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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy Sadowne (dalej: Urząd) 
ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne  

Waldemar Cyran, Wójt Gminy Sadowne (dalej: Wójt), od 8 grudnia 2014 r. 
  

Wywiązywanie się z niektórych obowiązków wprowadzonych ustawą z dnia  
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami1 
(dalej: uzd), w tym: 

1. Wyznaczenie koordynatora do spraw dostępności oraz realizacja zadań przez 
koordynatora do spraw dostępności2; 

2. Wywiązanie się z obowiązku raportowania o stanie zapewniania dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami3. 

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

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

 

Najwyższa Izba Kontroli  
Departament Administracji Publicznej 

 
Cezary Domasik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/83/2021 z dnia 15 października 2021 r. 

(akta kontroli str. 1-13) 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wywiązywanie się przez Gminę 
Sadowne z niektórych obowiązków wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.  
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Wójt terminowo wyznaczył koordynatora do spraw dostępności (dalej: Koordynator), 
określając jednocześnie zakres realizowanych przez niego zadań. Zgodnie  
z wymogami uzd, dane kontaktowe Koordynatora zostały opublikowane na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sadowne (dalej: BIP). Opracowany przez 
Koordynatora Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu 
Gminy Sadowne osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 (dalej: 
Plan działania), zawierał elementy wymagane uzd i był wdrażany. 

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

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

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

4  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm. (dalej: ustawa o NIK). 
5  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę  

w formie opisowej. 
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Opracowany przez Koordynatora Raport o stanie zapewniania dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami (dalej: Raport), zawierał rzetelne informacje wskazane 
w uzd i został terminowo przekazany do właściwego miejscowo wojewody, 
za pośrednictwem portalu sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego. 
Stosownie do wymogów uzd, Raport został opublikowany na stronie BIP. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

 opublikowaniu Planu działania na stronie BIP po upływie ponad 10 miesięcy 
od jego zatwierdzenia przez Wójta, co było działaniem nierzetelnym,  

 nierzetelnym sporządzeniu Planu działania w zakresie dotyczącym terminu 
publikacji na stronie BIP danych kontaktowych Koordynatora.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

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

1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 uzd Wójt, zarządzeniem z dnia 28 września 2020 r.6, 
wyznaczył Koordynatora. Wyznaczenie Koordynatora nastąpiło w terminie 
określonym w art. 59 uzd. Zgodnie z powyższym zarządzeniem, funkcję 
Koordynatora powierzono jednej osobie, a do jej zadań należało w szczególności: 

-  wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług, 

-  przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie  
z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi  
w art. 6 uzd, 

-  monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

-  przedstawianie Wójtowi bieżących informacji o podejmowanych działaniach  
z zakresu realizowanych zadań. 

W zarządzeniu zawarto również postanowienia zobowiązujące m.in. pracowników 
Urzędu do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatora w zakresie 
realizacji ww. zadań. Wykonanie zarządzenia powierzono Zastępcy Wójta7.   

(akta kontroli str. 14-127, 140, 146-153, 196-199) 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 uzd, dane kontaktowe Koordynatora zostały opublikowane 
na stronie BIP w dniu 7 października 2020 r. 

 (akta kontroli str. 66-115, 196-198) 

2. Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 2 uzd, Koordynator 19 listopada 2020 r. opracował 
Plan działania, który został zatwierdzony przez Wójta 26 listopada 2020 r. 
Obejmował on w szczególności analizę stanu zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami oraz planowane działania w zakresie poprawy realizacji 

                                                      
6  Zarządzenie Nr 158/2020 Wójta Gminy Sadowne z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby 

pełniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania,  
tj. 28 września 2020 r.  

7  Koordynator 28 września 2020 r. poświadczył otrzymanie ww. zarządzenia. 
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zadań w zakresie dostępności, co było zgodne z art. 14 ust. 3 uzd. Plan działania 
został opracowany na lata 2020-20218.   

(akta kontroli str. 100-115, 140, 146-147, 196-198) 

Plan działania został opublikowany na stronie BIP 20 października 2021 r.,  
w związku z otrzymaniem przez Urząd informacji o planowanym rozpoczęciu kontroli 
NIK, tj. po upływie ponad 10 miesięcy od jego zatwierdzenia przez Wójta, co zostało 
szczegółowo opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.      

(akta kontroli str. 66-127, 140, 146-147, 196-198) 

Przed sporządzeniem Planu działania, 29 października 2020 r. Koordynator dokonał 
wstępnej analizy stanu dostępności budynku, w którym zlokalizowany jest Urząd9.  
Z analizy tej wynika, że Urząd tylko częściowo spełniał wymogi dotyczące 
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.   

Ponadto, Koordynator wyjaśnił m.in., że prowadzone były analizy wewnętrzne  
w postaci rozmów koordynatora, zastępcy wójta oraz informatyka w sprawie 
istniejących barier oraz możliwości i terminu ich usunięcia. Poddano analizie 
poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynku (…), komunikację  
w zakresie kontaktu: telefonicznego, SMS, MMS, faksu, korespondencyjnego, 
komunikacji audiowizualnej i tłumacza języka migowego oraz dostępności strony 
internetowej. (…) Omówiono kwestię dostępności Urzędu i ustalono zmiany, które 
należy wprowadzić i ująć w planie na rzecz poprawy dostępności. 

(akta kontroli str. 100-115, 123-127, 146-153, 196-198) 

Działania przewidziane w Planie działania były realizowane zgodnie z ww. planem, 
za wyjątkiem dotrzymania terminu opublikowania na stronie BIP danych 
kontaktowych Koordynatora (dane te zostały opublikowane 7 października 2020 r.,  
a zgodnie z ww. planem powinno to nastąpić we wrześniu 2020 r.). NIK stwierdziła, 
że Plan działania w tym zakresie został sporządzony nierzetelnie, co zostało 
szczegółowo opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.     

(akta kontroli str. 66-115, 128-131, 140-153, 175-184, 186-194, 196-198) 

W ramach działań przewidzianych w Planie działania m.in.: 

-  dokonano analizy stanu dostępności budynku, w którym zlokalizowany jest 
Urząd, 

-  dokonano analizy dostępności stron internetowych Urzędu, 

-  umieszczono deklarację dostępności na stronie BIP, 

-  odnowiono podjazd dla wózków inwalidzkich. 

Według stanu na dzień 16 listopada 2021 r., spośród 13 działań ujętych w Planie 
działania, 10 zostało zrealizowanych. Ostatnie z realizowanych przez Urząd działań 
(zaplanowane do wykonania na październik 2021 r.) polegało na zapewnieniu 
dostępu alternatywnego. W celu jego realizacji Wójt, zarządzeniem z dnia  
11 października 2021 r.10, wprowadził standardy obsługi osób ze szczególnymi  

                                                      
8  Termin realizacji pierwszego działania zawartego w tym planie określono na wrzesień 2020 r. Ostatnie  

działanie, polegające na sporządzeniu Planu działania na lata 2022-2023, ma zostać zrealizowane  
w grudniu 2021 r.   

9  Analiza ta została sporządzona na piśmie. 
10  Zarządzenie nr 224/2021 Wójta Gminy Sadowne z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia 

Standardów obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz zapewnienia dostępu alternatywnego  
w Urzędzie Gminy Sadowne. 
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potrzebami oraz zapewnienia dostępu alternatywnego w Urzędzie.  

(akta kontroli str. 66-115, 123-131, 140-153, 175-184, 186-194, 196-198) 

3. Koordynator podał m.in., że w ramach monitorowania działalności Urzędu  
w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: 

-  analizowano potrzeby ww. osób będących w bezpośrednim kontakcie  
z pracownikami Urzędu, 

-  obserwowano bieżącą obsługę ww. osób,  

- przeprowadzono analizę dostępności Urzędu, 

-  wdrażano Plan działania i sprawowano nadzór na jego realizacją zgodnie  
z harmonogramem.   

Ponadto podał, że zapoznano pracowników Urzędu z wprowadzonymi Standardami 
obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz zapewnienia dostępu alternatywnego 
oraz ustawą uzd. 

(akta kontroli str. 123-127) 

4. Koordynator podał m.in., że wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami  
w dostępie do usług świadczonych przez Urząd polegało na bezpośredniej obsłudze 
interesantów na parterze budynku Urzędu, gdzie nie ma barier architektonicznych. 
Ponadto, zostało wprowadzone zarządzenie dotyczące alternatywnej obsługi osób 
ze szczególnymi potrzebami, aby standardy obsługi były ogólnodostępne i znane 
zarówno interesantom jak i wszystkim pracownikom Urzędu. Umieszczono na 
stronie internetowej BIP wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej, 
informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej.  

(akta kontroli str. 123-127) 

5. Zgodnie z Planem działania11, Koordynator i informatyk byli odpowiedzialni za: 

-  sporządzenie Raportu o stanie zapewniania dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami, 

-  przekazanie sporządzonego Raportu do zatwierdzenia Wójtowi, 

-  publikację Raportu na stronie BIP12. 

 (akta kontroli str. 100-114, 140, 146-148, 175-178, 196-198) 

6. Raport został sporządzony przez Koordynatora 24 marca 2021 r. W tym dniu 
został on również przekazany do zatwierdzenia Wójtowi. Treść Raportu została 
zatwierdzona przez Wójta 29 marca 2021 r. Raport:  

-  został sporządzony na formularzu opracowanym przez ministra właściwego 
do spraw rozwoju regionalnego i udostępnionym na stronie podmiotowej BIP 
tego ministra, co było zgodne z art. 11 ust. 3 uzd, 

-  został przekazany do właściwego miejscowo wojewody, za pośrednictwem 
portalu sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego, 30 marca 
2021 r.13, tj. w terminie określonym w art. 11 ust. 1 i art. 58 uzd,  

                                                      
11  Wiersz siódmy Planu działania. 
12  Informatyk brał udział w realizacji tej czynności. 
13  Urząd został poinformowany o możliwości przekazania Raportu za pośrednictwem portalu 

sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomość (e-mail) w powyższym zakresie została 
wysłana do Urzędu 25 stycznia 2021 r. 
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-  zawierał informacje wskazane w art. 11 ust. 2 uzd, tj. m.in.: informacje w zakresie 
spełniania przez dany podmiot, w ramach prowadzonej działalności, minimalnych 
wymagań, o których mowa w art. 6,  

-  zgodnie z art. 11 ust. 1 uzd, został opublikowany na stronie BIP w dniu 31 marca 
2021 r. 

W Raporcie podano m.in., że w budynku Urzędu: 

-  w zakresie dostępności architektonicznej: 

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

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

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

a)  umożliwiono kontakt telefoniczny, korespondencyjny oraz przesyłanie faksów;  

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

Oględziny wykazały, że Raport zawierał informacje zgodne ze stanem faktycznym.  

 (akta kontroli str. 66-122, 154-184, 186-194, 196-198) 

7.W okresie objętym kontrolą (do 22 listopada 2021 r.), na działania związane 
z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Urząd 
wydatkował 2 460,00 zł. Kwota ta w całości stanowiła wynagrodzenie 
dla wykonawcy umowy z 19 stycznia 2021 r. dotyczącej zmiany wizualizacji www 
na wersję szablon zgodnie z wytycznymi WCAG 2.114.    

 (akta kontroli str. 100-114, 128-139, 194, 196-198) 

Odnośnie kosztów realizacji zadania przewidzianego w Planie działania 
polegającego na odnowieniu podjazdu dla wózków inwalidzkich Wójt podał, że to 
odnowienie polegało na przyklejeniu odpadających lub ruchomych płytek 
podłogowych. Prace zostały wykonane przez pracownika Urzędu za pomocą kleju 
będącego na naszym stanie. Nie poniesiono dodatkowych wydatków w związku 
z odnowieniem ww. podjazdu. 

(akta kontroli str. 128-131, 146-147, 179-184)   

8. W okresie od 6 września do 17 listopada 2021 r. do Urzędu nie wpłynęły: 

-  informacje, na podstawie art. 29 uzd, o braku dostępności architektonicznej 
lub informacyjno-komunikacyjnej, 

                                                      
14  Urząd dokonał zapłaty wykonawcy 30 marca 2021 r. 



 
 

7 

 

-  wnioski, na podstawie art. 30 uzd, o zapewnienie dostępności architektonicznej 
lub informacyjno-komunikacyjnej. 

 (akta kontroli str. 100-114, 185, 196-198) 

9. Odnośnie informowania obywateli o ich uprawnieniach wynikających z regulacji 
uzd Wójt podał m.in., że informacje na ten temat były umieszczone na stronie BIP 
w postaci zarządzeń Wójta dotyczących realizacji uzd. Informowanie obywateli 
w powyższym zakresie odbywało się również w trakcie rozmów z osobami 
kontaktującymi się z Urzędem bezpośrednio oraz telefonicznie. 

 (akta kontroli str. 100-114) 

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

1. Plan działania został opublikowany na stronie BIP dopiero 20 października 
2021 r., tj. po upływie ponad 10 miesięcy od jego zatwierdzenia przez Wójta, co było 
działaniem nierzetelnym. Publikacji ww. dokumentu dokonano w związku 
z otrzymaniem informacji o planowanym rozpoczęciu niniejszej kontroli.  

Obowiązek publikacji Planu działania na stronie BIP wynika z art. 14 ust. 5 uzd. 

(akta kontroli str. 66-127, 140, 146-147, 195) 

Wójt i Koordynator wyjaśnił m.in., że uzd nie określa terminu opublikowania Planu 
działania, niemniej jednak nakłada obowiązek jego publikacji. Opóźnienie 
w publikacji planu było wynikiem przeoczenia, które zostało zdiagnozowane po 
otrzymanej informacji o planowanej kontroli NIK. 

(akta kontroli str. 116-122) 

Zdaniem NIK, brak ustawowego określenia terminu publikacji Planu działania 
nie usprawiedliwia tak znacznej zwłoki w jego publikacji na stronie BIP. Istotą 
publikacji jest bowiem rzetelne poinformowanie zainteresowanych o przyjęciu 
Planu działania i jego treści. NIK zauważa, że dokument ten mógł być opublikowany 
już w listopadzie 2020 r., ponieważ jego zatwierdzenie nastąpiło 26 listopada 2020 r.  

2. Plan działania, w zakresie dotyczącym terminu opublikowania na stronie BIP 
danych kontaktowych Koordynatora, został sporządzony nierzetelnie. 

W Planie działania, opracowanym przez Koordynatora 19 listopada 2020 r. 
i zatwierdzonym przez Wójta 26 listopada 2020 r., w wierszu pierwszym 
przewidziano, że publikacja informacji dot. Koordynatora (jego danych 
kontaktowych) na stronie BIP nastąpi we wrześniu 2020 r. NIK ustaliła, że dane te 
zostały opublikowane 7 października 2020 r. 

(akta kontroli str. 66-115, 128-131, 140, 146-147, 175-178, 195) 

Wójt wyjaśnił m.in., że Plan działania zawiera ogólne działania jakie nakłada na 
Urząd uzd, także te podejmowane przed jego zatwierdzeniem.  

Ponadto, Wójt i Koordynator wyjaśnili m.in., że wpisując miesiąc wrzesień w Planie 
działania pomylono datę powołania Koordynatora (28 września 2020 r.) z datą 
podania jego danych do publicznej wiadomości. 

(akta kontroli str. 128-131, 175-178) 
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IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

 Niezwłoczne zamieszczanie na stronie BIP planu działania, którego 1.
opublikowanie jest wymagane uzd. 

 Zapewnienie rzetelnego sporządzania planu działania na rzecz poprawy 2.
zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli. 
Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie 
przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały  
w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

Warszawa, …….. grudnia 2021 r. 

  

 
                                                                           Najwyższa Izba Kontroli 

                                                                 Departament Administracji Publicznej 

                                                                                                Dyrektor  
                                                                                 Bogdan Skwarka 

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

                                                            podpis 

                   Kontroler:              

                  

                Cezary Domasik 

główny specjalista kontroli państwowej 

 
         ........................................................ 
                             podpis                             
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