowód: akta kontroli str. 816-859) 

− w dokumentacji projektowanej sygnalizacji przy przejściu dla pieszych przy ulicy 
Pocztowej przewidziano montaż sygnalizacji optycznej i akustycznej; 

(dowód: akta kontroli str. 600-620) 

− według wykazu inwestycji drogowych sporządzonego na potrzeby NIK, 
każdorazowo obniżano krawężniki przy przejściach dla pieszych, ale tylko  
w odniesieniu do części z nich wprowadzano oznaczenia fakturowe dla osób  
z dysfunkcją wzroku. Z wyjaśnień Prezydenta wynikało, że oznaczenia 
fakturowe przy przejściach dla pieszych stosowano głównie w centrum miasta 
oraz na drogach z dużym natężeniem ruchu pieszego25. W ramach prac 
polegających na doświetleniu przejść dla pieszych, miasto dokonywało montażu 
znaków aktywnych z detektorem ruchu umożliwiającym aktywowanie 
pulsowania przy zbliżeniu się pieszego do przejścia dla pieszych; 

(dowód: akta kontroli str. 250-251)  

Prezydent wskazał uwzględnianie potrzeb osób z niepełnosprawnościami również  
w innych typach obiektów, np. edukacyjnych i turystycznych, w tym.: 

− przystosowanie architektoniczno-budowlane pomieszczeń na Przedszkole nr 6  
i 12 wraz z zagospodarowaniem terenu, polegające na uwzględnienia wejścia  
z poziomu terenu, a także dostęp do łazienek dla osób poruszających się na 
wózkach; 

− rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa 
wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski (Trakt Królewski) – odpowiednia wysokość 

                                                      
24 Uchwała Nr XXVII/311/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: ustanowienia zwolnień i ulg  
w opłatach za usługi przewozowe świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Gnieźnie ze zm. 
25 Np. ulice: Chrobrego, Dąbrówki, Łubieńskiego, Mieszka I, Sienkiewicza, Mickiewicza, Warszawska. 
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tablic informacyjnych, wcięcia w postumencie dla wózków, wypustki przy 
makietach, pozwalające na odczytanie układu urbanistycznego miasta, szum 
fontanny dla osób z niepełnosprawnością wzroku. 

(dowód: akta kontroli str. 691-699) 

Oględziny wybranych obiektów z udziałem specjalistów z zakresu audytu 
przestrzeni publicznej, w tym osoby poruszającej się na wózku, wykazały że: 
− budynek Urzędu Miejskiego - jedno z dwóch wejść do Urzędu Miejskiego od 

strony ul. Lecha oznakowane było piktogramem (na chodniku). Po prawej 
stronie tuż przed wejściem znajdował się przycisk sygnalizacji przyzywowej. 
Drzwi wejściowe otwierane za pomocą klamki otwierały się ciężko, nie były 
wyposażone w automatyczny system otwierania. Wjazd na wózku był możliwy 
po otwarciu prawego skrzydła drzwi (lewe skrzydło było zamknięte). Po prawej 
stronie przy schodach zamontowano platformę. Po lewej stronie stał wózek 
inwalidzki, zamocowany do poręczy łańcuchem. Po obu stronach schodów 
zamontowano poręcz. Platforma była sprawna, umożliwiała wjazd na poziom 
parteru budynku przy udziale przeszkolonych pracowników punktu obsługi 
klienta. Żaden ze stopni schodów nie był oznaczony kontrastem. Sekretarz 
Miasta wyjaśniła, że pozostałe schody w budynku były wyposażone  
w oznaczenia kontrastowe i nie wie dlaczego przy tych schodach kontrastu nie 
było. Dojście od ostatniego stopnia schodów (lewa strona przy poręczy) do 
drzwi (umiejscowionych po prawej stronie) było wąskie (około 1 i 1/3 szerokości 
płytki), a drzwi wejściowe prowadzące ze schodów na parter budynku 
umiejscowiono po prawej stronie. Obsługa klienta niepełnosprawnego, jak 
wyjaśniła Sekretarz, odbywa się na parterze budynku. Lada pracowników 
obsługi była wysoka, uniemożliwiała korzystanie osobom poruszającym się na 
wózku. W holu, przy ścianie, po prawej stronie od wejścia stał stolik z krzesłami, 
umiejscowiony równolegle do kolumny. W przypadku wysunięcia krzesła, 
przejazd osoby niepełnosprawnej na wózku między stolikiem a kolumną nie był 
możliwy; 

(dowód: akta kontroli str. 868-890) 

− Park im. T. Kościuszki – nawierzchnia alejek została prawidłowo utwardzona, 
choć w części zatrzymywała wodę (w niektórych miejscach tworzyły się małe 
kałuże); ciągi komunikacyjne były o odpowiedniej szerokości, podłoże o fakturze 
umożliwiającej przejazd wózkiem, bez progów, nawierzchnia odpowiednia 
również dla osób poruszających się o kulach, nawet w czasie deszczu. Ławki  
i spoczniki umiejscowione w parku nie posiadały podłokietników ułatwiających 
korzystanie osobom starszym, a także z niepełnosprawnością ruchową; 
przestrzenie pomiędzy stanowiskiem ławek nie posiadały odpowiedniej 
szerokości na umiejscowienie wózka obok ławek w celu umożliwienia 
spoczynku i  niezakłócaniu przepustowości ciągów komunikacyjnych; ponadto 
część ławek nie posiadała oparcia, a ich kształt był wypukły, niesprzyjający 
korzystaniu przez osoby o ograniczonej sprawności. Rozwiązania na placu 
zabaw dla dzieci uwzględniały potrzeby dzieci pełnosprawnych, a część z nich 
także osób poruszających się na wózku. Umiejscowienie zabawek 
stymulujących sensorycznie uniemożliwiało jednak swobodny dojazd dziecku na 
wózku, a tablica z zabawkami nie była zainstalowana na froncie urządzenia,  
w miejscu ogólnie dostępnym; drugi plac zabaw położony był na piaszczystym 
podłożu, które uniemożliwiało wjazd osobie poruszającej się na wózku.  
Do urządzeń nie prowadziły maty lub utwardzone powierzchnie umożliwiające 
dojazd dziecku na wózku. Z oświadczenia Sekretarz Miasta wynikało, że 
urządzenia te cieszą się największym zainteresowaniem wszystkich dzieci. 
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Stojaki rowerowe pomalowane były kolorem o niskim kontraście, zlewały się  
z otoczeniem, mogły być słabo widoczne. Przy dolnej krawędzi stojaków nie 
zainstalowano np.  listewek, w celu rozpoznania przeszkody przez osoby 
niewidome (za pomocą laski). Stwierdzono również brak dojazdu utwardzonego 
do zestawu mebli ustawionych na trawie oraz brak prowadnicy umożliwiającej 
dojście do mebli dla osoby niewidomej lub słabowidzącej. Meble na trawie nie 
były wyposażone w podłokietniki. Ich element stanowiły siedziska na niskiej 
wysokości, niesprzyjające korzystaniu przez osoby z dysfunkcją kończyn lub 
osoby starsze o niskiej mobilności. Słupek antyparkingowy na jednej z alejek 
parku był słabo oznakowany, mało widoczny, stanowił potencjalne 
niebezpieczeństwo dla osoby niewidomej lub słabowidzącej, część stojaków 
rowerowych umieszczona była bokiem na ciągu pieszych, stanowiąc 
potencjalną przeszkodę dla osób słabowidzących lub niewidomych; 

(dowód: akta kontroli str. 868-890) 

− siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie - przed schodami 
występowały maty, faktura ze zbyt szeroko rozstawionymi metalowymi 
wypustkami. W trakcie oględzin, przeprowadzanych w deszczowym dniu, 
wypustki były śliskie i znajdowały się zbyt blisko schodów - mniej niż 
sugerowana odległość 30 cm od krawędzi pierwszego stopnia, ułatwiająca 
orientację osobie niewidomej. Podjazd do budynku był o odpowiedniej pozycji  
i kącie nachylenia; poręcze przy pochylni dla wózków oraz poręcze przy 
schodach nie miały obłych kształtów ułatwiających pochwyt; istniejące poręcze 
posiadały dość ostre krawędzie, stanowiąc potencjalne utrudnienie dla osób ze 
spastyką rąk. Blat w punkcie obsługi klienta był obniżony, odpowiedni dla osoby 
poruszającej się na wózku. W budynku nie zainstalowano  pętli indukcyjnej  
i wideotłumacza na potrzeby osób słabosłyszących lub głuchych. Tablica 
informacyjna o kolorze grafitowym i szarej czcionce była nieczytelna dla osób 
słabowidzących. Stwierdzono brak tyflografik ułatwiających orientację  
w budynku osobom niewidomym; czcionka użyta przy okienkach obsługi klienta 
była nieczytelna - szeryfowa i pochyła. Drzwi do toalety otwierały się swobodnie. 
Aby skorzystać z toalety na parterze, konieczne było pobranie klucza z punktu 
obsługi klienta. Pracownicy MOPS-u tłumaczyli ten fakt sytuacjami kradzieży 
oprzyrządowania. W toalecie nie stwierdzono zainstalowania przycisku 
wzywającego pomoc. Kosz na śmieci był odpowiedni i dostępny, a lustro  
w toalecie było umiejscowione na  wysokości uniemożliwiającej skorzystanie 
przez osobę na wózku. Włącznik światła przy toalecie umieszczony był zbyt 
wysoko. Na piętro budynku prowadziła platforma dla osób  
z niepełnosprawnościami, w platformie wystąpiła konieczność ciągłego 
przytrzymywania przycisku piętra. Windę wyposażono w oznakowanie 
alfabetem Braille’a, stwierdzono natomiast brak komunikatora głosowego. Na I 
piętrze umieszczono podjazd o odpowiednim kącie nachylenia. Poręcz na 
podjeździe umieszczono zbyt wysoko. Poręcz była zbyt krótka, nie sięgała do 
zakończenia podjazdu. Na piętrze przy gabinetach tablice informacyjne  
z nazwiskami pracowników zapisano nieczytelną czcionką (czcionka szeryfowa, 
pochyła). Przy schodach znajdowały się kontrastowe maty, a także właściwie 
wyprofilowane poręcze o odpowiednich długościach. Przy zejściu ze schodów 
stwierdzono brak oznakowania (kierunkowskazu) prowadzącego do drzwi 
wyjściowych. Drzwi szklane (zamknięte) przy schodach nie były oznakowane, 
stanowiąc potencjalne utrudnienie dla osoby słabowidzącej. Na parterze,  
w pokoju przyjęć interesantów pracowała osoba poruszająca się na wózku. 
Pokój o odpowiedniej powierzchni, był wyposażony w obniżoną ladę przyjęć 
interesantów. W budynku, w punkcie obsługi klienta nie było pętli indukcyjnej. 
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Tablice informacyjne na parterze budynku MOPS były nieczytelne -  
o nieodpowiednim kontraście oraz czcionce. Podobnie przy pokojach przyjęć 
klientów, nieczytelna czcionka, brak tabliczek w alfabecie Braille’a z nazwiskami 
i opisami pokojów. W siedzibie MOPS stwierdzono brak opisów, informacji dla 
osób z różnymi typami niepełnosprawności. W poczekalni krzesła nie były 
wyposażone w podłokietniki; 

(dowód: akta kontroli str. 868-890) 

− targowisko przy placu 21 Stycznia - w okolicy targowiska (ok. 30 m od placu) 
znajdował się przystanek komunikacji publicznej (autobus), skąd do płyty placu 
prowadziła utwardzona nawierzchnia. Pod targowiskiem był zorganizowany 
obszerny parking podziemny z miejscami parkingowymi (w tym koperty dla osób 
z niepełnosprawnościami). Koperty parkingowe umiejscowione były w odległości 
ok. 20 m od windy, bez kierunkowskazów. Obok windy umiejscowione były inne 
miejsca parkingowe, nie przeznaczone tylko dla osób z dysfunkcjami. Winda nie 
była oznakowana piktogramem, kasa parkingowa znajdowała się w bardzo 
dużej odległości od miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Dyrektor 
Wydziału Rozwoju zapytana o  czas wyjazdu z parkingu po dokonaniu płatności 
wskazała, że jest to 5 min, czyli czas krótszy od zalecanych 15 minut. Na płycie 
parkingu znajdował się duży żółty znak (kierunkowskaz), informujący o miejscu 
kasy biletowej (automat), jednak był on nieczytelny (zwłaszcza napis 
zaimplementowany w znak na płycie). Wlot monet w parkomacie był 
umiejscowiony zbyt wysoko - niedostępny dla osoby na wózku, parkomat nie był 
wyposażony w system głośnomówiący. Przy wejściu do windy prowadzącej na 
płytę targowiska znajdował się wysoki próg (ok. 5 cm). Nie stwierdzono również 
oznaczenia windy kontrastem. W windzie znajdowały się przyciski  
z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. Nie było natomiast informacji dźwiękowej. 
Przy schodach prowadzących na płytę placu stwierdzono brak kontrastów, 
poręcz była zbyt krótka, a faktura schodów śliska - niekorzystna w czasie 
wilgotnej pogody lub mrozu. Przejścia w głównej części były odpowiednio 
szerokie, z łatwym dostępem dla osób na wózkach oraz poruszających się  
o kulach. Przejścia nie były zastawione straganami lub towarem. Na terenie 
targowiska stwierdzono brak oznakowania i kierunkowskazów, a tablice 
informacyjne – ich czcionka i zastosowana kolorystyka - były bardzo 
nieczytelne. Dojście do toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami 
nie było oznakowane (brak kierunkowskazu). Dojazd do toalety był 
zorganizowany przy stanowiskach z kwiatami, wąski w odniesieniu do potrzeb 
osób z dysfunkcją narządu ruchu (na wózkach lub o kuli) oraz mało komfortowy 
dla osób z dysfunkcją wzroku. W pomieszczeniu toalety, oprzyrządowanie było 
wykonane w sposób niezapewniający bezpiecznego korzystania (niestabilny 
uchwyt z prawej strony muszli). Toaleta wyposażona była w przycisk pomocy 
(działający), jednak był on nieoznakowany. Zamykacz drzwi w toalecie był mały, 
nieodpowiedni dla osób niewidomych. Przy toalecie (wejście) znajdował się zbyt 
wysoki próg. Rampy załadunkowe (dla dostawców) nie były oznakowane (bez 
oznaczeń dla osób słabowidzących), co stwarzało potencjalne zagrożenie 
upadku z około 1 m. Przy wyjściu z targowiska od ul. Wawrzyńca zamontowane 
były schody bez kontrastów i oznakowania. Dwustronny zjazd dla osób na 
wózkach (od ul. Wawrzyńca) z jednej strony nie był wyposażony w poręcz. 
Dolna część zjazdu nie była wyposażona w zabezpieczenia, uniemożliwiające 
niekontrolowany zjazd z pochylni. Przy kopercie dla osób  
z niepełnosprawnościami zorganizowanej na poziomie targowiska w trakcie 
oględzin zaparkowane były (nawet na chodniku) samochody – piesi, w tym 
osoby z niepełnosprawnościami, zmuszeni byli do poruszania się po jezdni. 
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Pracownicy Urzędu wyjaśnili, że jest to dozwolone, ponieważ część ulicy w tym 
miejscu stanowi jednocześnie część pieszą. W trakcie oględzin osoba kierująca 
pojazdem, widząc osoby poruszające się w tym miejscu po jezdni, w tym osobę 
na wózku, użyła sygnalizacji dźwiękowej. Przy wyjściu z targowiska od ul. 
Wawrzyńca (po lewej stronie od ww. miejsc parkingowych) – wjazd na chodnik 
był utrudniony z uwagi na 5 cm próg, a lampa oświetlenia miejskiego 
umiejscowiona była na środku drogi komunikacyjnej (chodnika); 

(dowód: akta kontroli str. 868-890) 

− ul. Rybna - parking przy szpitalu - na placu znajdowała się koperta parkingowa, 
ale po wyjściu z pojazdu osoba na wózku, niewidoma lub z innymi dysfunkcjami, 
zmuszona była do pokonania ok. 10 cm krawężnika, żeby dostać się na 
chodnik. Chodnik przy ul. Rybnej był prosty, łatwy do pokonania, przy pochylni  
z poręczami ułatwiającymi zjazd znajdował się zbyt wysoki krawężnik, 
utrudniający dojazd do chodnika. Sam zjazd był wyposażony w barierki – 
szerokość stromego zjazdu, podjazdu – uniemożliwiała obustronny chwyt 
osobie na wózku. Podjazd był możliwy trzymając się tylko jednej strony, co 
znacznie utrudniało pokonanie odległości. Na chodniku, przy którym znajdował 
się podjazd panował bardzo duży nieporządek (psie odchody na ciągu 
komunikacyjnym), parkomat przy podjeździe umiejscowiony był  
w nieodpowiednim miejscu - ok. 40 cm od skraju krawężnika, był on 
niedostępny dla osób na wózkach oraz osób niewidomych. W przypadku 
pozostałej części chodnika, miał on kąt nachylenia co najmniej taki sam, jak  
w miejscu, w którym znajdował się podjazd z poręczami. 

(dowód: akta kontroli str. 868-890) 

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

1. Przy planowaniu i realizacji skomplikowanych procesów inwestycyjnych 
znacznych rozmiarów, w tym również o specyficznym zabytkowym charakterze, 
miasto 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, 
modernizowanych obiektów26. Zminimalizowałoby to ryzyko zastosowania rozwiązań 
nieuwzględniających potrzeb wszystkich użytkowników i konieczności 
wprowadzania zmian już zakończonej inwestycji.  W efekcie, w objętych kontrolą 
obiektach, które były remontowane lub przebudowywane po 1 stycznia 1995 r.: 
Urząd Miejski, Park im. T. Kościuszki, siedziba MOPS, ul. Rybna oraz targowisko 
przy placu 21 Stycznia, stwierdzono opisane wyżej bariery i utrudnienia dla osób  
z różnymi rodzajami niepełnosprawności (objęty kontrolą projekt remontu Ratusza 
był na etapie realizacji). 

(dowód: akta kontroli str. 584-599 ,621-670 ,816-864, 891-897) 

Zastępca Prezydenta, wyjaśniając brak przeprowadzenia stosownych konsultacji 
planowanych inwestycji, wskazał przede wszystkim na kwestię wpisania obszaru 
miasta Gniezna do rejestru zabytków, a tym samym na obowiązek uzgadniania 
inwestycji z konserwatorem zabytków. W ocenie NIK, objęcie miasta nadzorem 
konserwatorskim nie wyklucza możliwości korzystania ze wsparcia eksperckiego, 
np. w postaci konsultowania konkretnych rozwiązań architektonicznych  
i technicznych ze specjalistami projektowania uniwersalnego. Wyjaśniając powstałe 

                                                      
26 Dot. objętych kontrolą remontów i modernizacji: Urząd Miejski, Park im. T. Kościuszki, siedziba MOPS, ul. Rybna,  
targowisko przy placu 21 Stycznia, Ratusz. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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utrudnienia dla osób o ograniczonej sprawności, Zastępca Prezydenta powołał się 
również m.in. na względy ekonomiczne, znaczną w porównaniu ze stanem sprzed 
remontu poprawą dostępność obiektów, zgodność wdrażanych rozwiązań  
z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, racjonalność wdrażanych 
usprawnień bez stosowania nadmiernych obciążeń, brak szczegółowych 
wytycznych odnośnie sposobu realizacji części działań (np. sposobu montowania 
poręczy przy pochylniach). Zadeklarował jednocześnie możliwość powołania 
zespołu w celu zapobieżenia w przyszłości powielania się barier architektoniczno-
funkcjonalnych, a także analizę i usunięcie utrudnień, jakie są obecnie możliwe do 
wdrożenia. 

(dowód: akta kontroli str. 700-705, 891-897) 

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 
budowlanego27. Co więcej, w przypadku współfinansowania inwestycji z budżetu 
środków europejskich, jak to miało miejsce w części realizowanych i planowanych 
zadań, istnieje obowiązek stosowania obowiązujących w danym okresie 
programowania wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans  
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami28. Osoby 
niepełnosprawne mają prawo do życia w środowisku wolnym od barier 
funkcjonalnych, w tym: dostępu do urzędów i obiektów użyteczności publicznej, 
swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków 
transportu, dostępu do informacji i możliwości komunikacji międzyludzkiej. 
Wskazując te prawa, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wezwał władze samorządowe 
do podjęcia działań ukierunkowanych na ich urzeczywistnienie29. 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, co przejawiało się tym, że: 
− na pierwszym i ostatnim stopniu schodów w Urzędzie Miejskim nie umieszczono 

kontrastowych oznaczeń ułatwiających poruszanie się osobom  
z niepełnosprawnością narządu wzroku, mimo że takie oznaczenia - jak 
zadeklarowano - umieszczono w innych miejscach;   

− stolik i krzesło w holu Urzędu Miejskiego ustawiono w sposób utrudniający 
przejazd osobie na wózku; ustawienia tych mebli nie zmieniono, mimo że w toku 
oględzin zwrócono uwagę na tę barierę; 

− w kołach wózka inwalidzkiego, stanowiącego wyposażenie Urzędu Miejskiego, 
brakowało powietrza, co uniemożliwiało skorzystanie z niego; braku nie 
uzupełniono, mimo że w toku oględzin zwrócono na to uwagę; 

                                                      
27 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm. 
28 M.in.: Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,  w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, 
Minister Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 8 maja 2015 r. 
29 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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− nie wyegzekwowano zakazu parkowania na chodniku przy targowisku, 
znajdującym się obok miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, co 
utrudniało bezpieczne poruszanie się na terenie wokół targowiska;   

− nie wyegzekwowano od właściciela posesji przy ul. Rybnej obowiązku 
utrzymania porządku na podjeździe dla osób niepełnosprawnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 868-890) 

Zastępca Prezydenta wyjaśnił powyższe m.in. sporadycznym korzystaniem z wózka 
będącego na stanie Urzędu, wynikającą z przepisów30 odpowiedzialnością 
właścicieli posesji sąsiadujących z podjazdem za czystość chodnika i interwencyjne 
jego sprzątanie przez miasto oraz względami konserwatorskimi. Zadeklarował 
jednocześnie podjęcie działań w  celu egzekwowania zakazu parkowania w ww. 
strefie. Odnosząc się do kwestii czystości podjazdu, NIK zwraca uwagę na 
wynikający z art. 9u ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
obowiązek kontroli przestrzegania przepisów tejże ustawy przez Prezydenta. 

3. W rozkładach jazdy komunikacji publicznej Miasto nie uwzględniało informacji  
o dostępności pojazdów dla osób niepełnosprawnych, a pojazdy te nie były 
stosownie oznakowane, co NIK ocenia jako działanie nierzetelne, które mogło 
utrudniać korzystanie osobom o ograniczonej sprawności z komunikacji publicznej.  
Prezydent wskazał, że jednolite oznaczenia pojazdów oraz informacje w rozkładzie 
jazdy w zakresie dostępności, zostaną wprowadzone po zakończeniu dostaw 12 
nowych pojazdów niskopodłogowych w 2018 roku. 

(dowód: akta kontroli str. 691-699) 

Miasto sukcesywnie realizowało inwestycje w celu poprawy dostępności przestrzeni 
publicznej. NIK negatywnie ocenia niezastosowanie w działaniach inwestycyjnych 
części 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 Kontroli31, wnosi o podjęcie działań w celu wyeliminowania barier 
architektonicznych i technicznych oraz utrudnień w dostępności, w objętych kontrolą 
obiektach przestrzeni publicznej, w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków i przy 
specjalistycznym wsparciu z zakresu projektowania uniwersalnego lub 
z wykorzystaniem opinii przedstawicieli środowisk osób z niepełnosprawnościami. 

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. 

                                                      
30 Art. 5 ust. pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289) 
31  Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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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, 8 stycznia 2018 r.  
  

 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu  
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