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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 Joanna Kozak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LPO/209/2017 
z dnia 18 grudnia 2017 r. 

Irena Wróblewska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/195/2017 z dnia 24 listopada 2017 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz (dalej: Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Grzegorz Sapiński, Prezydent Miasta (dalej: Prezydent) 

(dowód: akta kontroli, str. 3-5) 

 

II. Ocena1 kontrolowanej działalności2 

Działania miasta Kalisza 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 stopniowo wdrażało rozwiązania poprawiające dostępność przestrzeni 
publicznej, były one jednak ukierunkowane przede wszystkim na usuwanie  barier 
uniemożliwiających poruszanie się osób o ograniczonej sprawności fizycznej. 
Dotyczyły one, oprócz przystosowania obiektów użyteczności publicznej, również 
poprawy warunków mieszkaniowych, a także dostępności komunikacji publicznej. 
Niektóre z wdrożonych rozwiązań nie uwzględniały jednak potrzeb wszystkich 
użytkowników, zwłaszcza tych o obniżonej percepcji (np. z niepełnosprawnością 
słuchu lub wzroku). W ocenie NIK, przyczyniły się do tego brak rzetelnej 
inwentaryzacji istniejących w przestrzeni publicznej barier i planu ich usuwania,  
a także ograniczony udział osób niepełnosprawnych i starszych, jak również 
specjalistów z zakresu projektowania uniwersalnego, w planowaniu i realizacji 
działań na rzecz poprawy dostępności przestrzeni publicznej.   

                                                      
1 Kontrolą objęto lata 2016-2017 oraz wcześniejsze działania, które oddziaływały na kontrolowane obszary.  
2 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. 
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 i 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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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. 1. Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań osób starszych 
i niepełnosprawnych4 w odniesieniu do przestrzeni 
publicznej 

Na terenie Kalisza, według stanu na 31 grudnia 2016 r., zameldowanych było 102.249 
mieszkańców, w tym 27.991 w wieku powyżej 60 roku życia (27,4%). W odniesieniu 
do stanu na 31 grudnia 2000 r.5 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 7 punktów 
procentowych, o 47 punktów procentowych wzrosła natomiast liczba mieszkańców  
w wieku powyżej 60 roku życia6.  

(dowód: akta kontroli, str. 6) 

W Urzędzie wyodrębniono stanowisko do spraw osób niepełnosprawnych7. Do 
obowiązków inspektora do spraw osób niepełnosprawnych (dalej również: inspektor) 
należało m.in. utrzymywanie kontaktu z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi 
osoby niepełnosprawne oraz działającymi na ich rzecz, współpraca z instytucjami 
i organizacjami tych osób działających w mieście, inicjowanie i koordynowanie 
przedsięwzięć i akcji informacyjnych dotyczących środowiska osób 
niepełnosprawnych, inicjowanie i opracowywanie projektów programów służących 
poprawie warunków życia i integracji społecznej, przygotowywanie propozycji 
dotyczących rozwiązań w zakresie likwidacji barier architektonicznych w przestrzeni 
publicznej, a także opiniowanie projektów rozwiązań dotyczących środowiska osób 
niepełnosprawnych. W latach 2016-2017, według wyjaśnień Naczelnika Wydziału 
Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, inspektor m.in. przygotował informacje i złożył 
wniosek o wykonanie windy w budynku Ratusza, Zespołu Szkół Nr 10 oraz 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 oraz o zamontowanie  
w drzwiach wejściowych do Ratusza siłownika umożliwiającego automatyczne 
otwieranie drzwi. Wnioskował także o: zapewnienie dojazdu autobusami miejskimi do 
jednej z przychodni lekarskich, zorganizowanie miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych, zamontowanie dwóch pętli indukcyjnych w budynku Urzędu.  

(dowód: akta kontroli, str. 7-12, 178, 179, 200-221) 

Rada Miejska, w czerwcu 2016 r., powołała8 Kaliską Radę Seniorów (dalej: Rada 
Seniorów). Jej zadaniem była m.in. współpraca z władzami miasta przy rozstrzyganiu 
spraw i problemów istotnych dla osób starszych, przedstawianie propozycji zadań 
i działań na rzecz seniorów, wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących 
rozwojowi działalności samorządu na rzecz seniorów, zgłaszanie uwag do aktów 
prawa miejscowego, upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach  
i możliwościach osób starszych. Kadencja Rady Seniorów rozpoczęła się  
10 listopada 2016 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 13-41) 

Prezydent, w marcu 2016 r., powołał Miejską Społeczną Radę ds. Osób 
Niepełnosprawnych (dalej: Rada ds. Osób Niepełnosprawnych). W jej skład wchodziło 
pięć osób, według wyjaśnień przewodniczącego Rady, aktywnie działających na rzecz 

                                                      
4 Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. w Kaliszu zamieszkiwało 105.386 osób, z których 15.578, to osoby 
niepełnosprawne (14,8%) – źródło: str. 63 załącznika do uchwały Nr XXI/265/2016 r. Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 
2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Kalisza na lata 2016-2025. 
5 Liczba mieszkańców ogółem 110.104, w tym 18.960 w wieku powyżej 60 roku życia.  
6 Odsetek mieszkańców powyżej 60 roku życia, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców wynosił: w 2000 r. - 17,2%; w 2005 
– 18,3%; w 2010 – 22,4% i w 2015 r. – 26,6%.  
7 Zarządzenie nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010 r., ze zmianami. 
8 Uchwała nr XXV/300/2016 z 21 czerwca 2016 r. 
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środowiska niepełnosprawnych. Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, we współpracy  
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, m.in. zaopiniowała zakres zadań 
finansowanych ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, w tym przeznaczonych na likwidację barier 
architektonicznych. 

(dowód: akta kontroli, str. 149-157, 165-167) 

Działania miasta były skierowane również do właścicieli nieruchomości - Rada 
Miejska podjęła uchwałę9 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 
podatników likwidujących bariery w dostępie do nieruchomości. 

(dowód: akta kontroli, str. 142, 168-174) 

Dla Kalisza opracowano i wprowadzono10 standardy do stosowania przez 
projektantów, wykonawców i zarządców infrastruktury dla pieszych. W standardach 
określono, uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych, typy nawierzchni, 
profili poprzecznych i podłużnych, kształtowanie przestrzeni w obrębie przejść dla 
pieszych. Standardy były konsultowane z Polskim Związkiem Niewidomych odnośnie 
stosowania rozwiązań wspomagających osoby z niepełnosprawnością wzroku. Dla 
pozostałych obszarów miasta nie opracowano standardów dostępności. Jak wyjaśnił 
Prezydent, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta11, określono, że polityka przestrzenna powinna opierać się o zasadę 
polegającą na eliminowaniu barier urbanistycznych i architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych, a przy kreowaniu przestrzeni publicznych należy pamiętać, aby 
były one dostępne dla osób niepełnosprawnych.  

 (dowód: akta kontroli, str. 166, 433-485, 713-719) 

Miasto, w myśl art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji12, 
przeprowadziło z mieszkańcami konsultacje społeczne, poprzedzające opracowanie 
Gminnego Programu Rewitalizacji13. Konsultacje polegały na zgłaszaniu przez 
mieszkańców uwag, propozycji i opinii (w wersji papierowej i elektronicznej). Odbyło 
się również otwarte spotkanie z interesariuszami14 rewitalizacji, warsztaty  
(z organizacjami pozarządowymi, radami osiedli, Kaliską Radą Seniorów, Kaliską 
Radą Biznesu, Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej). Uruchomiono 
także dwa punkty informacyjne. Ogłoszenie w sprawie konsultacji zamieszczone było 
na stronie internetowej Urzędu, w BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej, 
na plakatach (obecnie trwają konsultacje w zakresie zmian w Programie,  
a plakaty z informacją umieszczono m.in. na przystankach autobusowych). 
Informacje o wynikach konsultacji zamieszczono na stronie internetowej Urzędu15.  
W ramach konsultacji uwagi zgłaszane były m.in. przez Fundację „Sprawniejsi razem” 
i „Kaliską Inicjatywę Miejską”. 

(dowód: akta kontroli, str. 370-424, 593) 

Konsultacje miasto przeprowadziło również przed uchwaleniem Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych16. Uczestniczyli w nich m.in. przedstawiciele 
Kaliskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów oraz Stowarzyszenia „Wszystko dla 
Kalisza”.  

(dowód: akta kontroli, str. 757-776) 

                                                      
9 Nr XV/173/2015. 
10 Zarządzenie nr 132/2017 z 24 lutego 2017 r. 
11 Uchwała Nr XLVI/566/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.  
12 Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 ze zm.  
13 http://www.rewitalizacjakalisz.pl/wp-content/uploads/2017/06/Informacja-podsumowuj%C4%85ca-konsultacje-
projektu-GPR-Miasto-Kalisz.pdf 
14 Stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o rewitalizacji.  
15 https://bip.kalisz.pl//ogloszenia/konsultacje/gpr0706.pdf 
16 http://mops-kalisz.pl/modules/srps/Protokol_SRPS.pdf 
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Informacje kierowane przez miasto do osób starszych i niepełnosprawnych 
zamieszczane były na stronach internetowych Urzędu, w prasie lokalnej (np. „Życie 
Kalisza”; „7 dni Kalisza”; „Ziemia Kaliska”), na plakatach rozwieszonych na terenie 
miasta. Z Prezydentem oraz pracownikami Urzędu mieszkańcy Kalisza mogli 
kontaktować się osobiście, a także za pośrednictwem strony internetowej (zakładka 
„kontakt z Urzędem”). Tematyka dotycząca sytuacji osób niepełnosprawnych i ważne 
dla nich zagadnienia poruszane były w czasopismach „Integracja”; „Tu i teraz”; 
„Nasze sprawy”, które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępniał 
zainteresowanym osobom.  

(dowód: akta kontroli, str. 257-260) 

Jedenaścioro pracowników Urzędu uczestniczyło w kursach języka migowego (SJM, 
PJM) dla pracowników służb społecznych, a 20 w szkoleniach w zakresie prawa 
budowlanego i zmian w prawie budowlanym oraz w zakresie architektury  
i budownictwa. Inspektor ds. osób niepełnosprawnych uczestniczył w seminarium 
szkoleniowym w zakresie zagadnień związanych z orzeczeniami  
o niepełnosprawności; zmian w ustawie o rehabilitacji; oraz w szkoleniu 
„Niepełnosprawny pełnosprawny w twojej instytucji”.  

(dowód: akta kontroli, str. 250-285) 

1. Miasto nie konsultowało z przedstawicielami środowisk osób starszych  
i niepełnosprawnych, lub z ekspertem z zakresu projektowania uniwersalnego, 
części realizowanych w przestrzeni publicznej działań inwestycyjnych, pod kątem 
ich dostępności dla osób z ograniczoną sprawnością. W opiniowanie dostępności 
planowanych i zrealizowanych działań, w niewielkim stopniu był zaangażowany 
inspektor ds. osób niepełnosprawnych. Spośród czterech obiektów, w których 
NIK przeprowadziła oględziny (zobacz punkt 3), inspektor opiniował tylko montaż 
windy w Ratuszu. W opinii NIK, wymagania dotyczące dostępności17 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 czy sportowe (np. stadion).  

2. Pracownicy Urzędu, z wyjątkiem inspektora ds. osób niepełnosprawnych, 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). Takie umiejętności sprzyjałyby 
tworzeniu osobom starszym i niepełnosprawnym odpowiednich warunków 
korzystania z usług publicznych. Pracownicy odpowiedzialni za gminne 
inwestycje, w ramach wskazanych powyżej szkoleń, mogliby pozyskać lub 
uaktualnić wiedzę o możliwych technicznych i architektonicznych rozwiązaniach 
zapewniających dostęp do obiektów przestrzeni publicznej wszystkim 
potencjalnym użytkownikom. 

 (dowód: akta kontroli, str. 200, 578) 

Miasto podejmowało działania służące rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań starszych  
i niepełnosprawnych mieszkańców odnośnie przestrzeni publicznej,  
w niewystarczającym zakresie wykorzystano jednak udział osób starszych  

                                                      
17 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  

Ocena cząstkowa 



 

6 

i niepełnosprawnych, a także specjalistów z zakresu projektowania uniwersalnego, 
w procesie kreowania i projektowania rozwiązań na rzecz poprawy dostępności 
przestrzeni publicznej.  

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

Rada Miejska Kalisza, w kwietniu 2013 r., przyjęła18 miejski program działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych na lata 2013-2017. Celem programu było wyrównanie szans 
osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez likwidację barier w komunikowaniu się, 
łatwiejszy dostęp do informacji oraz likwidację barier architektonicznych, 
urbanistycznych, komunikacyjnych i technicznych. W ramach tych działań określono 
od 4 do 10 zadań19 do realizacji.  

(dowód: akta kontroli, str. 110-165) 

Miasto, od lipca 2017 r.20, posiada Gminny Program Rewitalizacji21. Program został 
opracowany zgodnie z ustawą o rewitalizacji22. W Programie wyznaczono obszar 
cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk kryzysowych oraz 
posiadających szczególne znaczenie dla rozwoju lokalnego. W Programie określono 
pięć celów strategicznych, a w każdym z nich cele szczegółowe, m.in. wsparcie osób 
starszych i zagrożonych wykluczeniem; zwiększenie dostępności do podstawowych 
elementów infrastruktury technicznej. Określono w nim przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne, podmiot odpowiedzialny, czas realizacji, zakres realizowanych zadań, 
szacowaną wartość i źródła finansowania, rezultaty, wskaźniki rezultatów. 
Przedsięwzięciem rewitalizacyjnym, w którym przewidziano poprawę dostępności dla 
osób niepełnosprawnych była np. modernizacja budynku i terenu Centrum Kultury 
i sztuki (realizację zaplanowano na lata 2018-2019). Program zakładał monitorowanie 
i ocenę jego realizacji. Sprawozdanie z realizacji ma być przygotowywane raz na dwa 
lata. 

(dowód: akta kontroli, str. 371-425) 

Dla Kalisza opracowano Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych 
na lata 2016-202523. Strategia wpisywała się w plany i koncepcje rozwoju określone 
w Strategii Rozwoju Kalisza na lata 2014-2024. Analiza SWOT wykazała m.in., że 
planem należy objąć stopniową likwidację barier architektonicznych w miejscach 
użyteczności publicznej. Wskazała ponadto na słabe strony takie jak: brak dziennego 
pobytu z miejscami noclegowymi dla osób z demencją starczą i chorobą Alzhaimera; 
niewystarczająca ilość placówek wsparcia dziennego dla seniorów; bariery 
architektoniczne w obiektach użyteczności publicznej i wysokie koszty ich likwidacji; 
niedostateczny dostęp do placówek kulturalnych dla osób niepełnosprawnych.  
W Strategii wskazano etapy jej wdrażania, zarządzania, monitorowania i ewaluacji,  
a także określono zadania do realizacji w zakresie przeciwdziałania marginalizacji  
i minimalizacji zagrożeń związanych z osobami niepełnosprawnymi oraz podniesienia 

                                                      
18 Uchwała nr XXXIV/472/2013 z 25 kwietnia 2013 r. 
19 Np. inicjowanie i wspieranie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych; zapewnienie w nowo 
budowanych budynkach mieszkań dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową dbałość przy remontach i budowach 
nowych dróg o dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych; dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych w miejscu zamieszkania niepełnosprawnych; dostosowanie systemu transportu dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
20 Uchwała Rady Gminy nr XLI/512/2017 z 27 lipca 2017 r.  
21http://www.kalisz.pl/pl/system/files/tresc/dokumenty/2017/gminny-program-rewitalizacji-miasta-
kalisza/gminnyprogramrewitalizacji.pdf 
22 Art. 14 i następne ustawy 
23 Uchwała Rady Miejskiej https://bip.kalisz.pl//ogloszenia/news/0112-2.pdf 
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jakości życia osób starszych i tworzenia warunków do aktywnego udziału seniorów  
w życiu społecznym24.  

(dowód: akta kontroli, str. 757-776) 

Rada Miejska ustaliła25 zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu miasta Kalisza, w tym dla seniorów. Z mieszkaniowego 
zasobu miasta wydzielono lokale mieszkalne przeznaczone do wynajęcia dla 
seniorów i wobec tych osób, w przypadkach szczególnie uzasadnionych,  
po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej, Prezydent będzie mógł dopisać  
do rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu, osoby bez 
zachowania warunków tej uchwały. Według uzasadnienia uchwały, przyjęte 
rozwiązania miały pozwolić na poprawę warunków mieszkaniowych osób starszych. 
W toku kontroli NIK, miasto było w trakcie przystosowywania mieszkań dla osób 
niepełnosprawnych (np. przy ul. Warszawskiej). 

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (spółka miejska) dysponowało 20 
lokalami mieszkalnymi przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.  

(dowód: akta kontroli, str. 569-573, 580-592) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość:   

Miasto nie posiadało planu usuwania barier architektonicznych i poprawy dostępności 
przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Planu działań w tym 
zakresie nie ujęto w żadnym gminnym programie lub dokumencie, co w ocenie NIK 
było nierzetelne. Przyczyną jedynie ogólnego ujęcia tego problemu w planach  
i programach działań gminy, może być brak rzetelnej inwentaryzacji barier 
występujących w przestrzeni publicznej. Ta powinna obejmować wszystkie 
przestrzenie i obiekty publiczne, począwszy od miejsc parkingowych, przystanków 
autobusowych, ciągów pieszych, po dostępność obiektów administracji publicznej, 
służby zdrowia, kultury i sportu. Wiceprezydent Miasta wyjaśniła, że w trakcie narady 
Kolegium Prezydenckiego podjęto decyzję o zaplanowaniu w budżecie na 2019 r. 
środków finansowych na wykonanie inwentaryzacji, audytu przestrzeni publicznej dla 
osób starszych i niepełnosprawnych. Umożliwi to opracowanie mapy miejsc 
dostępnych (i niedostępnych) dla tych osób. Dodała, że miasto przywiązuje 
szczególną uwagę do dostosowania obiektów zarówno nowobudowanych, jak  
i istniejących do potrzeb wszystkich użytkowników, w szczególności osób 
niepełnosprawnych i starszych.  

(dowód: akta kontroli, str. 577-579) 

W ocenie NIK, rzetelny plan, harmonogram lub preliminarz działań określający cele, 
czasowy horyzont ich realizacji oraz źródła finansowania jest niezbędnym narzędziem 
monitorowania systematycznej poprawy dostępności przestrzeni publicznej, a tym 
samym tworzenia warunków do zwiększania samodzielności i możliwości 
uczestniczenia osób starszych i niepełnosprawnych w życiu lokalnej społeczności.    

NIK negatywnie ocenia brak planu poprawy dostępności przestrzeni publicznej miasta 
dla osób starszych i niepełnosprawnych.  

 

                                                      
24 Str. 83 i następne Strategii. 
25 Uchwała nr XIV/155/2015 z 17 września 2015 r., zmieniona uchwałą nr XLVI/565/2017 z 30 listopada 2017 r. 
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3. 3. Działania na rzecz stworzenia warunków do 
aktywnego i samodzielnego funkcjonowania osób 
starszych i niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej 

Miasto podejmowało działania na rzecz poprawy dostępności przestrzeni publicznej 
dla osób starszych i niepełnosprawnych. Były to działania m.in. w sferze transportu 
miejskiego, budynków użyteczności publicznej i miejskich budynków mieszkalnych.  
I tak:  

a) na tabor Kaliskich Linii Autobusowych składały się tylko niskopodłogowe autobusy, 
wyposażone w rampy umożliwiające wjazd wózka, z miejscem wyznaczonym dla 
osób na wózku, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa; autobusy miały płaską 
podłogę, były wyposażone w przyciski „stop” oznakowane symbolami Braille’a, 
system dźwiękowych zapowiedzi oraz tablice kierunkowe wyświetlanych numerów linii 
i kierunków jazdy o zwiększonym kontraście; w 2017 roku zakupiono dziewięć, a na 
2018 r. zaplanowano zakup 11 autobusów; 

(dowód: akta kontroli, str. 163, 164, 429-430) 

b) w budynkach Ratusza i Zespołu Szkół nr 11 zainstalowano windy oraz wykonano 
modernizację podjazdu; w Zespole Szkół nr 10 zainstalowano platformę dla wózków, 
a na osiedlu Dobrzec zbudowano plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych; 

(dowód: akta kontroli, str. 163, 333) 

c) w latach 2016-2017 realizowano przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu 
użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej, z zamiarem przystosowania dwóch 
mieszkań do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Na ten cel w 2016 r. 
wydatkowano kwotę 2.522 tys. zł, a w 2017 r. - 1.851 tys. zł. W trakcie realizacji jest 
adaptacja budynku przy ul. Częstochowskiej na dom seniora; 

(dowód: akta kontroli, str. 106, 162, 333, 335, 569-574) 

d) w ramach poprawy bezpieczeństwa i dostosowania istniejącej infrastruktury do 
potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych wykonano: remont chodnika przy ul. H. 
Sawickiej, obniżenie krawężników przy ul. Kościuszki 1, al. Wojska Polskiego, 
podjazd do przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego oraz przejście dla pieszych 
przy ul. Krzywej, chodniki do przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Sąsiedzka 
i Świetlana; na 2018 r. zaplanowano zmianę płyty (nawierzchni) Głównego Rynku 
(wymóg dostosowania płyty Rynku do potrzeb osób niepełnosprawnych zawarto  
w zapytaniu ofertowym skierowanym do projektanta); 

(dowód: akta kontroli, str. 163, 713-719) 

e) na istniejących parkingach na terenie Kalisza sukcesywnie wyznaczane są miejsca 
dla osób niepełnosprawnych; miasto występowało ponadto do dyrekcji Szpitala oraz 
do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji o zwiększenie liczby miejsc parkingowych 
dla osób niepełnosprawnych; 

(dowód: akta kontroli, str. 164, 201, 209, 210, 212, 214) 

f) inspektor ds. osób niepełnosprawnych wystąpił do Wydziału Administracyjno-
Gospodarczego z wnioskiem o zakup i montaż dwóch pętli indukcyjnych w Urzędzie, 
które poprawią obsługę osób niepełnosprawnych z wadą słuchu;  

(dowód: akta kontroli, str. 216) 

g) według zestawienia sporządzonego na potrzeby kontroli NIK, miasto - na rzecz 
osób niepełnosprawnych i starszych - przebudowywało place, skwery, podwórka, 
place zabaw i boiska sportowe; 

(dowód: akta kontroli, str. 333-335) 

Opis stanu 
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h) w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. zgłoszono propozycję realizacji 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 9.  

(dowód: akta kontroli, str. 568) 

W związku z dobiegającym końca sześcioletnim okresem realizacji Miejskiego 
programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, Prezydent, odnosząc się do 
poszczególnych zadań określonych w Programie, wyjaśnił m.in., że troje pracowników 
Urzędu uczestniczyło w kursie języka migowego; zakup pętli indukcyjnych jest na 
etapie zbierania odpowiedzi na zapytania ofertowe; a umieszczanie informacji metodą 
Braille’a jest w trakcie realizacji. Dodał ponadto, że strona internetowa miasta 
www.bip.kalisz.pl spełnia standardy dostępności Web Content Accessibility 
Guidelines 2.0., a MOPS, w ramach środków PFRON, dofinansował likwidację barier 
architektonicznych w miejscu zamieszkania 148 osób niepełnosprawnych. MOPS 
organizował też usługi „inwalid-taxi”. Miasto zakupiło dwa samochody dla fundacji 
„Miłosierdzie” oraz Domu Pomocy Społecznej. W ramach realizacji inwestycji bądź 
remontów uwzględniano kwestię dostosowania obiektów do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, m. in. poprzez montaż wind w budynku Ratusza i w szkole 
specjalnej oraz platformy w Zespole Szkół nr 10.  

(dowód: akta kontroli, str. 110-165) 

Oględziny wybranych obiektów – fragmentów cmentarza komunalnego i jego 
otoczenia, placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami na osiedlu Dobrzec, 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łódzkiej oraz budynku Ratusza – przeprowadzone 
z udziałem specjalistów z zakresu audytu przestrzeni publicznej, w tym osoby 
poruszającej się na wózku, wykazały, że:  
a) cmentarz komunalny:  
− wejście do budynku Biura Usług Pogrzebowych jest pozbawione stopni, lecz 

z dość stromym pochyłem, co przy drzwiach otwieranych na zewnątrz może 
powodować duże utrudnienie dla osób z niepełnosprawnością ruchową;  

− za drzwiami wejściowymi położono wycieraczkę z tzw. oczkami, co może 
utrudniać poruszanie się po niej osoby na wózku, o kulach lub lasce; 

− wewnątrz budynku znajduje się podłoga o strukturze, która może spowodować 
poślizgnięcie się przez osoby z dysfunkcją kończyn dolnych (poruszających się 
o kulach lub lasce); 

− toaleta w budynku Biura nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych; 
− w pomieszczeniu obsługi klienta lada ma wysokość umożliwiającą korzystanie 

osobom na wózkach; 
− w holu znajdują się krzesła z podłokietnikami ułatwiającymi wstawanie  

i siadanie osobom starszym i z niepełnosprawnościami; 
− w miejscu obsługi klienta brak jest pętli indukcyjnej wspomagającej osoby  

z niepełnosprawnością narządu słuchu;  
− na teren cmentarza prowadził szeroka brama wjazdowa i wejściowa bez barier. 

Nawierzchnia przed bramą wjazdową jest nierówna i wyboista, co może 
utrudniać samodzielne poruszanie się osób z dysfunkcją narządów ruchu; 

− przy wjeździe wyznaczono dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, 
z oznaczeniem pionowym (na ogrodzeniu); 

− przy głównej alejce, ławki nie mają podłokietników, co może utrudniać 
wstawanie i siadanie osobom starszym i niepełnosprawnym; 

− boczne alejki mają duży kąt nachylenia, uniemożliwiający swobodny podjazd 
osobie na wózku lub wejście osobie starszej (przy tym, teren jest nierówny, 
z pochyłościami, pagórkami, uskokami), 

− poręcz przy schodach prowadzących z głównej alei jest zainstalowana tylko  
z jednej strony schodów, co może znaczenie utrudnić schodzenie i wchodzenie 
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osobom z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Przy schodach brak jest 
kontrastu – nie oznaczono żadnego ze stopni, co stanowi duże utrudnienie dla 
osób z dysfunkcją narządu wzroku; 

− część alejek ma nieutwardzoną nawierzchnię. Dojazd do alejek o utwardzonej 
nawierzchni wykonany jest niestarannie (tuż przed wjazdem na alejkę w wielu 
miejscach znajdowały się dziury i pochyłości utrudniające wjazd osobie na 
wózku), ponadto krawężnik jest wysoki i brak wjazdu od głównej strony ciągu 
komunikacyjnego do nowo wybudowanego chodnika. Brak jest oznakowania 
dojścia do kaplicy; 

− dojście do kaplicy wykonane zostało mało starannie, od strony frontowej obiektu 
znajduje się strome wzniesienie, wózkiem można zajechać od strony bocznej. 
Drzwi wejściowe do kaplicy mają odpowiednią szerokość. Osoba poruszająca 
się na wózku może je dość łatwo otworzyć; 

− w kaplicy znajduje się odpowiednia, nieśliska faktura podłogi oraz, 
o odpowiedniej szerokości, ciągi komunikacyjne; 

− brak jest pętli indukcyjnej w obu kaplicach, zarówno głównej, jak i małej; 
− toaleta dla osób niepełnosprawnych obok kaplicy jest nieodpowiednio 

oznakowana. Do toalety prowadzi podjazd o dość stromym nachyleniu. 
W kabinie dla osób niepełnosprawnych brak jest lustra, brak przycisku 
przywołania pomocy, brak kosza na śmieci, brak mydła oraz podajnika papieru 
toaletowego. Kosz na śmieci ustawiono na zewnątrz kabiny przy drzwiach, co 
utrudnia wejście do kabiny; 

− brak jest podjazdu dla niepełnosprawnych na chodnik prowadzący obok kaplicy, 
podjazd jest możliwy jedynie przez kratkę ściekową, niebezpieczną dla osób 
poruszających się na wózkach (ryzyko wpadnięcia kół w zbyt szerokie 
przestrzenie między kratami), niewidomych i poruszających się o kulach; 

− obok kolumbarium brak jest poręczy przy schodach. Schodki posiadają  
kontrast. Przejazdy obok kolumbarium są niezabezpieczone – można wypaść 
z ciągu komunikacyjnego, ciągi komunikacyjne przy kolumbarium są wąskie, 
a tuż obok znajdują się schody, mogące stanowić ryzyko upadku dla seniorów, 
osób z wadą wzroku czy z trudnościami w poruszaniu się; 

− z powodu wielu ubytków i nierówności, główna aleja jest bardzo trudna do 
pokonania przez osobę na wózku i osobę niewidomą; 

− nawierzchnia alejek bocznych między grobami pokryta jest różnego rodzaju 
kostkami brukowymi (kostki o różnej fakturze i wysokości), co sprawia, że na 
środku alejek tworzą się duże uskoki i krawężniki. Wpływa to nie tylko na 
estetykę cmentarza, ale jest również szczególnie niebezpieczne dla osób  
z wadą wzroku, zwłaszcza niewidzących, seniorów, czy z niepełnosprawnością 
ruchową.  
Kierownik Biura Cmentarza wyjaśniła, że kostkę wokół grobów wykonywali 
bliscy zmarłych, a Biuro dopiero kilka lat sprawuje nadzór nad cmentarzem i na 
sposób położenia kostki w latach wcześniejszych nie miało wpływu, obecnie 
zwróci na to uwagę.  

Kierownik Biura w trakcie oględzin wydała pracownikom polecenie usunięcia 
nieprawidłowości, które można było wyeliminować na bieżąco. 

 (dowód: akta kontroli, str. 291, 292, 296-298) 

b) plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (do 14 roku życia): 
− przy placu zabaw brak jest wydzielonego miejsca parkingowego dla osób 

niepełnosprawnych; 
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− alejki dojazdowe do urządzeń na placu zabaw przebiegają po nawierzchni 
nieutwardzonej, co może powodować dyskomfort i trudności w korzystaniu przy 
wilgotnej pogodzie; 

− część ławek na terenie placu nie ma podłokietników, co utrudnia siadanie 
i wstawanie osobom z niepełnosprawnościami i osobom starszym; 

− większość zabawek posiada pochylnie dla dzieci poruszających się na wózku. 
Wjazd do karuzeli obrotowej może być utrudniony dla dzieci na wózkach ze 
względu na dużą różnicę wysokości między podestem karuzeli, a podłożem (ok. 
5 cm); 

− tablica informacyjna nie ma wersji z tekstem w alfabecie Braille’a, 
o odpowiednim kontraście i foncie; 

− w najbliższym otoczeniu brak jest ogólnodostępnej toalety i przewijaka. 
(dowód: akta kontroli, str. 292, 293) 

c) Ośrodek Sportu i Rekreacji: 
1) stadion:  

− przed stadionem znajdują się dwa oznaczone miejsca parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych, ich lokalizacja zapewnia swobodny dostęp osobom na 
wózku; 

− przy trybunie dla gości znajduje się toaleta dostosowana dla osób 
niepełnosprawnych, prowadził do niej podjazd umożliwiający swobodny dostęp 
osobom poruszającym się na wózkach; 

− dla kibiców na wózkach wyznaczone zostało miejsce na dole trybuny, przy 
bieżni. Na trybuny wjazd jest możliwy jedynie po bardzo stromym ciągu 
komunikacyjnym. Na ciągach komunikacyjnych ułożona została kostka 
pozbrukowa, utrudniająca poruszanie się osób na wózkach; 

− przy głównym wejściu na stadion, dla kibiców na wózkach, zorganizowano 
wejście przez bramkę, nie przez tzw. kołowrotek. Przed głównym wejściem brak 
jest miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. W kasach, lada znajduje 
się na odpowiedniej wysokości, umożlwiającej korzystanie osobom na wózkach. 
Kas nie wyposażono w pętle indukcyjne; 

− na trybunie, krzesła nie mają podłokietników. Miejsca wskazane jako miejsca 
dla osób na wózkach nie mają odpowiedniego zabezpieczenia – 
nieodpowiednia barierka nie zabezpiecza przed spadnięciem na niższe rzędy 
osoby siedzącej na wózku. Barierka nie zabezpiecza przed spadnięciem nie 
tylko osób na wózku ale również osób niskiego wzrostu, np. dzieci; 

− zadaszona część trybun nie jest dostępna dla osób na wózku - brak windy  
i podjazdu. Na trybunie znajduje się nieoznakowana toaleta dla osób  
z niepełnosprawnościami. Brak w niej jest lustra, kosza oraz przycisku 
przywołującego pomoc; 

− na wyższą trybunę prowadzą schody bez kontrastów (co stanowi utrudnienie dla 
osób z wadą narządu wzroku), natomiast z odpowiednią poręczą i ze 
spocznikami; 

− na trybunie dla gości toaleta dla osób z niepełnosprawnościami nie ma lustra, 
kosza na śmieci oraz przycisku przywołującego pomoc. Włącznik światła jest 
zbyt wysoko zamocowany dla osoby poruszającej się na wózku. 

Odnośnie stwierdzonych w toku oględzin barier dostępności, pracownicy Ośrodka 
Sportu i Rekreacji wyjaśniali, że są pracownikami od kilku miesięcy i w tym okresie 
sygnalizowali odpowiednim służbom nieprawidłowości, jakie sami spostrzegli,  
a obiekt nie jest jeszcze oddany do użytku.  

2) budynek przy miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych: 
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− miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych nie zostały prawidłowo 
oznaczone - brak niebieskiego koloru nawierzchni i oznakowania pionowego;  

− do budynku prowadzi pochylnia o właściwych parametrach, co umożliwia 
swobodny wjazd osobie na wózku. Osoba na wózku może samodzielnie 
otworzyć drzwi wejściowe do budynku;  

− w budynku brak jest toalety i szatni dostępnych dla osób niepełnosprawnych. 

3) hala: 
− przy wejściu na halę znajduje się stopień o wysokości ok. 20 cm, do budynku 

nie prowadzi podjazd lub pochylnia, osoba na wózku nie może samodzielnie 
wejść do budynku; 

− w korytarzu, toaleta jest oznaczona jako dostępna dla osób niepełnosprawnych. 
Wewnątrz znajdują się różne przedmioty, w tym: wiadra, szczotki, odzież; 
suszarka do rąk umiejscowiona zbyt wysoko dla osoby na wózku.  
W pomieszczeniu znajduje się sufit ze skosem, o który może uderzyć osoba 
niewidoma lub niedowidząca (skos znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 
umywalki). Szatnia i toaleta z natryskami prysznicowymi były niedostępne dla 
osób z niepełnosprawnościami. W przebieralni szafki mają zbyt wysoko 
umiejscowione wieszaki, przestrzeń manewrowa dla osób na wózkach jest zbyt 
ograniczona, w toalecie prysznice otoczone są murkiem, dla osób na wózkach 
nieodpowiednia jest umywalka i przestrzeń manewrowa; 

− na hali sportowej ławki nie mają podłokietników, brak jest wyznaczonych miejsc 
dla osób niepełnosprawnych. Schody na trybunach nie mają kontrastów, co 
utrudnia poruszanie się osobom z wadą wzroku, brak jest poręczy przy 
schodach. 

(dowód: akta kontroli, str. 293, 294) 

d) Ratusz: 
− przy wejściu głównym do Ratusza brak jest podjazdu, trzeba udać się do 

drugiego wejścia (z tyłu budynku), gdzie znajduje się podnośnik. W głównym 
wejściu, przy schodach, brak jest kontrastu. Poręcz jest prawidłowa, drzwi 
o odpowiednim ciężarze, brak natomiast oznakowania dojścia do windy. 
W bezpośredniej bliskości wejścia (tylne wejście do budynku) znajduje się 
miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, prawidłowo oznakowane; 

− przed wejściem znajduje się platforma samoobsługowa, z której korzystały 
osoby z niepełnosprawnościami; w trakcie oględzin wystąpił problem z obsługą 
(nie jest to obsługa intuicyjna); 

− nie zorganizowano odrębnej toalety dla osób niepełnosprawnych – jako toaletę 
dla niepełnosprawnych (kobiet i mężczyzn) oznaczono toaletę męską.  
W toalecie nie zainstalowano lustra, z którego mogłaby skorzystać osoba na 
wózku oraz systemu przywołania pomocy. Kosz na śmieci jest otwierany nogą, 
co stanowi znaczne utrudnienie dla osób na wózku. W toalecie brak jest mydła  
i ręczników; 

− przy kasie brak pętli indukcyjnej, lada umiejscowiona jest zbyt wysoko dla osoby 
na wózku; 

− winda wewnętrzna wyposażona jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz 
w lektora (komunikaty dźwiękowe); 

− na klatce schodowej brak jest kontrastów, poręcz zabytkowa, niedostosowana 
dla niepełnosprawnych; 

− posadzka w budynku posiada śliską strukturę, niebezpieczną zwłaszcza dla 
osób starszych i poruszających się o kulach lub lasce.  

(dowód: akta kontroli, str. 294) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W poddanych oględzinom obiektach nie uwzględniono rozwiązań zapewniających 
osobom niepełnosprawnym i starszym dostęp do obiektów i usług świadczonych  
w przestrzeni publicznej na równi z osobami pełnosprawnymi. Na etapie 
przygotowania i realizacji projektów techniczno-budowlanych, w tym znacznych 
rozmiarów, jak np. stadion, miasto nie korzystało ze specjalistycznego, 
dodatkowego wsparcia m.in. z zakresu projektowania uniwersalnego, w celu 
wypracowania na etapie koncepcyjnym możliwego do wdrożenia rozwiązania, 
decydującego o dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami 
remontowanych i modernizowanych obiektów. Zminimalizowałoby to ryzyko 
zastosowania rozwiązań nieuwzględniających potrzeb wszystkich użytkowników  
i konieczności wprowadzania zmian w już zakończonych inwestycjach.  
Miasto, jak wyjaśnił Prezydent, w przypadku prac projektowych dotyczących 
przestrzeni publicznej zwraca szczególną uwagę na to, aby każdy projekt zawierał 
rozwiązania związane z likwidacją barier architektonicznych. Dodał też, inspektor ds. 
niepełnosprawnych zostanie zaangażowany w działania inwestycyjne miasta  
w większym niż dotychczas zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 578) 

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 
budowlanego26. W przypadku współfinansowania inwestycji z budżetu środków 
europejskich, istnieje obowiązek stosowania obowiązujących w danym okresie 
programowania wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami27. Osoby 
niepełnosprawne maja 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 urzeczywistnienie28. Zaprojektowanie 
dostępnej dla wszystkich przestrzeni publicznej, szczególnie w przypadku 
przestrzeni już istniejącej, 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.  

(dowód: akta kontroli, str. 166, 291-295) 

Miasto sukcesywnie realizowało inwestycje w celu poprawy dostępności przestrzeni 
publicznej. NIK negatywnie ocenia niezastosowanie w podejmowanych działaniach 
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. 

                                                      
26 Ustawa z dnia 27 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.  
27 M.in. wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans dla kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, 
Minister Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 8 maja 2015 r.  
28 Por. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M. P. Nr 50, 
poz. 475).  

Ustalona 
nieprawidłowość  

Ocena cząstkowa 
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IV. Wnioski 

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 Kontroli29, wnosi o: 
1) opracowanie planu likwidacji zinwentaryzowanych barier w przestrzeni 

publicznej,  
2) podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie barier architektonicznych  

i technicznych, w objętych kontrolą obiektach, utrudniających osobom starszym  
i niepełnosprawnym dostęp do przestrzeni publicznej. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w 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 wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Poznań, 30 stycznia 2018 r.  
  
  

 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Poznaniu 

 
 Dyrektor 

Andrzej Aleksandrowicz  
 

 

 

 

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

 podpis 

  

  

  

  

 

                        
 

                                                      
29 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, ze zm.  

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
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i wykonania wniosków 


