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Raport zbiorczy powstał w ramach projektu pt.: „Monitoring działań jednostek administracji 

pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim” 

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.6. Wysoka 

jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych EFS 

na lata 2014–2020 (nr umowy: POWR.02.06.00-00.0028/16-00)realizowanego w partnerstwie 

Stowarzyszenia EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej, Stowarzyszenia 
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Opracowanie: Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej 

 

 

Elektroniczna wersja raportu zbiorczego i załączników jest dostępna pod linkiem: 

https://europartner-akie.pl/monitoring-dzialan-jednostek-administracji-pod-katem-realizacji-

praw-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-wojewodztwie-podlaskim/ 

 

 

Stowarzyszenie EUROPARTNER 

Akademicki Klub Integracji Europejskiej 

ul. Warszawska 44/1 (III piętro) 

15-077 Białystok 

tel./fax. 85 732 02 58 

biuro.europartner@gmail.com 

https://europartner-akie.pl/ 

 

 

https://europartner-akie.pl/monitoring-dzialan-jednostek-administracji-pod-katem-realizacji-praw-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-wojewodztwie-podlaskim/
https://europartner-akie.pl/monitoring-dzialan-jednostek-administracji-pod-katem-realizacji-praw-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-wojewodztwie-podlaskim/
mailto:biuro.europartner@gmail.com
https://europartner-akie.pl/


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój 

   

3 

  

 

 

Podziękowania 
 

Wszyscy Partnerzy oraz Zespoły Monitoringowe pracując w ramach projektu składają 

podziękowania instytucjom, które wzięły udział w projekcie jako instytucje monitorowane. 

Wymagało to od wszystkich instytucji poświęcenia własnego czasu i pogłębienia tematyki 

dotyczącej praw osób z niepełnosprawnościami. 
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1. Opis przebiegu poszczególnych monitoringów 

Projekt „Monitoring działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z 

niepełnosprawnościami w województwie podlaskim” realizowany był od 1 maja 2017 

r. do 31 grudnia 2018 r., miał charakter wojewódzki.  

Monitoring jednostek przeprowadzono zgodnie z „Metodologią prowadzenia 

monitoringu działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z 

niepełnosprawnościami zawierającą minimalne wymogi dla przeprowadzenia tego 

monitoringu, w tym projekt narzędzia do wykorzystania przez projektodawców przy 

prowadzeniu ww. monitoringu”. 

Celem monitoringu było zwiększenie zdolności instytucji monitorowanej do wdrażania 

postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych poprzez analizę 

działań tej instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących jej działań oraz 

weryfikację ich wykorzystania. 

Projekt i monitoring był realizowany przez następujących partnerów:  

 Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej - Lider 

Projektu, 

 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "SZANSA" w Bielsku 

Podlaskim, 

 Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "START". 

Monitoring składał się z kilku etapów i działań w poszczególnych etapach:  

1) Dobór instytucji monitorowanej do badania, 

2) Zbieranie danych o instytucji monitorowanej 

3) Opracowanie planu monitoringu 

4) Przeprowadzenie monitoringu 

5) Weryfikacja wykorzystania rekomendacji 
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1.1. Dobór instytucji monitorowanej do badania 

Monitoring działań jednostek administracji w województwie podlaskim pod kątem 

realizacji praw osób z niepełnosprawnościami objął łącznie 50 instytucji, przy czym 

przez instytucję monitorowaną rozumie się jednostkę administracji rządowej lub 

samorządowej wraz z wybranymi jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi, w 

zależności od szczebla samorządu, za prowadzenie działalności w zakresie: pomocy 

społecznej i rehabilitacji, polityki rynku pracy, edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i 

rekreacyjnej, obsługi administracyjnej mieszkańców, służb zespolonych. 

Minimalna próba badawcza dla województwa podlaskiego, zgodnie z dokumentem: 

„Metodologia prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji pod kątem 

realizacji praw osób z niepełnosprawnościami zawierająca minimalne wymogi dla 

przeprowadzenia tego monitoringu, w tym projekt narzędzia do wykorzystania przez 

projektodawców przy prowadzeniu ww. monitoringu” (zwanej dalej Metodologią) 

wynosi 7 spośród 118 gmin.  

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie w projekcie założono realizację badań 

na próbie 26 gmin. Ustalona liczba badanych gmin, pozwoliła na wyliczenie wg 

proporcji, nowej struktury próby badawczej:  4 gminy miejskie, 7 gmin miejsko-

wiejskich, 15 gmin wiejskich. 

Tabela 1. Dobór próby  

Województwo Badana populacja Próba badawcza 

gminy 

miejskie 

gminy 

miejsko- 

wiejskie 

gminy 

wiejskie 

gminy 

ogółem 

gminy 

miejskie 

gminy 

miejsko- 

wiejskie 

gminy 

wiejskie 

gminy 

ogółem 

Podlaskie - 

minimum 

10 27 78 118 1 2 4 7 

Podlaskie – 

projekt 

10 27 78 118 4 7 15 26 

 

Wskaźnik G >Me (liczba 1) 

4 3 6 13 

 

Wskaźnik G <Me (liczba 2) 

0 4 9 13 
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Zapisy Metodologii wskazują, że „należy dążyć do tego, by w każdym województwie w 

próbie badawczej znajdowała się równa liczba gmin z podzbioru o wartości wskaźnika 

G wyższej od mediany i z podzbioru o wartości wskaźnika poniżej mediany”1. W 

warstwie gmin miejskich w województwie podlaskim nie występują samorządy 

posiadające wskaźnik G poniżej mediany. W związku z tym, że liczby samorządów w 

warstwie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich są nieparzyste, aby spełnić w/w zalecenie, 

w tych warstwach do badań przyjęto: 

 gminy miejsko-wiejskie – 4 podmioty o wskaźniku G poniżej mediany,  3 – 
powyżej, 

 gminy wiejskie - 9 podmiotów o wskaźniku G poniżej mediany,  6 – powyżej. 

Dzięki temu próba badawcza zawierała dokładnie po 13 gmin ze wskaźnikiem G 

poniżej i powyżej mediany. 

Wybór gmin miejskich 

Wyboru gmin do badania dokonano metodą losową, wybrano 4 gminy o najniższych 

wylosowanych liczbach (z pominięciem miast grodzkich). W przypadku, gdy gmina 

odmówiła udziału w projekcie, do badań zaproponowano kolejną gminę zgodnie z 

wylosowanymi liczbami. 

Wybór gmin miejsko-wiejskich 

Wyboru gmin do badania dokonano metodą losową, wybrano 4 gminy o najniższych 

wylosowanych liczbach posiadające wskaźnik G poniżej mediany i 3 gminy o 

najniższych wylosowanych liczbach posiadające wskaźnik G powyżej mediany. W 

przypadku, gdy gmina odmówiła udziału w projekcie, do badań zaproponowano 

kolejną gminę zgodnie z wylosowanymi liczbami. 

Wybór gmin wiejskich 

Wyboru gmin do badania dokonano metodą losową, wybrano 9 gmin o najniższych 

wylosowanych liczbach posiadające wskaźnik G poniżej mediany i 6 gmin o 

najniższych wylosowanych liczbach posiadające wskaźnik G powyżej mediany. W 

                                                           
1 Str. 43 Metodologii. 
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przypadku, gdy gmina odmówiła udziału w projekcie, do badań zaproponowano 

kolejną gminę zgodnie z wylosowanymi liczbami. 

Pozostała liczba instytucji objętych badaniem do liczby 50 instytucji obejmowała co do 

zasady: Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, administrację zespoloną i starostwa 

powiatowe/ miasta na prawach powiatu. W związku z tym, że w badaniu wzięło udział: 

7 powiatów i miast na prawach powiatu oraz Urząd Wojewódzki i 3 jednostki 

administracji zespolonej, pozostałą, brakująca ilość instytucji uzupełniono gminami 

wiejskimi i miejsko-wiejskimi, wg wylosowanych mechanizmów. W rezultacie 

badaniami objęto Urząd Wojewódzki, administrację zespoloną - 3 instytucje, 7 

powiatów i miast na prawach powiatu, 39 gmin. 

W wyniku doboru próby monitoringiem objęto instytucje administracji na następujących 

poziomach. 

Urząd wojewódzki wraz z delegaturami, w których prowadzona jest obsługa 

mieszkańców: 

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 3, 15-213 Białystok 

Administracja zespolona działająca na poziomie wojewódzkim: 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok  

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15-110 

Białystok 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23 
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Starostwa powiatowe/urzędy miast (miasto na prawach powiatu) wraz z 

jednostkami organizacyjnymi: 

Miasto Suwałki, Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki 

Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża 

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie 

Mazowieckie 

Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów 

Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka 

Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka 

Urzędy gmin wraz z jednostkami organizacyjnymi: 

Urząd Gminy Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo 

Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A, 18-400 Łomża 

Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki 

Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno 

Urząd Gminy Kołaki Kościelne,  ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne 

Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol 

Urząd Gminy Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock 

Urząd Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka 

Urząd Gminy Przerośl, ul. Rynek 2, 16 - 427 Przerośl 
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Urząd Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk 

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie 

Urząd Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki  

Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk 

Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz 

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej  ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka 

Urząd Miejski Czyżew, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew. 

Urząd Gminy Dziadkowice, Dziadkowice 13, 17-306 Dziadkowice 

Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz 

Urząd Gminy Gródek, ul. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek 

Urząd Gminy Jasionówka  ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka 

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10 

Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele 

Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne 

Urząd Miejski w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki 

Urząd Gminy Narewka,  ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka 

Urząd Gminy Nowe Piekuty, ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty 

Urząd Gminy Siemiatycze, ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze 

Urząd Miejski w Supraślu, ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl 

Urząd Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne 
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Urząd Miejski, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków 

Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski 

Urząd Miejski w Surażu, ul. 11 Listopada  16, 18-105 Suraż 

Urząd Gminy Rutki,  ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki 

Urząd Gminy Sejny, ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny 

Urząd Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo 

Urząd Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów  

Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo 

Urząd Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz 

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna 
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Tabela 2. Daty monitoringów  

Nr Nazwa Instytucji 

Data 
rozpoczęcia 
monitoringu 
w instytucji 

(data 
wysłania 
ankiety) 

Data 
zakończenia 

bezpośrednich 
czynności 

monitoringowych 

Data 
przygotowania 

raportu 
końcowego 

Data 
przygotowania 
raportu 
weryfikacyjnego 

1 Kurator Oświaty 08-08-2017 28.06.2018 19-09-2018 31.01.2019 

2 
Wojewódzki 
Inspektor 
Farmaceutyczny 

08-08-2017 28.06.2018 19-09-2018 
31.01.2019 

3 
Powiat 
Hajnówka 

08.08.2017 25.05.2018 19-09-2018 
31.01.2019 

4 
Starostwo 
Powiatowe w 
Łomży 

31.10.2017 25.05.2018 19-09-2018 
31.01.2019 

5 
Urząd Gminy 
Dziadkowice 

01.08.2017 11.05.2018 05-10-2018 
31.01.2019 

6 
Urząd Miasta 
Grajewo 

01.08.2017 11.05.2018 19-09-2018 
31.01.2019 

7 
Urząd Gminy 
Kołaki 
Kościelne 

01.08.2017 11.05.2018 19-09-2018 
31.01.2019 

8 
Urząd Gminy 
Krasnopol 

07.08.2017 11.05.2018 19-09-2018 
31.01.2019 

9 
Urząd Gminy 
Narewka 

02.08.2017 25.05.2018 19-09-2018 
31.01.2019 

10 
Urząd Gminy 
Suwałki 

01.08.2017 25.05.2018 19-09-2018 
31.01.2019 

11 
Urząd Miejski 
Suraż 

31.10.2017 25.05.2018 05-10-2018 
31.01.2019 

12 Miasto Suwałki 01.08.2017 25.05.2018 19.09.2018 31.01.2019 

13 
Urząd Miasta 
Bielsk Podlaski 

21.07.2017 25.05.2018 29-10-2018 
31.01.2019 

14 
Powiat 
Zambrów 

11.08.2017 25.05.2018 19-09-2018 
31.01.2019 

15 
Starostwo 
powiatowe w 
Mońkach 

08.08.2017 25.05.2018 05-10-2018 
31.01.2019 
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16 
Starostwo 
powiatowe w 
Sokółce 

08.08.2017 25.05.2018 05-10-2018 
31.01.2019 

17 

Starostwo 
powiatowe w 
Wysokiem 
Mazowieckiem 

17.08.2017 25.05.2018 19-09-2018 

31.01.2019 

18 
Urząd Gminy 
Juchnowiec 
Kościelny 

21.07.2017 25.05.2018 29.10.2018 
31.01.2019 

19 
Podlaski Urząd 
Wojewódzki 

17.08.2017 28.06.2018 19-09-2018 
31.01.2019 

20 
Urząd Gminy 
Puńsk 

01.08.2017 11.05.2018 05-10-2018 
31.01.2019 

21 
Urząd Gminy 
Trzcianne 

01.08.2017 25.05.2018 05-10-2018 
31.01.2019 

22 
Urząd Gminy 
Wąsosz 

01.08.2017 11.05.2018 05-10-2018 
31.01.2019 

23 
Urząd Gminy 
Bakałarzewo 

01.08.2017 11.05.2018 19-09-2018 
31.01.2019 

24 
Urząd Gminy 
Zambrów 

01.08.2017 11.05.2018 19-09-2018 
31.01.2019 

25 
Urząd Gminy 
Mały Płock 

01.08.2017 11.05.2018 19-09-2018 
31.01.2019 

26 
Urząd Miejski 
Mońki 

21.07.2017 25.05.2018 05-10-2018 
31.01.2019 

27 
Urząd Miejski w 
Goniądzu 

01.08.2017 25.05.2018 05-10-2018 
31.01.2019 

28 
Urząd Miejski 
Wasilków 

24.07.2017 25.05.2018 29-10-2018 
31.01.2019 

29 
Urząd Gminy 
Wysokie 
Mazowieckie 

17.08.2017 25.05.2018 19-09-2018 
31.01.2019 

30 
Urząd Gminy 
Jasionówka 

01.08.2017 11.05.2018 05-10-2018 
31.01.2019 

31 
Urząd Gminy 
Krypno 

01.08.2017 11.05.2018 05-10-2018 
31.01.2019 

32 
Urząd Gminy 
Siemiatycze 

01.08.2017 25.05.2018 19-09-2018 
31.01.2019 

33 
Urząd Miejski 
Kleszczele 

01.08.2017 25.05.2018 19-09-2018 
31.01.2019 

34 
Urząd Miasta 
Kolno 

01.08.2017 11.05.2018 19-09-2018 
31.01.2019 
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35 
Urząd Gminy 
Przerośl 

01.08.2017 11.05.2018 19-09-2018 
31.01.2019 

36 
Urząd Gminy 
Nowinka 

01.08.2017 11.05.2018 19-09-2018 
31.01.2019 

37 
Gmina Czarna 
Białostocka 

01.08.2017 11.05.2018 05-10-2018 
31.01.2019 

38 
Urząd Miejski w 
Czyżewie 

17.08.2017 25.05.2018 19-09-2018 
31.01.2019 

39 
Urząd Gminy 
Sejny 

17.08.2017 11.05.2018 05-10-2018 
31.01.2019 

40 
Urząd Miejski 
Choroszcz 

31.08.2017 25.05.2018 05-10-2018 
31.01.2019 

41 
Urząd Gminy 
Zbójna 

31.10.2017 11.05.2018 19-09-2018 
31.01.2019 

42 
Urząd Gminy 
Boćki 

31.10.2017 25.05.2018 19.09.2018 
31.01.2019 

43 
Urząd Gminy 
Gródek 

31.10.2017 11.05.2018 05-10-2018 
31.01.2019 

44 
Urząd Gminy 
Brańsk 

24.08.2017 25.05.2018 19-09-2018 
31.01.2019 

45 
Urząd Gminy 
Grajewo 

17.08.2017 11.05.2018 19-09-2018 
31.01.2019 

46 
Urząd Gminy 
Nowe Piekuty 

17.08.2017 11.05.2018 05-10-2018 
31.01.2019 

47 Gmina Łomża 17.08.2017 25.05.2018 19-09-2018 31.01.2019 

48 
Urząd Miejski 
Supraśl 

18.08.2017 25.05.2018 05-10-2018 
31.01.2019 

49 
Urząd Gminy 
Rutki Kossaki 

31.10.2017 25.05.2018 19-09-2018 
31.01.2019 

50 

Wojewódzki 
Urząd Ochrony 
Zabytków w 
Białymstoku 

31-10.2017 28.06.2018 19-09-2018 

31.01.2019 

 

1.2. Zbieranie danych o instytucji monitorowanej 

Zbieranie danych o instytucji monitorowanej rozpoczynało się od udostępnienia 
odpowiedniemu personelowi z instytucji monitorowanej ankiety samooceny. Ankieta 
on-line udostępniana była w wersji elektronicznej. Zakres tematyczny ankiety 
obejmował wybrane aspekty działalności instytucji monitorowanych, co pozwoliło 
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określić jak instytucja postrzega swoje działania w kontekście postanowień Konwencji. 
Ankieta umożliwiła wstępną ocena sytuacji w instytucji monitorowanej. 

Na podstawie ankiety wypełnionej przez instytucję oraz uwzględniając inne źródła 
danych  dostępne publicznie: strony internetowe, procedury w gminach/instytucjach, 
dostępne ogólnie dane, grupa monitoringowa sprawdzała czy gmina/instytucja 
wypełniła ankietę prawidłowo.  

Dodatkowo zespół monitoringowy przeprowadził konsultacje na temat działania danej 
instytucji. Konsultacje miały różne formy: wywiady indywidualne, rozmowy 
telefoniczne, spotkania grupowe. W zależności od potrzeb oraz możliwości działania 
na danym terenie. 

Celem konsultacji było też wstępne wskazanie dodatkowych obszarów (poza 
obowiązkowymi), które wg osób konsultowanych powinny być sprawdzone (objęte 
monitoringiem). Lista dodatkowych obszarów znajduje się w tabeli badanych obszarów 
przypisanych do każdej instytucji.  

Po przeanalizowaniu wyników samooceny, rozpoczynał się wstępny przegląd w 
instytucji monitorowanej. Odbywał się w formie spotkań członków zespołu 
monitoringowego z personelem instytucji monitorowanej. 

Wstępny przegląd miał cztery cele: 

1) Pogłębienie wiedzy na temat specyfiki i uwarunkowań działań instytucji 
monitorowanej w obszarze praw osób niepełnosprawnych. 

2) Identyfikacja obszarów, które mogą podlegać monitoringowi oraz obszarów w 
których jest wysokie ryzyko niezgodności stanu faktycznego z postanowieniami 
Konwencji. 

3) Zapoznanie się zespołu monitoringowego z personelem instytucji monitorowanej. 

4) Określenie nakładu pracy, jaki będzie niezbędny do monitorowania poszczególnych 
obszarów działania instytucji. 

Poniżej zaprezentowano badane obszary wg typów instytucji monitorowanych.  
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Tabela 3. Badane obszary wg typów instytucji monitorowanych – gminy (cz.1) 

Obowiązkowe obszary 

monitoringu 

Gmina 

Suraż 

Gmina 

Bakałarzewo 

Gmina 

Łomża 

Gmina 

Suwałki 

Gmina 

Kolno 

Gmina 

Kołaki 

Kościelne 

Gmina 

Krasnopol 

Gmina 

Mały 

Płock 

Obszar - dostępność budynków X X X X X X X X 

Obszar - dostosowanie formy 

informacji do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

X X X X X X X X 

Obszar - działania na rzecz 

zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w instytucji 

X X X X X X X X 

Obszar - działania informacyjne 

ukierunkowane na zwalczanie 

stereotypów,  podnoszenie 

świadomości dotyczącej praw i 

godności osób niepełnosprawnych 

oraz promocji zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. 

X X X X X X X X 

Obszar - konsultacje społeczne w 

instytucji 

X X X X X X X X 

Obszar - kompetencje 

pracowników instytucji 
X X X X X X X X 

Obszar - wypełnianie obowiązków 

ogólnych 

X X X X X X X X 

Obszar - dostępność informacji 

oraz udział w wyborach i 

referendach 

X X X X X X X X 

Obszar - dostępność przestrzeni 

publicznych 
X X X X X X X X 

Obszar - dostępność usług i 

urządzeń dla osób 

niepełnosprawnych 

X X X X X X X X 

Obszar - dostępność wydarzeń z 

zakresu kultury, rekreacji, 

wypoczynku i sportu 

X X X X X X X X 

Obszar - działania na rzecz 

dostępności transportu publicznego 

i specjalistycznego 

X X X X X X X X 

Obszar - działania na rzecz usług 

wspierających osoby 

niepełnosprawne w ich 

samodzielności 

X X X X X X X X 
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Obszar - działania na rzecz 

zabezpieczenia praw osoby 

niepełnosprawnej oraz 

podnoszenia świadomości prawnej 

osób niepełnosprawnych 

X X X X X X X X 

Obszar - mobilność osoby 

niepełnosprawnej 

X X X X X X X X 

Obszar - organizacja oświaty X X X X X X X X 

Obszar - podnoszenie świadomości 

i współpraca lokalna na rzecz 

edukacji włączającej 

X X X X X X X X 

Obszar - racjonalne usprawnienia 

w procedurze przyjmowania 

wniosków i wydawania 

dokumentów tożsamości oraz 

paszportów 

X X X X X X X X 

Obszar - usługi socjalne i 

odpowiednie warunki życia 

X X X X X X X X 

Obszar - współpraca na rzecz 

odpowiednich warunków życia i 

ochrony socjalnej 

X X X X X X X X 

Dodatkowe obszary monitoringu          

  Obszar - współpraca lokalna na 

rzecz aktywizacji zawodowej 

X X X X  X  X 

Obszar - działania w zakresie 

ochrony życia  

   X X   

Obszar - Dostępność oferty 

organizacji pozarządowych 

finansowanych ze środków 

instytucji  

     X  

 

Tabela 4. Badane obszary wg typów instytucji monitorowanych – gminy (cz.2) 

Obowiązkowe obszary 

monitoringu 

Gmina 

Przeroś

l 

Gmina 

Puńsk 

Gmina 

Wysokie 

Mazowiec

kie  

Gmin

a 

Boćki  

Gmina 

Brańsk  

Gmina 

Choros

zcz 

Gmina 

Czarna 

Białostoc

ka 

Gmina 

Czyże

w 

Obszar - dostępność budynków X X X X X X X X 

Obszar - dostosowanie formy 

informacji do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

X X X X X X X X 

Obszar - działania na rzecz 

zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w instytucji 

X X X X X X X X 
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Obszar - działania informacyjne 

ukierunkowane na zwalczanie 

stereotypów,  podnoszenie 

świadomości dotyczącej praw i 

godności osób 

niepełnosprawnych oraz 

promocji zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. 

X X X X X X X X 

Obszar - konsultacje społeczne 

w instytucji 

X X X X X X X X 

Obszar - kompetencje 

pracowników instytucji 

X X X X X X X X 

Obszar - wypełnianie 

obowiązków ogólnych 

X X X X X X X X 

Obszar - dostępność informacji 

oraz udział w wyborach i 

referendach 

X X X X X X X X 

Obszar - dostępność przestrzeni 

publicznych 

X X X X X X X X 

Obszar - dostępność usług i 

urządzeń dla osób 

niepełnosprawnych 

X X X X X X X X 

Obszar - dostępność wydarzeń 

z zakresu kultury, rekreacji, 

wypoczynku i sportu 

X X X X X X X X 

Obszar - działania na rzecz 

dostępności transportu 

publicznego i specjalistycznego 

X X X X X X X X 

Obszar - działania na rzecz 

usług wspierających osoby 

niepełnosprawne w ich 

samodzielności 

X X X X X X X X 

Obszar - działania na rzecz 

zabezpieczenia praw osoby 

niepełnosprawnej oraz 

podnoszenia świadomości 

prawnej osób 

niepełnosprawnych 

X X X X X X X X 

Obszar - mobilność osoby 

niepełnosprawnej 

X X X X X X X X 

Obszar - organizacja oświaty X X X X X X X X 
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Obszar - podnoszenie 

świadomości i współpraca 

lokalna na rzecz edukacji 

włączającej 

X X X X X X X X 

Obszar - racjonalne 

usprawnienia w procedurze 

przyjmowania wniosków i 

wydawania dokumentów 

tożsamości oraz paszportów 

X X X X X X X X 

Obszar - usługi socjalne i 

odpowiednie warunki życia 

X X X X X X X X 

Obszar - współpraca na rzecz 

odpowiednich warunków życia 

i ochrony socjalnej 

X X X X X X X X 

Dodatkowe obszary 

monitoringu   

       

  Obszar - współpraca lokalna 

na rzecz aktywizacji 

zawodowej 

 X X X X   X 

Obszar - działania w zakresie 

ochrony życia 

X  X X X   X 

Obszar - bezpłatny transport 

dzieci do szkoły/przedszkola i 

opieka  

    X X  

Obszar – działania na rzecz 

mieszkalnictwa  

     X  

 

  



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój 

   

21 

  

Tabela 5. Badane obszary wg typów instytucji monitorowanych – gminy (cz.3) 

Obowiązkowe obszary 

monitoringu 

Gmina 

Nowin

ka 

Gmina 

Dziad-

kowice  

Gmina 

Goniąd

z 

Gmin

a 

Gróde

k 

Gmina 

Jasionów

ka  

Gmina 

Juchnowie

c 

Kościelny 

Gmina 

Kleszcze

le  

Gmin

a 

Krypn

o 

Obszar - dostępność budynków X X X X X X X X 

Obszar - dostosowanie formy 

informacji do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

X X X X X X X X 

Obszar - działania na rzecz 

zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w instytucji 

X X X X X X X X 

Obszar - działania informacyjne 

ukierunkowane na zwalczanie 

stereotypów,  podnoszenie 

świadomości dotyczącej praw i 

godności osób 

niepełnosprawnych oraz 

promocji zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. 

X X X X X X X X 

Obszar - konsultacje społeczne 

w instytucji 

X X X X X X X X 

Obszar - kompetencje 

pracowników instytucji 

X X X X X X X X 

Obszar - wypełnianie 

obowiązków ogólnych 

X X X X X X X X 

Obszar - dostępność informacji 

oraz udział w wyborach i 

referendach 

X X X X X X X X 

Obszar - dostępność przestrzeni 

publicznych 

X X X X X X X X 

Obszar - dostępność usług i 

urządzeń dla osób 

niepełnosprawnych 

X X X X X X X X 

Obszar - dostępność wydarzeń 

z zakresu kultury, rekreacji, 

wypoczynku i sportu 

X X X X X X X X 

Obszar - działania na rzecz 

dostępności transportu 

publicznego i specjalistycznego 

X X X X X X X X 
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Obszar - działania na rzecz 

usług wspierających osoby 

niepełnosprawne w ich 

samodzielności 

X X X X X X X X 

Obszar - działania na rzecz 

zabezpieczenia praw osoby 

niepełnosprawnej oraz 

podnoszenia świadomości 

prawnej osób 

niepełnosprawnych 

X X X X X X X X 

Obszar - mobilność osoby 

niepełnosprawnej 

X X X X X X X X 

Obszar - organizacja oświaty X X X X X X X X 

Obszar - podnoszenie 

świadomości i współpraca 

lokalna na rzecz edukacji 

włączającej 

X X X X X X X X 

Obszar - racjonalne 

usprawnienia w procedurze 

przyjmowania wniosków i 

wydawania dokumentów 

tożsamości oraz paszportów 

X X X X X X X X 

Obszar - usługi socjalne i 

odpowiednie warunki życia 

X X X X X X X X 

Obszar - współpraca na rzecz 

odpowiednich warunków życia 

i ochrony socjalnej 

X X X X X X X X 

Dodatkowe obszary 

monitoringu 

        

  Obszar - współpraca lokalna 

na rzecz aktywizacji 

zawodowej 

X X     X  

Obszar - działania w zakresie 

ochrony życia 

 X     X  

Obszar - bezpłatny transport 

dzieci do szkoły/przedszkola i 

opieka 

  X X X X  X 

Obszar – działania na rzecz 

mieszkalnictwa 

  X      
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Tabela 6. Badane obszary wg typów instytucji monitorowanych – gminy (cz.4) 

Obowiązkowe obszary 

monitoringu 

Miast

o 

Mońk

i 

Gmina 

Narewk

a 

Gmina 

Nowe 

Piekuty 

Gmina 

Siemiatycz

e 

Gmin

a 

Supra

śl 

Gmina 

Trzciann

e 

Gmina 

Wasilkó

w 

Gmina 

Bielsk 

Podlask

i  

Obszar - dostępność budynków X X X X X X X X 

Obszar - dostosowanie formy 

informacji do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

X X X X X X X X 

Obszar - działania na rzecz 

zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w instytucji 

X X X X X X X X 

Obszar - działania informacyjne 

ukierunkowane na zwalczanie 

stereotypów,  podnoszenie 

świadomości dotyczącej praw i 

godności osób 

niepełnosprawnych oraz 

promocji zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. 

X X X X X X X X 

Obszar - konsultacje społeczne 

w instytucji 

X X X X X X X X 

Obszar - kompetencje 

pracowników instytucji 

X X X X X X X X 

Obszar - wypełnianie 

obowiązków ogólnych 

X X X X X X X X 

Obszar - dostępność informacji 

oraz udział w wyborach i 

referendach 

X X X X X X X X 

Obszar - dostępność przestrzeni 

publicznych 

X X X X X X X X 

Obszar - dostępność usług i 

urządzeń dla osób 

niepełnosprawnych 

X X X X X X X X 

Obszar - dostępność wydarzeń 

z zakresu kultury, rekreacji, 

wypoczynku i sportu 

X X X X X X X X 

Obszar - działania na rzecz 

dostępności transportu 

publicznego i specjalistycznego 

X X X X X X X X 
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Obszar - działania na rzecz 

usług wspierających osoby 

niepełnosprawne w ich 

samodzielności 

X X X X X X X X 

Obszar - działania na rzecz 

zabezpieczenia praw osoby 

niepełnosprawnej oraz 

podnoszenia świadomości 

prawnej osób 

niepełnosprawnych 

X X X X X X X X 

Obszar - mobilność osoby 

niepełnosprawnej 

X X X X X X X X 

Obszar - organizacja oświaty X X X X X X X X 

Obszar - podnoszenie 

świadomości i współpraca 

lokalna na rzecz edukacji 

włączającej 

X X X X X X X X 

Obszar - racjonalne 

usprawnienia w procedurze 

przyjmowania wniosków i 

wydawania dokumentów 

tożsamości oraz paszportów 

X X X X X X X X 

Obszar - usługi socjalne i 

odpowiednie warunki życia 

X X X X X X X X 

Obszar - współpraca na rzecz 

odpowiednich warunków życia 

i ochrony socjalnej 

X X X X X X X X 

Dodatkowe obszary 

monitoringu   

       

  Obszar - współpraca lokalna 

na rzecz aktywizacji 

zawodowej 

 X       

Obszar - działania w zakresie 

ochrony życia  

X  X     

Obszar - Dostępność oferty 

organizacji pozarządowych 

finansowanych ze środków 

instytucji  

 X    X  

Obszar - bezpłatny transport 

dzieci do szkoły/przedszkola i 

opieka 

X  X X X X X  

Obszar – działania na rzecz 

mieszkalnictwa 

     X  X 
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Tabela 7. Badane obszary wg typów instytucji monitorowanych – gminy (cz.5) 

Obowiązkowe obszary 

monitoringu 

Gmina 

Rutki  

Gmina 

Sejny 

Gmina 

Grajewo 

Miasto 

Grajew

o 

Gmina 

Zambró

w 

Gmina 

Wąsosz 

Gmina 

Zbójna  

Obszar - dostępność budynków X X X X X X X 

Obszar - dostosowanie formy 

informacji do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

X X X X X X X 

Obszar - działania na rzecz 

zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w instytucji 

X X X X X X X 

Obszar - działania informacyjne 

ukierunkowane na zwalczanie 

stereotypów,  podnoszenie 

świadomości dotyczącej praw i 

godności osób 

niepełnosprawnych oraz 

promocji zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. 

X X X X X X X 

Obszar - konsultacje społeczne 

w instytucji 

X X X X X X X 

Obszar - kompetencje 

pracowników instytucji 

X X X X X X X 

Obszar - wypełnianie 

obowiązków ogólnych 

X X X X X X X 

Obszar - dostępność informacji 

oraz udział w wyborach i 

referendach 

X X X X X X X 

Obszar - dostępność przestrzeni 

publicznych 

X X X X X X X 

Obszar - dostępność usług i 

urządzeń dla osób 

niepełnosprawnych 

X X X X X X X 

Obszar - dostępność wydarzeń 

z zakresu kultury, rekreacji, 

wypoczynku i sportu 

X X X X X X X 

Obszar - działania na rzecz 

dostępności transportu 

publicznego i specjalistycznego 

X X X X X X X 
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Obszar - działania na rzecz 

usług wspierających osoby 

niepełnosprawne w ich 

samodzielności 

X X X X X X X 

Obszar - działania na rzecz 

zabezpieczenia praw osoby 

niepełnosprawnej oraz 

podnoszenia świadomości 

prawnej osób 

niepełnosprawnych 

X X X X X X X 

Obszar - mobilność osoby 

niepełnosprawnej 

X X X X X X X 

Obszar - organizacja oświaty X X X X X X X 

Obszar - podnoszenie 

świadomości i współpraca 

lokalna na rzecz edukacji 

włączającej 

X X X X X X X 

Obszar - racjonalne 

usprawnienia w procedurze 

przyjmowania wniosków i 

wydawania dokumentów 

tożsamości oraz paszportów 

X X X X X X X 

Obszar - usługi socjalne i 

odpowiednie warunki życia 

X X X X X X X 

Obszar - współpraca na rzecz 

odpowiednich warunków życia 

i ochrony socjalnej 

X X X X X X X 

Dodatkowe obszary 

monitoringu 

       

  Obszar - współpraca lokalna 

na rzecz aktywizacji 

zawodowej 

X X X  X   

Obszar - działania w zakresie 

ochrony życia 

X   X    

Obszar - Dostępność oferty 

organizacji pozarządowych 

finansowanych ze środków 

instytucji 

     X X 

Obszar - bezpłatny transport 

dzieci do szkoły/przedszkola i 

opieka 

      X 
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Tabela 8. Badane obszary wg typów instytucji monitorowanych – powiaty 

Obowiązkowe obszary 

monitoringu 

Powiat 

Zambrów 

Miasto 

Suwałki 

Powiat 

Łomża 

Powiat 

Wysokie 

Mazowieckie 

Powiat 

Mońki 

Powiat 

Hajnówka 

Powiat 

Sokółka 

Obszar - dostępność 

budynków 

X X X X X X X 

Obszar - dostosowanie 

formy informacji do potrzeb 

osób niepełnosprawnych 

X X X X X X X 

Obszar - działania na rzecz 

zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w 

instytucji 

X X X X X X X 

Obszar - działania 

informacyjne 

ukierunkowane na 

zwalczanie stereotypów,  

podnoszenie świadomości 

dotyczącej praw i godności 

osób niepełnosprawnych 

oraz promocji zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych. 

X X X X X X X 

Obszar - konsultacje 

społeczne w instytucji 

X X X X X X X 

Obszar - kompetencje 

pracowników instytucji 

X X X X X X X 

Obszar - wypełnianie 

obowiązków ogólnych 

X X X X X X X 

Obszar - dostęp do 

informacji o usługach 

urzędów pracy 

X X X X X X X 

Obszar - dostępność 

przestrzeni publicznych 

X X X X X X X 

Obszar - dostępność usług i 

urządzeń dla osób 

niepełnosprawnych 

X X X X X X X 

Obszar - dostępność 

wydarzeń z zakresu kultury, 

rekreacji, wypoczynku i 

sportu 

X X X X X X X 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój 

   

28 

  

Obszar - działania na rzecz 

dostępności transportu 

publicznego i 

specjalistycznego 

X X X X X X X 

Obszar - działania na rzecz 

usług wspierających osoby 

niepełnosprawne w ich 

samodzielności 

X X X X X X X 

Obszar - działania w 

zakresie ochrony życia 

X X X X X X X 

Obszar - działania na rzecz 

zabezpieczenia praw osoby 

niepełnosprawnej oraz 

podnoszenia świadomości 

prawnej osób 

niepełnosprawnych 

X X X X X X X 

Obszar -  instrumenty rynku 

pracy 

X X X X X X X 

Obszar - mobilność osoby 

niepełnosprawnej 

X X X X X X X 

Obszar - organizacja 

oświaty 

X X X X X X X 

Obszar - podnoszenie 

świadomości i współpraca 

lokalna na rzecz edukacji 

włączającej 

X X X X X X X 

Obszar - racjonalne 

usprawnienia w procedurze 

przyjmowania wniosków i 

wydawania dokumentów 

tożsamości oraz paszportów 

X X X X X X X 

Obszar - usługi socjalne i 

odpowiednie warunki życia 

X X X X X X X 

Obszar - współpraca na 

rzecz odpowiednich 

warunków życia i ochrony 

socjalnej 

X X X X X X X 

Dodatkowe obszary 

monitoringu   

      

Obszar - współpraca lokalna 

na rzecz aktywizacji 

zawodowej 

X  X     



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój 

   

29 

  

Obszar - jakość i sposób 

dostosowania doradztwa 

zawodowego w szkołach do 

potrzeb osób z 

niepełnosprawnością  

  X    

Obszar - bezpłatny transport 

dzieci do szkoły/przedszkola 

i opieka  

   X  X 

Obszar – działania na rzecz 

mieszkalnictwa  

   X   

Obszar - dostępność oferty 

organizacji pozarządowych 

finansowanych ze środków 

instytucji  

    X  

 

Tabela 9. Badane obszary wg typów instytucji monitorowanych – administracja zespolona i 
urząd wojewódzki. 

Obowiązkowe obszary 

monitoringu 

Podlaski 

Urząd 

Wojewódzki 

Wojewódzki 

Inspektorat 

Farmaceutyczny 

w Białymstoku 

Wojewódzki 

Urząd 

Ochrony 

Zabytków w 

Białymstoku 

Kuratorium 

Oświaty w 

Białymstoku  

Obszar - dostępność budynków X X X X 

Obszar - dostosowanie formy 

informacji do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

X X X X 

Obszar - działania na rzecz 

zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w instytucji 

X X X X 

Obszar - działania informacyjne 

ukierunkowane na zwalczanie 

stereotypów,  podnoszenie 

świadomości dotyczącej praw i 

godności osób niepełnosprawnych 

oraz promocji zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. 

X X X X 

Obszar - konsultacje społeczne w 

instytucji 

X X X X 

Obszar - kompetencje 

pracowników instytucji 

X X X X 
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Obszar - wypełnianie obowiązków 

ogólnych 

X X X X 

Dodatkowe obszary monitoringu     

Obszar - racjonalne usprawnienia w 

procedurze przyjmowania 

wniosków i wydawania 

dokumentów tożsamości oraz 

paszportów 

X    

 

1.3. Opracowanie planu monitoringu 

Następnie opracowano plany monitoringowe, czyli cały kluczowy proces monitoring, w 

którym znalazły się  obszary monitoringu obligatoryjne dla danego typu instytucji. Poza 

obszarami obowiązkowo poddanymi monitoringowi w każdej instytucji zespół 

monitoringowy, na podstawie zebranych informacji, dokonał wyboru dodatkowych 

obszarów, w których był prowadzony monitoring. Po dokonaniu selekcji obszarów 

monitoringu sporządzany jest plan monitoringu w instytucji. Plan monitoring jest w 

dużej mierze określony narzuconą „Metodologią prowadzenia monitoringu działań 

jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami…” 

1.4. Przeprowadzenie monitoringu 

Przeprowadzenie monitoringu polegało na: analizie dotychczasowych danych, 

wizytach w jednostkach monitorowanych i opracowaniu raportu wstępnego wraz z 

rekomendacjami. 

Sposób monitorowania obszarów zarówno obowiązkowych jak i dodatkowych odbywał 

się poprzez listę pytań szczegółowych, która była określona „Metodologią…” 

Natomiast monitorowanie obszaru „dostępność budynków” odbywało się poprzez 

wypełnienie załącznika 3 „Matryca diagnostyczna – dostępność”. 

Każdy monitoring wiązał się z badaniem dostępności kilku budynków i uzyskaniem 

odpowiedzi na kilkaset pytań monitoringowych od pracowników instytucji 
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monitorowanej, ich użytkowników lub pozyskać odpowiedzi samodzielnie przez grupy 

monitoringowe.  

Następnie stworzono dla każdej instytucji listę rekomendacji dla obszaru „dostępność” 

powstała w oparciu o załącznik 6 „Tabela rekomendacji z monitoringu dostępności”. 

Lista rekomendacji dla innych obszarów powstała w oparciu o załącznik 7 „Tabela 

rekomendacji z monitoringu (pozostałe obszary)”. 

Do weryfikacji rekomendacji posłużono się załącznikiem 9 „Lista kontrolna 

rekomendacji”.  

Następnie stworzono „Raport wstępny” z przeprowadzonego monitoringu. Raport 

wstępny był przekazywany instytucji monitorowanej i końcowa wersja raportu była 

ustalana wspólnie na końcowym spotkaniu w gminie. 

1.5. Weryfikacja wykorzystania rekomendacji 

Następnie dokonano oceny stopnia wykorzystania rekomendacji będących wynikiem 

monitoringu. Zespół monitoringowy ocenił wykorzystanie poszczególnych 

rekomendacji z wykorzystaniem załącznika 11 "Lista weryfikacyjna rekomendacji". 

Ustalenia były dokumentowane raportem weryfikacyjnym.  
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2. Problemy, jakie napotkały zespoły monitoringowe w 
trakcie monitoringów 

Zespoły monitoringowe podczas realizacji działań napotkały cały szereg problemów, 

niektóre miały charakter podobny we wszystkich typach instytucji, istniało też 

zróżnicowanie w zależności od wielkości i rodzaju badanego podmiotu.  

W tabeli oraz na wykresie poniżej zaprezentowano intensywność zjawisk 

problemowych dla wszystkich typów jednostek. 

Tabela 10. Intensywność zjawisk problemowych dla wszystkich typów jednostek. 

Nazwa problemu UW ZESPOLONE POWIATY GMINY 

Odmowa przystąpienia do projektu  0 3 3 1 

Spadające w czasie zaangażowanie instytucji 
monitorowanych 0 1 2 3 

Niechęć do dużej liczby rekomendacji 1 2 3 3 

Niska świadomość problemu 0 2,5 2 3 

Inny właściciel budynku/ przebudowa/ 
siedziba dwóch instytucji 1 2 1 1 

Problemy wynikające z zarządzania zasobami 
ludzkimi  0 1 2 3 

Problemy wynikające z metodologii 0 0 2 3 

0 – problem nie występuje, 1 – problem występuje, ale z małą intensywnością, 2 – 

problem występuje i jest istotny, 3 – problem występuje i ma kluczowe znaczenie. 
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Wykres 1. Intensywność zjawisk problemowych dla wszystkich typów jednostek. 

 

2.1. Odmowa przystąpienia do projektu  

Wiele instytucji, mimo podejmowanych prób przekonywania, kontaktu telefonicznego, 

mailowego i pisemnego, a także przedstawionych zalet udziału w projekcie, 

odmawiało. Wydłużało to proces analizy, utrudniało pracę grupom monitoringowym. 

Poziom odmów był większy w instytucjach wyższego rzędu (powiaty, jednostki 

zespolone, urząd marszałkowski) niż w małych gminach. Przyczyną tego stanu rzeczy 
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była większa ufność małych gmin do samej idei projektu i mniej czasu poświęconego 

na dokładne zapoznanie się z projektem. Informacja o tym, że jest to projekt dotyczący 

całego województwa, ale realizowany de facto w całym kraju, działał na małe gminy 

mobilizująco. W przypadku większych podmiotów, pracownicy robili intensywne 

rozpoznanie swoich obowiązków w ramach projektu i odmawiali. 

Przyczyną odmów była także duża ilość pracy w samorządach. Wielu pracowników 

gmin jest przeciążonych pracą, realizują sami liczne inwestycje, projekty, itd… W ich 

percepcji angażowanie się w projekt, który w ich ocenie „nic” gminie nie daje, był często 

nieuzasadniony. 

Wyrażano też obawy o charakterze politycznym, jesień 2018 roku był to okres 

wyborów, wiele samorządowców obawiało się uczestnictwa w projekcie, z uwagi na 

ewentualną niską oceną spełniania wymogów Konwencji i możliwość wykorzystania 

tego przez przeciwników politycznych. 

Część jednostek administracji zespolonej odmawiało udziału w projekcie powołując się 

na tajemnicę państwową, procedury, itp. 

Jedną z przyczyn odmów udziału w projekcie była deklaracja niewielkiej liczby osób z 

niepełnosprawnościami mających kontakt z instytucją. Przedstawiciele niektórych 

instytucji uznali, że udział w projekcie związanym z dostosowaniami dla osób z 

niepełnosprawnościami byłby z tego względu nieuzasadniony. Opierano się na 

własnych obserwacjach i spostrzeżeniach, nie przedstawiając żadnych konkretnych 

danych.  

2.2. Spadające w czasie zaangażowanie instytucji monitorowanych 

W miarę realizacji prac monitoringowych, gdy pracownicy instytucji monitorowanych 

zaczynali się orientować, że projekt wymaga od nich dużego zaangażowania, spadała 

chęć do współpracy. Tłumaczono się dużą ilością pracy, urlopami (w okresie 

wakacyjnym), itd… Wymuszało to na grupie monitoringowej większe zaangażowanie, 

czasem nawet narzucanie się instytucji monitorowanej, aby zrealizować zaplanowane 

prace. Im mniejsze jednostki, tym bardziej te problemy były widoczne. Możliwe, że 

wynikało to z tego, że mniejsze gminy, nie miały w pełni świadomości ogromu pracy, 
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jaki należy wykonać w ramach projektu. Świadomość ta rosła ze wzrostem wielkości 

instytucji jeszcze przed zgodą na uczestnictwo w projekcie. W związku z tym spadek 

zaangażowania był mniejszy wśród powiatów. Problem generalnie nie dotyczył Urzędu 

Wojewódzkiego i administracji zespolonej. 

2.3. Niechęć do dużej liczby rekomendacji 

Instytucje monitorowane, bardzo niechętnie godziły się na dużą liczbę rekomendacji. 

Sugerowano wydłużanie ich w czasie, usuwanie w ogóle, zmianę rodzaju z MUST na 

SHOULD, COULD lub WON’T. Dlatego też wiele istotnych rekomendacji przesunięto 

do wdrożenia po projekcie. 

Wiązało się to z obawą przed weryfikacją, brakiem środków na realizację tych 

rekomendacji i przede wszystkim ich efektywnością (racjonalnością). Bardzo często, 

szczególnie wśród małych gmin, realizacja niektórych rekomendacji byłaby po prostu 

nieracjonalna, w przypadku gdy na ich terenie mieszka kilka osób z danym rodzajem 

niepełnosprawności, ponoszenie dużych nakładów uznawali za nieracjonalne. 

Samorządy skupiały się też wyłącznie na zadaniach własnych, obszary nie będące 

wprost w ich zadaniach, traktowały z mniejszą powagą.  

2.4. Niska świadomość problemu 

Dużym problemem wśród monitorowanych jednostek była niska świadomość 

problemów osób z niepełnosprawnościami. W części jednostek, zwłaszcza małych, 

przekonywano grupy monitoringowe, że „u nich to w ogóle nie ma problemów z 

osobami z niepełnosprawnością”, albo co niezwykle często można było usłyszeć „u 

nas nie ma takich osób”, albo „takie osoby się nie zgłaszają do nas”, itp… 

Utrudniało to istotnie współpracę, wskazywało jednak na potrzebę realizacji projektu. 

Świadomość potrzeb osób z niepełnosprawnościami i świadomość zapisów Konwencji 

była wyższa wśród jednostek samorządowych wyższego rzędu: najniższa w małych 

gminach, dość dobra w powiatach i najwyższa w urzędzie wojewódzkim. Wśród 

administracji zespolonej utrwalone jest przekonanie, że jej zakres działania nie dotyczy 

osób niepełnosprawnych.  
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2.5. Inny właściciel budynku/ przebudowa/ siedziba dwóch instytucji 

Dość istotnym problemem w części dotyczącej monitoringu dostępności (budynków) 

był fakt wynajmowania obiektów przez instytucję monitorowaną. Formułowanie 

rekomendacji dotyczących dostępności w budynkach, w sytuacji gdy instytucja 

monitorowana nie jest jego właścicielem w wielu przypadkach miało tylko charakter 

diagnozy, rekomendacje nie miały bowiem sensu.  

Podobny problem był z budynkami, które w całości były przeznaczone do remontu. W 

niektórych małych gminach, budynki urzędów nie tylko że nie były dostosowane do 

osób niepełnosprawnych, ale nawet nie spełniały części norm budowlanych czy 

pracowniczych.  W niektórych samorządach, grupy monitoringowe, były postrzegane 

jak ludzie „oderwani od rzeczywistości”, gdy pytali o windy lub pętle indukcyjne, w 

sytuacji gdy w budynku nie było remontu od 10 lat. 

Problemy napotykano także w sytuacji, gdy w tym samym budynku mieściły się 

siedziby 2 jednostek organizacyjnych danej instytucji. Wówczas powielano 

rekomendacje lub wybierano inny, dodatkowy obiekt.  

2.6. Problemy wynikające z zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach 

monitorowanych 

Współpraca z urzędem wojewódzkim i miastem na prawach powiatu przebiegała 

sprawnie, łatwiej było o konkretne uzgodnienia. Komunikacja była efektywna i 

prowadziła do stosunkowo szybkiego formułowania wniosków i ustaleń – współpraca 

była skuteczna mimo rozbudowanej struktury organizacyjnej tych instytucji. 

Rozbudowana struktura w toku współpracy okazała się zaletą – w instytucji były 

wyznaczane osoby do określonych zadań, praca przy zadaniach związanych z 

realizacją projektu była podzielona, osoby zajmujące się jej koordynowaniem dobrze 

wywiązywały się ze swoich obowiązków. W efekcie to właśnie największe instytucje 

najsprawniej i najszybciej wykonywały wszystko co wiązało się z monitoringiem: 

zaczynając od wypełniania ankiet samooceny, poprzez ustalenia dotyczące wizyt 

monitoringowych, kończąc na realizacji rekomendacji.  
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Niewielkie gminy często borykają się z problemami kadrowymi i pracownicy wykonują 

dużo różnorodnych zadań w ramach swoich codziennych obowiązków. Zadania 

związane z realizacją projektu były dla nich często dodatkowym obciążeniem 

(zwłaszcza urzędów gmin). Mimo że, zgodnie z założeniami i teorią, w 

nieskomplikowanej strukturze organizacyjnej komunikacja może przebiegać sprawnie, 

działania w ramach projektu często pokazywały odwrotną tendencję. Niekiedy to 

właśnie z przedstawicielami tych najmniejszych instytucji najtrudniej było 

współpracować. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być fakt, że w obliczu 

problemów kadrowych instytucji, niekiedy do głównego kontaktu były wyznaczane 

osoby w zbyt małym stopniu zajmujące się problematyką niepełnosprawności (np. 

inspektorzy ds. promocji, informatyki). 

W przypadku powiatów i gmin częstym zjawiskiem był brak wpływu osób przypisanych 

do realizacji projektu na kierowników jednostek organizacyjnych instytucji 

monitorowanej, które były kluczowe z punktu widzenia celów projektu (PUP, PCPR, 

GOPS, MOPS, inne). 

2.7. Problemy wynikające z metodologii 

W trakcie realizacji projektu wystąpiły różnorodne problemy wynikające z samej 

„Metodologii monitoringu…” oraz założeń samej koncepcji badania. 

Szeroki zakres badanych zagadnień w połączeniu z możliwością wyboru zarówno 

części jednostek organizacyjnych do badań, jak i wpisanie procesu uzgadniania 

rekomendacji w istotę monitoringu prowadzi wg oceny grup monitoringowych do braku 

porównywalności wyników badań, zarówno na poziomie samej gminy (np. jeśli do 

analizy wybrano nowy budynek szkoły i stary budynek ośrodka kultury, a gmina 

posiada też stary budynek innej szkoły i nowy budynek ośrodka kultury to nie mamy 

szansy porównać w samej gminie różnych obszarów jej działania), jak i województwa, 

i w rezultacie kraju. Oczywiście nie zmniejsza to znaczenia projektu dla poprawy 

sytuacji w konkretnych budynkach, ani ogólnego celu realizacji. 

Bardzo duży poziom sformalizowania pracy, ilość dokumentów, w których powtarzane 

są te same treści, ilość wymaganych wizyt, itd… powodowały, że grupy monitoringowe 
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bardzo dużo czasu poświęcały wypełnieniu wymogów formalnych, czasami kosztem 

pracy merytorycznej. 

Dużym problemem był brak jasności niektórych pytań monitoringowych, i brak 

możliwości potwierdzenia właściwego ich rozumienia lub doprecyzowania. W ocenie 

grup monitoringowych, można rozważyć w przyszłości, przy realizacji podobnych 

projektów, dyspozycyjność telefoniczną eksperta – autora metodologii, aby można 

było wyjaśnić na bieżąco i szybko pewne problemy. Pytania i niejasności pojawiały się 

nagle, w czasie wizyty monitoringowej. 

Dużym problemem był także brak jakichkolwiek zachęt dla instytucji monitorowanych, 

do udziału w projekcie. Wydaje się, że można w przyszłości, przy planowaniu takich 

badań zaplanować jakieś formy wsparcia dla instytucji monitorowanych (małe granty 

na dostosowanie toalet, konkursy dla młodzieży dotyczące wiedzy o 

niepełnosprawności, wykluczeniu, czy innych aspektach powiązanych bezpośrednio 

lub pośrednio z tematyką; jakieś wynagrodzenie, chociażby symboliczne dla 

pracowników instytucji angażujących się w projekt – są oni bowiem odrywani od swoich 

obowiązków i niechętnie uczestniczą w pracach monitoringowych. 
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3. Najważniejsze bariery we wdrażaniu Konwencji 

Na podstawie przeprowadzonych monitoringów zidentyfikowano szereg 

szczegółowych barier we wdrażaniu Konwencji. Bariery zagregowano w większe 

grupy, w taki sposób, aby można było ująć najważniejsze bariery wg typów 

monitorowanych instytucji.  

Do podstawowych grup barier należą: 

 nieznajomość Konwencji ONZ, 

 bariery prawne, 

 bariery finansowe, 

 bariery związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, 

 niska świadomość potrzeb. 

Bariery poddano ocenie w skali od 0 do 3, gdzie:  

 0 – bariera nie występuje,  

 1 – bariera występuje, ale nie stanowi dużego ograniczenia we wdrażaniu 

Konwencji, 

 2 – bariera występuje, i stanowi duże ograniczenie we wdrażaniu Konwencji, 

 3 - bariera występuje, i ma kluczowe znaczenie dla wdrażania Konwencji, 

stanowi bardzo duże ograniczenie we wdrażaniu Konwencji. 

W prezentowanych wykresach dodatkowo poza wymaganymi metodologią typami 

instytucji i jednostek organizacyjnych (ośrodki pomocy, powiatowe centra pomocy 

rodzinie, powiatowe urzędy pracy), wskazano jeszcze szkoły na poziomie powiatowym 

i gminnym. Wynika to z tego, że bariery w szkołach i świadomość pracowników szkół 

jest w ocenie autorów znacznie większa niż pozostałych pracowników 

samorządowych, i byłoby dużym zakłamaniem wskazywanie tych jednostek wspólnie 

z innymi.  
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4. Opis barier we wdrażaniu Konwencji oraz przyczyn ich 
występowania 

4.1. Nieznajomość zapisów Konwencji ONZ 

Monitorowane instytucje zobowiązane są do przestrzegania prawa krajowego w 

zakresie dostosowania funkcjonowania jednostek, wyposażenia budynków, itd… do 

potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zapisy Konwencji znajdują się w przepisach 

polskiego prawa, dlatego też wielu pracowników instytucji w swoich działaniach nie 

odwołuje się do Konwencji, i nie znają jej zapisów. Konwencja ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych jest dla wielu pracowników instytucji monitorowanych 

dokumentem o charakterze międzynarodowym, wielu nie dostrzega potrzeby 

znajomości dokumentu, także dlatego, że Konwencja nie zawiera konkretnych 

wdrożeniowych przepisów, a wiele jej zapisów ma charakter kierunkowy, ideowy. 

Bariera ta, paradoksalnie, nie stanowi dużego ograniczenia we wdrażaniu Konwencji, 

ponieważ to państwo na poziomie krajowym powinno przecież zapewnić wdrożenie 

postanowień Konwencji do prawa krajowego. Jednak znajomość Konwencji jest 

zdecydowanie wyższa w instytucjach wojewódzkich i powiatowych, a bardzo słaba na 

niższych szczeblach samorządu i tam stanowi większą barierę we wdrażaniu 

udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.  

 

 

 

 

 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój 

   

41 

  

Wykres 2. Poziom ważności bariery „Nieznajomość Konwencji ONZ” we wdrażaniu Konwencji 
ONZ 

 

Źródło: analiza własna na podstawie raportów końcowych z monitoringu 50 instytucji. 

4.2. Bariery prawne 

Bariery prawne mają bardzo różne wymiary i dotyczą umów najmu, rozwiązań 
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Umowy wynajmu budynków, w których mieszczą się siedziby lub jednostki 
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dostosowanie budynków ze względu na zapisy treści lub też tymczasowość 

rozwiązania (najem na czas określony sprawia że instytucja nie zamierza inwestować 

własnych środków). 
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Istotna część budynków, w których mieszczą się siedziby lub jednostki organizacyjne 

monitorowanych instytucji, stanowią obiekty objęte ochroną konserwatorską. 

Obowiązek uzyskania zgody konserwatora zabytków na remonty i adaptacje 

budynków wpisanych do rejestru zabytków jest często powodem braku nawet prób 

podejmowania wysiłku na rzecz zmian.  

Wykres 3. Poziom ważności „barier prawnych” we wdrażaniu Konwencji ONZ 

 

Źródło: analiza własna na podstawie raportów końcowych z monitoringu 50 instytucji. 
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4.3. Bariery finansowe 

Bariery finansowe dotyczą głównie dostępności budynków i wyposażenia, które 

ułatwiają osobom z niepełnosprawnością korzystanie z usług oferowanych przez 

badane instytucje. Bariery finansowe są tym bardziej dokuczliwe dla instytucji im są to 

jednostki mniejsze. Dlatego też problem w niedużym stopniu dotyczy urzędu 

wojewódzkiego, czy administracji zespolonej; czy nawet powiatów, ale już w 

znaczącym stopniu odnosi się do gmin.  

Wykres 4. Poziom ważności „barier finansowych” we wdrażaniu Konwencji ONZ 

 

Źródło: analiza własna na podstawie raportów końcowych z monitoringu 50 instytucji. 
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Małe gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie narzekają na brak źródeł finansowania 

remontów i przebudowy budynków administracyjnych. O ile łatwiej jest sięgać po 

środku unijne na edukację, kulturę czy sport, o tyle na budynki administracyjne 

środków jest znacznie mniej. Bariery finansowe wynikają także z ograniczonych 

środków budżetu centralnego, budżetu PFRON i innych jednostek centralnych.  

4.4. Bariery związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi 

Podstawowym problemem, zwłaszcza w powiatach i gminach są braki kadrowe. 

Pracownicy instytucji skupiają się na realizacji bieżących obowiązków, brakuje czasu 

na zapoznawanie się z Konwencją ONZ, na pilnowanie spraw związanych z 

dostępnością budynków czy usług dla osób z niepełnosprawnościami, w sytuacji 

nadmiaru innych obowiązków. 

Braki w personelu sprawiają, że zagadnieniami osób z niepełnosprawnością zajmują 

się często osoby przypadkowe, nieprzeszkolone, co pogłębia bariery wdrażania 

Konwencji.  

Problem jest zdecydowanie mniejszy na poziomie urzędu wojewódzkiego lub 

jednostek zespolonych.  
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Wykres 5. Poziom ważności „zarządzanie zasobami ludzkimi” we wdrażaniu Konwencji ONZ 

Źródło: analiza własna na podstawie raportów końcowych z monitoringu 50 instytucji. 

4.5. Niska świadomość potrzeb 

Najważniejszą jednak barierą we wdrażaniu Konwencji jest świadomość potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. Problem jest znikomy na poziomie urzędu wojewódzkiego, 

w zasadzie nie występuje. Urząd prawie w całości wypełnia zadania związane z 

dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami, a tam gdzie istnieje możliwość 
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poprawy wyraża postawę aktywną i pełną zrozumienia. Podobnie jest na poziomie 

administracji zespolonej – Kuratorium Oświaty.  

Wykres 6. Poziom ważności „zarządzanie zasobami ludzkimi” we wdrażaniu Konwencji ONZ 

Źródło: analiza własna na podstawie raportów końcowych z monitoringu 50 instytucji. 

Gorzej jest na poziomie administracji zespolonej w innych obszarach. Wynika to w 

dużej mierze ze specyfiki pełnionej roli danej instytucji i sporadycznych tylko, lub w 

ogóle z braku kontaktu z osobami o widocznej niepełnosprawności w codziennej pracy.  
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Najtrudniejsza sytuacja jest obserwowana w powiatach i gminach. O ile w ośrodkach 

pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie, a także w szkołach, 

świadomość pracowników jest zadowalająca, to w pozostałych jednostkach 

organizacyjnych badanych instytucji, a w szczególności w urzędach gmin i 

starostwach, kwestia świadomości potrzeb, diagnozy zjawisk związanych z 

niepełnosprawnością, liczby niepełnosprawnych na danym terenie, bywa 

dramatyczna.    

Bardzo często, w ramach prac monitoringowych, spotykano się z odpowiedzią: „u nas 

problem nie istnieje”, „nie robimy projektów, bo nie ma takiej potrzeby”, albo „u nas nie 

ma niepełnosprawnych”. Tymczasem wystarczyło, aby grupa monitoringowa, 

dostrzegła np. osobę poruszającą się o kulach przed urzędem i przeprowadziła z nią 

wywiad na temat dostępności, aby uzyskać kluczowe informacje o postawie 

pracowników w danym urzędzie: o braku wiedzy o potrzebach, braku zrozumienia. 

Czasami dochodziło do sytuacji, gdy w ramach prac monitoringowych grupa 

monitoringowa docierała do organizacji pozarządowych wspierających osoby z 

niepełnosprawnością na danym terenie, i wtedy okazywało się że oceny postawy 

urzędników i ich wiedza na temat liczby osób niepełnosprawnych i ich problemów w 

danej gminie jest niezwykle niska. 

Należy jednak podkreślić, że w czasie spotkań monitoringowych wielu pracowników 

urzędów gmin, gdy dowiadywali się o skali problemu, podchodzili ze zrozumieniem i 

empatią, często ze zdziwieniem, że u nich jednak te problemy występują. 

Są zatem konieczne szkolenia dla administracji publicznej, projekty uświadamiające 

potrzeby niepełnosprawnych, wspólne warsztaty, integracja. Niska świadomość 

potrzeb osób z niepełnosprawnością stanowi bowiem podstawową barierę we 

wdrażaniu Konwencji. Takie działania powinny być skierowane nie do dzieci w 

szkołach, co jest częstą praktyką w wielu gminach, ale do decydentów i dorosłych ,w 

tym przedsiębiorców. Wszystkie wymienione wcześniej bariery są w pewien sposób 

skutkiem niskiej świadomości społecznej. 
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5. Najczęściej pojawiające się rekomendacje 

Sumaryczna liczba rekomendacji sformułowanych w ramach wszystkich monitoringów 

wynosi 1607, w tym zdecydowana większość bo 1277 (79,5%) dotyczy obszaru 

dostępność. Najwięcej rekomendacji sformułowano dla gmin (39 instytucji) – 1195, co 

stanowiło 74,4% wszystkich rekomendacji. Dane szczegółowe poniżej w tabeli. 

Tabela 11. Ogólna liczba rekomendacji 

  UW ZESPOLONE POWIATY GMINY 

Razem 

Liczba 
rekomendacji 
 

36 63 313 1195 1607 

Z obszaru 
dostępność 
 

33 57 255 932 1277 

Procent 
rekomendacji z 
obszaru 
dostępność wg 
instytucji 
 

91,7 90,5 81,5 78,0 79,5 

Procent 
rekomendacji 
ogółem 
 

2,2 3,9 19,5 74,4 100 
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Wykres 7. Ogólna liczba rekomendacji   
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5.1. Podlaski Urząd Wojewódzki 

Dla Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku  wydano łącznie 36 

rekomendacji. W przypadku tej instytucji wszystkie obszary rekomendacji odnoszą się 

do obszarów obligatoryjnych. Większość rekomendacji dotyczyła dostępności 

budynków (33), i po jednej rekomendacji w obszarach: 

 dostosowanie formy informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych 

(wprowadzenie dodatkowych dostosowań na stronie internetowej), 

 wypełnianie obowiązków ogólnych (przeprowadzenie szkolenia pracowników 

urzędu w zakresie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz 

zasad uniwersalnego projektowania), 

 racjonalne usprawnienia w procedurze przyjmowania wniosków i wydawania 

dokumentów tożsamości oraz paszportów (ułatwienie osobom z 

niepełnosprawnościami załatwiania spraw związanych z paszportami). 

Tabela 12. Najczęściej występujące rekomendacje – urząd wojewódzki (dostępność 
budynków) 

Nazwa rekomendacji Liczba rekomendacji 

Schody wewnątrz budynku wyróżnić przy pomocy kontrastowego 
koloru  

3 

Przystosować toaletę do potrzeb osób niepełnosprawnych. 3 

W planach doposażania budynku uwzględnić pętlę induktofoniczną. 3 

W planach doposażania budynku uwzględnić urządzenia 
wspomagające słuch. 

3 

W planowanych inwestycjach wziąć pod uwagę oznaczenie dróg 
ewakuacji za pomocą pisma Braille'a lub system wypukłych znaków. 

3 

Wyposażyć budynek w świetlny system powiadamiania alarmowego. 3 

Zapewnić w przynajmniej jednym z wejść do budynku dostęp osobom 
niepełnosprawnym. 

2 

Zastosować zmienną fakturę w podłożu  2 

Schody przy wejściu wyposażyć w przedłużone poręcze.  1 
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W przyszłych planach remontu budynku uwzględnić rozwiązania które 
umożliwią osobom niepełnosprawnym ominięcie schodów.  

1 

W planach inwestycyjnych uwzględnić modernizację windy 2 

Przed wejściem do budynku wyznaczyć miejsce postojowe dla 
niepełnosprawnych 

1 

Schody przed wejściem do budynku oznaczyć kontrastowo.  2 

W planach remontu budynku i w planach organizacyjnych urzędu 
uwzględnić utworzenie recepcji bądź punktu informacyjnego. 

1 

Ułatwić osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach 
dostęp do wszystkich stanowisk obsługujących petentów.  

1 

Zastosować wewnątrz budynku piktogramy z podstawowymi 
funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych 
pomieszczeń 

1 

Podczas planowania doposażenia budynku uwzględnić  dostęp do 
informacji w postaci wyświetlaczy, wideotekstów, prezentacji. 

1 

SUMA 33 

W obszarze dostępności budynków najczęściej powtarzające się rekomendacje 

dotyczyły oznakowania elementów obiektów kontrastowymi kolorami, znaczenia dróg 

ewakuacji za pomocą pisma Braille'a lub system wypukłych znaków, wyposażenia 

budynków w świetlny system powiadamiania alarmowego dostosowania toalet, 

doposażenia budynków w pętlę induktofoniczną, innych urządzeń wspomagających 

słuch. 

5.2. Administracja zespolona działająca na poziomie wojewódzkim 

Dla administracji zespolonej (3 instytucje) objętej monitoringiem opracowano łącznie 

63 rekomendacje. Obszary, w których wskazano ich najwięcej (wchodzą one w zakres 

obszarów obligatoryjnych), to:  

 dostępność budynków (57 rekomendacji),  

 dostosowanie formy informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych (3 

rekomendacje); 

 wypełnianie obowiązków ogólnych (3 rekomendacje). 
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Tabela 13. Najczęściej występujące rekomendacje – administracja zespolona 

Obszar/ Nazwa rekomendacji 
Liczba rekomendacji 

Obszar - dostosowanie formy informacji do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

 

Przygotowanie strony internetowej, która będzie dostosowana do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

1 

Dążenie do formułowania wszelkich informacji na stronie internetowej 
w sposób łatwy i zrozumiały.  

1 

Wprowadzenie dodatkowych dostosowań na stronie internetowej  1 

Obszar - wypełnianie obowiązków ogólnych  

Przeprowadzenie szkolenia pracowników urzędu w zakresie 
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz zasad 
uniwersalnego projektowania 

3 

Obszar – dostępność budynków  

W planach doposażania budynku uwzględnić pętlę induktofoniczną. 6 

W planach doposażania budynku uwzględnić urządzenia 
wspomagające słuch. 

6 

W planowanych inwestycjach wziąć pod uwagę oznaczenie dróg 
ewakuacji za pomocą pisma Braille'a lub system wypukłych znaków. 

6 

Wyposażyć budynek w świetlny system powiadamiania alarmowego. 6 

Schody wewnątrz budynku wyróżnić przy pomocy kontrastowego 
koloru  

6 

Przystosować toaletę do potrzeb osób niepełnosprawnych. 5 

Zapewnić w przynajmniej jednym z wejść do budynku dostęp osobom 
niepełnosprawnym. 

5 

Zastosować zmienną fakturę w podłożu  3 

Schody przy wejściu wyposażyć w przedłużone poręcze.  3 

W planach remontu budynku uwzględnić przebudowanie pochylni 
przed wejściem do budynku.   

2 

W planach inwestycyjnych uwzględnić modernizację windy 2 

Skrzydła drzwiowe wykonane z przezroczystych tafli oznaczyć w 
widoczny sposób.  

2 
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Na poszczególnych kondygnacjach budynku umieścić czytelne 
informacje o numerze piętra.  

1 

W przyszłych planach remontu budynku uwzględnić rozwiązania które 
umożliwią osobom niepełnosprawnym ominięcie schodów.  

1 

Podczas remontu wnętrza budynku zmienić kolor framug i drzwi. Kolor 
kontrastowy do koloru ściany. 

1 

Wszystkie dywany i wykładziny podłogowe należy przymocować.  1 

Przed wejściem do budynku wyznaczyć miejsce postojowe dla 
niepełnosprawnych 

1 

SUMA 63 

 
 

5.3. Starostwa powiatowe/urzędy miast (miasta na prawach powiatu) 

Dla powiatów i miast na prawach powiatu (7 instytucji) objętych monitoringiem 

opracowano łącznie 313 rekomendacji. Obszar, w którym wskazano ich najwięcej to: 

dostępność budynków (255 rekomendacji). W pozostałych obszarach sformułowano 

58 rekomendacji. 

Najczęściej występujące rekomendacje formułowano w obszarach obligatoryjnych: 
 

 kompetencje pracowników instytucji (7 rekomendacji), 

 wypełnianie obowiązków ogólnych (10 rekomendacji),, 

 usługi socjalne i odpowiednie warunki życia (4 rekomendacje), 

 dostępność usług i urządzeń dla osób niepełnosprawnych (4 rekomendacje), 

 dostosowanie formy informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych (9 
rekomendacji). 
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Wykres 8. Liczba rekomendacji w najczęściej reprezentowanych obszarach  - powiaty  
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Wykres 9. Udział procentowy rekomendacji w najczęściej reprezentowanych obszarach  - 
powiaty  
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Tabela 14. Najczęściej występujące rekomendacje – powiaty (obszar dostępność budynków) 

Nazwa rekomendacji 
Liczba 
rekomendacji 

W przyszłości uwzględnić budowę przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną.   3 

W przyszłości uwzględnić budowę przejścia dla pieszych z sygnalizacją dźwiękową 3 

W przyszłych planach modernizacji budynku uwzględnić zamontowanie drzwi 
otwieranych automatycznie 

2 

W planach doposażania budynku uwzględnić wyposażenie recepcji w 
stanowiskową pętlę indukcyjną 

4 

W planach remontu wnętrza budynku uwzględnić usunięcie wszystkich zmian 
poziomów w budynku.  

3 

Oznaczyć początek i koniec biegu schodów/pochylni 23 

W planach modernizacji budynku uwzględnić rozwiązania umożliwiające osobom 
niepełnosprawnym ominięcie schodów.  

4 

W planach modernizacji budynku uwzględnić przystosowanie toalety do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.  

13 

W planach doposażania budynku uwzględnić urządzenia wspomagające słuch. 23 

W planach doposażania budynku uwzględnić wyświetlane informacje pisemne 5 

W planowanych inwestycjach wziąć pod uwagę oznaczenie dróg ewakuacji za 
pomocą pisma Braille'a lub system wypukłych znaków/piktogramy 

24 

Wyposażyć budynek w świetlny/dźwiękowy system powiadamiania alarmowego. 15 

Wyznaczyć miejsce postojowe dla niepełnosprawnych  2 

Szklane drzwi wejściowe oznaczyć kontrastowo 16 

Schody wewnątrz budynku wyróżnić przy pomocy kontrastowego koloru. 17 

Wyposażyć toaletę w instalację alarmową 3 

W planach przebudowy budynku uwzględnić zamontowanie windy. 11 

Zaplanować umożliwienie bezpośredniego lub zdalnego dostępu do tłumacza 
języka migowego, odpowiednie warunki techniczne, oznaczenia oraz przeszkolony 
personel. 

6 
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W planach doposażania budynku uwzględnić pętlę induktofoniczną. 11 

Schody przed wejściem do budynku oznaczyć kontrastowo.  14 

W czasie remontu budynku zmienić kolor drzwi i framug. 6 

Dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych 6 

W przyszłych planach remontu wnętrza budynku uwzględnić zastosowanie 
materiałów o właściwościach antypoślizgowych. 

1 

We wszystkich stanowiskach obsługujących klientów zapewnić dostęp osobom 
poruszającym się na wózkach inwalidzkich.  

2 

Zmienić usytuowanie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych/wyznaczyć 
miejsce 

4 

Na poszczególnych kondygnacjach umieścić informacje o numerze piętra.  2 

Zastosować wewnątrz budynku piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i 
kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń 

8 

Przed wejściem do budynku zastosować oznaczenia o zmiennej fakturze w 
podłożu. 

9 

Przed wejściem zastosować odpowiednio przedłużone poręcze po obu stronach.  5 

Informacje w przestrzeni budynku umieszczać tak, by były widoczne zarówno z 
pozycji siedzącej i stojącej.  

4 

Dywany i wykładziny podłogowe na stałe przymocować do podłoża.  2 

W planach modernizacji budynku uwzględnić utworzenie recepcji bądź punktu 
informacyjnego 

1 

W planach modernizacji i doposażania budynku uwzględnić obniżenie lady recepcji 
do wys. maks. 0,8m.  

1 

W przynajmniej jednym z wejść do budynku uwzględnić dostęp osobom 
niepełnosprawnym. 

1 

Przestawienie mebli, aby nie utrudniały poruszania się i nie zawężały wymaganej 
szerokości korytarza (1,2m) 

1 

SUMA 255 
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Tabela 15. Najczęściej występujące rekomendacje – powiaty (pozostałe obszary) 

OBSZAR/ NAZWA REKOMENDACJI  Liczba 

rekomendacji 

Obszar - kompetencje pracowników instytucji 
 

Przeprowadzenie badania  potrzeb osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w zakresie 
kontaktu z instytucją 5 

Wdrożenie wniosków z badania potrzeb 2 

SUMA - OBSZAR 7 
Obszar - wypełnianie obowiązków ogólnych  

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępnej informacji o przedmiotach 
wspierających poruszanie się, urządzeniach i wspomagających technologiach, w tym 
nowych technologiach. 3 

Przeprowadzenie szkolenia pracowników  w zakresie znajomości Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych i zasad uniwersalnego projektowania.  6 

Wdrożyć system konsultacji i oceny planowanych inwestycji pod kątem zasad 
uniwersalnego projektowania 1 

SUMA - OBSZAR 10 
Obszar - usługi socjalne i odpowiednie warunki życia  

Wprowadzić system monitorowania potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

dostępności usług socjalnych. 1 

Przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie kontaktu i świadczenia usług dla osób 

niepełnosprawnych 1 

Zwiększenie dostępności informacji o usługach przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych. 2 

SUMA - OBSZAR 4 
Obszar - dostępność usług i urządzeń dla osób niepełnosprawnych  

Zredagowanie i wydanie informatora na temat wszystkich usług dla osób 
niepełnosprawnych prowadzonych przez instytucję 1 

Wprowadzić dostępność usług asystenckich /system oceny usług opiekuńczych, 
asystenckich i innych realizowanych przez jednostki podległe na rzecz osób z 
niepełnosprawnością.  3 

SUMA - OBSZAR 4 
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Obszar - dostosowanie formy informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych  

 Formułowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej w sposób jak 
najprostszy i zrozumiały. 2 

Wprowadzenie dodatkowych dostosowań na stronie internetowej tak, by była ona w 
pełni zgodna ze standardem WCAG 2.0.  4 

Przeprowadzenie badania  potrzeb osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w zakresie 
kontaktu z instytucją 1 

Wprowadzenie w instytucji systemu monitorowania potrzeb pracowników w zakresie 
szkoleń.  1 

Wdrożenie wniosków z badania potrzeb 1 

SUMA - OBSZAR 9 

 

5.4. Powiatowe urzędy pracy  

Badanie zakresu pracy powiatowych urzędów pracy ujęto w ogólnym badaniu całej 

instytucji monitorowanej wg obowiązkowych i dodatkowych obszarów. Odrębnym 

zagadnieniem wymagającym prezentacji jest badanie dostępności budynków urzędów 

pracy. W tym obszarze sformułowano 51 rekomendacji. 

 

Tabela 16. Najczęściej występujące rekomendacje – powiatowe urzędy pracy (obszar 
dostępność budynków) 

Nazwa rekomendacji 
Liczba 
rekomendacji 

Oznaczyć początek i koniec biegu schodów/pochylni 
3 

W planach modernizacji budynku uwzględnić rozwiązania umożliwiające osobom 
niepełnosprawnym ominięcie schodów.  

1 

W planach modernizacji budynku uwzględnić przystosowanie toalety do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.  

2 

W planach doposażania budynku uwzględnić urządzenia wspomagające słuch. 5 

W planowanych inwestycjach wziać pod uwagę oznaczenie dróg ewakuacji za 
pomocą pisma Braille'a lub system wypukłych znaków/piktogramy 

5 
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Wyposażyć budynek w świetlny/dźwiękowy system powiadamiania alarmowego. 
4 

Wyznaczyć miejsce postojowe dla niepełnosprawnych  
1 

Szklane drzwi wejściowe oznaczyć kontrastowo 
5 

Schody wewnątrz budynku wyróżnić przy pomocy kontrastowego koloru. 
5 

Wyposażyć toaletę w instalację alarmową 
2 

W planach przebudowy budynku uwzględnić zamontowanie windy. 2 

Zaplanować umożliwienie bezpośredniego lub zdalnego dostępu do tłumacza 
języka migowego, odpowiednie warunki techniczne, oznaczenia oraz przeszkolony 
personel. 

2 

W planach doposażania budynku uwzględnić pętlę induktofoniczną. 
3 

Schody przed wejściem do budynku oznaczyć kontrastowo.  2 

W czasie remontu budynku zmienić kolor drzwi i framug. 1 

Dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych 1 

Zmienić usytuowanie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych/wyznaczyć 
miejsce 

1 

Na poszczególnych kondygnacjach umieścić informacje o numerze piętra.  
1 

Zastosować wewnątrz budynku piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i 
kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń 

2 

Przed wejściem do budynku zastosować oznaczenia o zmiennej fakturze w 
podłożu. 

2 

W planach modernizacji budynku uwzględnić utworzenie recepcji bądź punktu 
informacyjnego 

1 

SUMA 
51 
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5.5. Powiatowe centra pomocy rodzinie  

W powiatach objęto monitoringiem powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR). 

Działają one jako jednostki organizacyjne powiatu i realizują zadania z zakresu 

pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej. Badanie zakresu pracy centrów pomocy rodzinie ujęto w ogólnym badaniu 

całej instytucji monitorowanej wg obowiązkowych i dodatkowych obszarów. Odrębnym 

zagadnieniem wymagającym prezentacji jest badanie dostępności budynków PCPR. 

W tym obszarze sformułowano 49 rekomendacji. 

Tabela 17. Najczęściej występujące rekomendacje – powiatowe centra pomocy rodzinie 
(obszar dostępność budynków) 

Nazwa rekomendacji 
Liczba 
rekomendacji 

W przyszłości uwzględnić budowę przejścia dla pieszych z sygnalizacją 
świetlną.   

0 

W przyszłości uwzględnić budowę przejścia dla pieszych z sygnalizacją 
dźwiękową 

0 

W przyszłych planach modernizacji budynku uwzględnić zamontowanie 
drzwi otwieranych automatycznie 

0 

W planach doposażania budynku uwzględnić wyposażenie recepcji w 
stanowiskową pętlę indukcyjną 

0 

W planach remontu wnętrza budynku uwzględnić usunięcie wszystkich 
zmian poziomów w budynku.  

1 

Oznaczyć początek i koniec biegu schodów/pochylni 5 

W planach modernizacji budynku uwzględnić rozwiązania umożliwiające 
osobom niepełnosprawnym ominięcie schodów.  

0 

W planach modernizacji budynku uwzględnić przystosowanie toalety do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.  

2 

W planach doposażania budynku uwzględnić urządzenia wspomagające 
słuch. 

4 

W planach doposażania budynku uwzględnić wyświetlane informacje 
pisemne 

1 
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W planowanych inwestycjach wziać pod uwagę oznaczenie dróg ewakuacji 
za pomocą pisma Braille'a lub system wypukłych znaków/piktogramy 

5 

Wyposażyć budynek w świetlny/dźwiękowy system powiadamiania 
alarmowego. 

3 

Wyznaczyć miejsce postojowe dla niepełnosprawnych  0 

Szklane drzwi wejściowe oznaczyć kontrastowo 4 

Schody wewnątrz budynku wyróżnić przy pomocy kontrastowego koloru. 3 

Wyposażyć toaletę w instalację alarmową 0 

W planach przebudowy budynku uwzględnić zamontowanie windy. 1 

Zaplanować umożliwienie bezpośredniego lub zdalnego dostępu do 
tłumacza języka migowego, odpowiednie warunki techniczne, oznaczenia 
oraz przeszkolony personel. 

1 

W planach doposażania budynku uwzględnić pętlę induktofoniczną. 3 

Schody przed wejściem do budynku oznaczyć kontrastowo.  4 

W czasie remontu budynku zmienić kolor drzwi i framug. 2 

Dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych 2 

W przyszłych planach remontu wnętrza budynku uwzględnić zastosowanie 
materiałów o właściwościach antypoślizgowych. 

0 

We wszystkich stanowiskach obsługujących klientów zapewnić dostęp 
osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.  

0 

Zmienić usytuowanie miejsca parkingowego dla 
niepełnosprawnych/wyznaczyć miejsce 

1 

Na poszczególnych kondygnacjach umieścić informacje o numerze piętra.  1 

Zastosować wewnątrz budynku piktogramy z podstawowymi funkcjami 
obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń 

2 

Przed wejściem do budynku zastosować oznaczenia o zmiennej fakturze w 
podłożu. 

2 

Przed wejściem zastosować odpowiednio przedłużone poręcze po obu 
stronach.  

1 

Informacje w przestrzeni budynku umieszczać tak, by były widoczne 
zarówno z pozycji siedzącej i stojącej.  

1 
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Dywany i wykładziny podłogowe na stałe przymocować do podłoża.  0 

W planach modernizacji budynku uwzględnić utworzenie recepcji bądź 
punktu informacyjnego 

0 

W planach modernizacji i doposażania budynku uwzględnić obniżenie lady 
recepcji do wys. maks. 0,8m.  

0 

W przynajmniej jednym z wejść do budynku uwzględnić dostęp osobom 
niepełnosprawnym. 

0 

Przestawienie mebli, aby nie utrudniały poruszania się i nie zawężały 
wymaganej szerokości korytarza (1,2m) 

0 

SUMA 49 

 

5.6. Gminy 

Dla gmin (39 instytucji) objętych monitoringiem opracowano łącznie 1195 

rekomendacji, w obszarach: 

 dostępność budynków (932 rekomendacje), co stanowi 78% wszystkich 

rekomendacji. 

 wypełnianie obowiązków ogólnych (38 rekomendacji), 

 dostosowanie formy informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych (33 

rekomendacje), 

 działania na rzecz zabezpieczenia praw osoby niepełnosprawnej oraz 

podnoszenia świadomości prawnej osób niepełnosprawnych (30 

rekomendacji), 

 działania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucji (18 

rekomendacji), 

 konsultacje społeczne w instytucji (16 rekomendacji), 

 dostępność wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu (16 

rekomendacji), 

 działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie stereotypów (16 

rekomendacji), 

 podnoszenie świadomości i współpraca lokalna na rzecz edukacji włączającej 

(15 rekomendacji). 
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Wykres 10. Liczba rekomendacji w najczęściej reprezentowanych obszarach (poza 
dostępnością budynków) - gminy  
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Wykres 11. Udział procentowy rekomendacji w najczęściej reprezentowanych obszarach  
(poza dostępnością budynków) - gminy  
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Tabela 18. Najczęściej występujące rekomendacje – gminy (obszar dostępność budynków) 

Nazwa rekomendacji 
Liczba 
rekomendacji 

W przyszłości uwzględnić budowę przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną 10 

W przyszłości uwzględnić budowę przejścia dla pieszych z sygnalizacją dźwiękową 14 

W przyszłych planach modernizacji budynku uwzględnić zamontowanie drzwi 
otwieranych automatycznie 

9 

W planach doposażania budynku uwzględnić wyposażenie recepcji w stanowiskową 
pętlę indukcyjną 

10 

W planach remontu wnętrza budynku uwzględnić usunięcie wszystkich zmian 
poziomów w budynku.  

7 

Oznaczyć początek i koniec biegu schodów/pochylni 138 

W planach modernizacji budynku uwzględnić rozwiązania umożliwiające osobom 
niepełnosprawnym ominięcie schodów.  

22 

W planach modernizacji budynku uwzględnić przystosowanie toalety do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  

31 

W planach doposażania budynku uwzględnić urządzenia wspomagające słuch. 
110 

W planach doposażania budynku uwzględnić wyświetlane informacje pisemne 
9 

W planowanych inwestycjach wziąć pod uwagę oznaczenie dróg ewakuacji za 
pomocą pisma Braille'a lub systemu wypukłych znaków/piktogramy 

58 

Wyposażyć budynek w świetlny/dźwiękowy system powiadamiania alarmowego. 66 

Wyznaczyć miejsce postojowe dla niepełnosprawnych  
12 

Szklane drzwi wejściowe oznaczyć kontrastowo 
58 

Schody wewnątrz budynku wyróżnić przy pomocy kontrastowego koloru. 
41 

Wyposażyć toaletę w instalację alarmową 14 

W planach przebudowy budynku uwzględnić zamontowanie windy. 
30 

Zaplanować umożliwienie bezpośredniego lub zdalnego dostępu do tłumacza języka 
migowego, odpowiednie warunki techniczne, oznaczenia oraz przeszkolony personel. 

14 

W planach doposażania budynku uwzględnić pętlę induktofoniczną. 
48 
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Schody przed wejściem do budynku oznaczyć kontrastowo.  
50 

W czasie remontu budynku zmienić kolor drzwi i framug. 
22 

Dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych 
14 

W przyszłych planach remontu wnętrza budynku uwzględnić zastosowanie materiałów 
o właściwościach antypoślizgowych. 

5 

We wszystkich stanowiskach obsługujących klientów zapewnić dostęp osobom 
poruszającym się na wózkach inwalidzkich.  

9 

Zmienić usytuowanie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych/wyznaczyć 
miejsce 

13 

Na poszczególnych kondygnacjach umieścić informacje o numerze piętra.  
7 

Zastosować wewnątrz budynku piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i 
kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń 

19 

Przed wejściem do budynku zastosować oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu. 
32 

Przed wejściem zastosować odpowiednio przedłużone poręcze po obu stronach.  
16 

Informacje w przestrzeni budynku umieszczać tak, by były widoczne zarówno z 
pozycji siedzącej jak i stojącej.  

19 

Dywany i wykładziny podłogowe na stałe przymocować do podłoża.  
9 

W planach modernizacji budynku uwzględnić utworzenie recepcji bądź punktu 
informacyjnego 

4 

W planach modernizacji i doposażania budynku uwzględnić obniżenie lady recepcji do 
wys. maks. 0,8m.  

4 

W przynajmniej jednym z wejść do budynku uwzględnić dostęp osobom 
niepełnosprawnym. 

5 

Przestawienie mebli, aby nie utrudniały poruszania się i nie zawężały wymaganej 
szerokości korytarza (1,2m) 

3 

SUMA 932 
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Tabela 19. Najczęściej występujące rekomendacje – gminy (pozostałe obszary) 

OBSZAR/ NAZWA REKOMENDACJI  Liczba 
rekomendacji 

Obszar - działania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucji   

Przypomnienie przedstawicielom wszystkich jednostek organizacyjnych  instytucji o 
konieczności zamieszczania stosownych informacji w ogłoszeniach o 
prowadzonych naborach. 

5 

W większym stopniu informować osoby niepełnosprawne o przywilejach 
przysługujących im w procesie rekrutacji na stanowiska urzędnicze  

5 

Zwiększyć współpracę z urzędami pracy w zakresie zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych i organizacji dla nich praktyk oraz szkoleń. 

5 

Stworzenie projektów i ich realizacja mających na celu promocję i zatrudnianie 
osób niepełnosprawnych. Stworzenie warunków pracy, dostosowanie 
architektoniczne miejsc pracy. 

3 

SUMA - OBSZAR 18 

  Obszar - konsultacje społeczne w instytucji  

Informowanie indywidualne wszystkich organizacji pozarządowych o planowaniu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych.  

16 

SUMA - OBSZAR 16 

Obszar - kompetencje pracowników instytucji  

Przeprowadzić badania  potrzeb osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w 
zakresie kontaktu z instytucją.  

9 

Wdrożyć wnioski z badania potrzeb, o którym mowa w rekomendacji powyżej 
5 

SUMA - OBSZAR 14 

Obszar - wypełnianie obowiązków ogólnych  

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępnej informacji o przedmiotach 
wspierających poruszanie się, urządzeniach i wspomagających technologiach, w 
tym nowych technologiach. 

11 

Przeprowadzenie szkolenia pracowników  w zakresie znajomości Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych i zasad uniwersalnego projektowania.  

14 

Wdrożyć system konsultacji i oceny planowanych inwestycji pod kątem zasad 
uniwersalnego projektowania 

5 

Przy tworzeniu nowych aktów prawnych, przepisów uwzględniać prawa i potrzeby 
osób niepełnosprawnych 

3 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój 

   

69 

  

SUMA - OBSZAR 33 

Obszar - usługi socjalne i odpowiednie warunki życia  

Wprowadzić system monitorowania potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 
dostępności usług socjalnych. 

4 

Przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie kontaktu i świadczenia usług dla 
osób niepełnosprawnych 

4 

Zwiększenie dostępności informacji o usługach przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych. 

5 

SUMA - OBSZAR 13 

Obszar - dostępność usług i urządzeń dla osób niepełnosprawnych  

Zredagowanie i wydanie informatora na temat wszystkich usług dla osób 
niepełnosprawnych prowadzonych przez instytucję 

3 

Wprowadzić dostępność usług asystenckich /system oceny usług opiekuńczych, 
asystenckich i innych realizowanych przez jednostki podległe na rzecz ON.   

10 

SUMA - OBSZAR 13 

Obszar - dostosowanie formy informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych  

 Formułowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej w sposób jak 
najprostszy i zrozumiały. 

6 

Wprowadzenie dodatkowych dostosowań na stronie internetowej tak, by była ona 
w pełni zgodna ze standardem WCAG 2.0.  

19 

Przeprowadzenie badania  potrzeb osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w 
zakresie kontaktu z instytucją 

5 

Wprowadzenie w instytucji systemu monitorowania potrzeb pracowników w 
zakresie szkoleń.  

4 

Wdrożenie wniosków z badania potrzeb, o którym mowa w rekomendacji powyżej. 
4 

SUMA - OBSZAR 38 

Obszar - dostępność wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu 
 

Zainstalowanie na wybranym placu zabaw urządzeń dedykowanych dla dzieci 
niepełnosprawnych (np. specjalistyczne huśtawki)  

5 
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Przy organizacji wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu 
uwzględnić  możliwość uczestnictwa osób niepełnosprawnych i zapewnienia im 
transportu na miejsce tych wydarzeń.  

5 

Wprowadzić programy, których głównym zadaniem byłoby wspieranie rozwoju 
umiejętności osób niepełnosprawnych 

6 

SUMA - OBSZAR 16 

Obszar - działania w zakresie ochrony życia  

Wprowadzić większe działania wspierające matki mające urodzić niepełnosprawne 
dziecko, nie bagatelizować problemu 

3 

Nawiązać współpracę z innymi podmiotami w działaniach wspierających matki 
mające urodzić niepełnosprawne dziecko.  

1 

SUMA - OBSZAR 4 

Obszar - działania na rzecz zabezpieczenia praw osoby niepełnosprawnej oraz 
podnoszenia świadomości prawnej osób niepełnosprawnych 

 

W przyszłości zapewnić bezpłatne usługi prawne dla osób niepełnosprawnych 
5 

Przeprowadzić działania, które będą miały na celu podniesienie świadomości osób 
niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w zakresie przysługujących im praw i 
wolności 

13 

Przeprowadzić monitoring kwalifikacji personelu świadczącego bezpłatne usługi 
prawne i przeprowadzić ewentualne szkolenie w zakresie kontaktu i świadczenia 
usług dla osób niepełnosprawnych 

12 

SUMA - OBSZAR 30 

Obszar - mobilność osoby niepełnosprawnej  

W przypadku zgłoszenia potrzeby osób niepełnosprawnych podjąć 
natychmiastowe działania w zakresie pomocy w otrzymaniu psów asystujących 

1 

Dokonać analizy, czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia szkoleń dla osób 
niepełnosprawnych dotyczących możliwości korzystania z transportu i w razie 
potrzeby zrealizować takie szkolenia 

5 

SUMA - OBSZAR 6 

Obszar - dostępność przestrzeni publicznych 
 

Zaplanować w budżecie środki w zakresie dostępności przestrzeni publicznych.  

14 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój 

   

71 

  

SUMA - OBSZAR 14 

Obszar - działania na rzecz usług wspierających osoby niepełnosprawne w ich 
samodzielności  

Przeprowadzić badania  potrzeb na usługi wspierające wśród osób 
niepełnosprawnych i ich otoczenia 

2 

Włączenie osób niepełnosprawnych w proces przygotowania usług wspierających.  
7 

SUMA - OBSZAR 9 

Obszar - organizacja oświaty  

W razie podjęcia nauki przez dziecko z niepełnosprawnością wymagającą 
nauczyciela wspomagającego lub asystenta do osób z niepełnosprawnością należy 
taką osobę zatrudnić 

5 

SUMA - OBSZAR 5 

Obszar - podnoszenie świadomości i współpraca lokalna na rzecz edukacji 
włączającej  

Zorganizować spotkanie z nauczycielami, rodzicami oraz osobami 
zainteresowanymi o edukacji włączającej 

10 

Przeprowadzenie kampanii społecznej promującej ideę edukacji włączającej 
zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców dzieci.  

5 

SUMA - OBSZAR 15 

Obszar - współpraca na rzecz odpowiednich warunków życia i ochrony socjalnej 
 

Konsultacja z osobami niepełnosprawnymi dotycząca działania organizacji 
pozarządowych. Zapewnienie  o ewentualnym wsparciu finansowym organizacji 
zrzeszającej osoby niepełnosprawne 

3 

SUMA - OBSZAR 3 

Obszar - Działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie stereotypów,  
podnoszenie świadomości dotyczącej praw i godności osób niepełnosprawnych 

oraz promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
 

Wprowadzenie spotkań informacyjnych o prawach i problemach osób 
niepełnosprawnych: pogadanki w szkołach, szkolenie dla pracowników jednostek 
gminnych, akcja informacyjna skierowana do ogółu społeczności. 

16 

SUMA - OBSZAR 16 

  263 
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5.7. Ośrodki pomocy społecznej 

Badanie zakresu pracy ośrodków pomocy społecznej ujęto w ogólnym badaniu całej 

instytucji monitorowanej wg obowiązkowych i dodatkowych obszarów. Odrębnym 

zagadnieniem wymagającym prezentacji jest badanie dostępności budynków 

ośrodków pomocy społecznej. W tym obszarze sformułowano 179 rekomendacji. 

Dokładne dane przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 20. Najczęściej występujące rekomendacje – gminy/ ośrodki pomocy społecznej 
(obszar dostępność budynków) 

Nazwa rekomendacji 
Liczba 
rekomendacji 

W przyszłości uwzględnić budowę przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną.   
2 

W przyszłości uwzględnić budowę przejścia dla pieszych z sygnalizacją dźwiękową 
4 

W przyszłych planach modernizacji budynku uwzględnić zamontowanie drzwi 
otwieranych automatycznie 

3 

W planach doposażania budynku uwzględnić wyposażenie recepcji w stanowiskową 
pętlę indukcyjną 

3 

W planach remontu wnętrza budynku uwzględnić usunięcie wszystkich zmian 
poziomów w budynku.  

1 

Oznaczyć początek i koniec biegu schodów/pochylni 
18 

W planach modernizacji budynku uwzględnić rozwiązania umożliwiające osobom 
niepełnosprawnym ominięcie schodów.  

7 

W planach modernizacji budynku uwzględnić przystosowanie toalety do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.  

8 

W planach doposażania budynku uwzględnić urządzenia wspomagające słuch. 
18 

W planach doposażania budynku uwzględnić wyświetlane informacje pisemne 
2 
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W planowanych inwestycjach wziąć pod uwagę oznaczenie dróg ewakuacji za 
pomocą pisma Braille'a lub systemu wypukłych znaków/piktogramy 

10 

Wyposażyć budynek w świetlny/dźwiękowy system powiadamiania alarmowego. 
9 

Wyznaczyć miejsce postojowe dla niepełnosprawnych  
2 

Szklane drzwi wejściowe oznaczyć kontrastowo 
12 

Schody wewnątrz budynku wyróżnić przy pomocy kontrastowego koloru. 
10 

Wyposażyć toaletę w instalację alarmową 
5 

W planach przebudowy budynku uwzględnić zamontowanie windy. 
8 

Zaplanować umożliwienie bezpośredniego lub zdalnego dostępu do tłumacza języka 
migowego, odpowiednie warunki techniczne, oznaczenia oraz przeszkolony 
personel. 

3 

W planach doposażania budynku uwzględnić pętlę induktofoniczną. 
8 

Schody przed wejściem do budynku oznaczyć kontrastowo.  
8 

W czasie remontu budynku zmienić kolor drzwi i framug. 
3 

Dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych 
4 

W przyszłych planach remontu wnętrza budynku uwzględnić zastosowanie 
materiałów o właściwościach antypoślizgowych. 

1 

We wszystkich stanowiskach obsługujących klientów zapewnić dostęp osobom 
poruszającym się na wózkach inwalidzkich.  

2 

Zmienić usytuowanie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych/wyznaczyć 
miejsce 

2 

Na poszczególnych kondygnacjach umieścić informacje o numerze piętra.  
1 

Zastosować wewnątrz budynku piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i 
kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń 

3 

Przed wejściem do budynku zastosować oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu. 
8 
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Przed wejściem zastosować odpowiednio przedłużone poręcze po obu stronach.  
4 

Informacje w przestrzeni budynku umieszczać tak, by były widoczne zarówno z 
pozycji siedzącej i stojącej.  

4 

Dywany i wykładziny podłogowe na stałe przymocować do podłoża.  
2 

W planach modernizacji budynku uwzględnić utworzenie recepcji bądź punktu 
informacyjnego 

1 

W planach modernizacji i doposażania budynku uwzględnić obniżenie lady recepcji 
do wys. maks. 0,8m.  

1 

W przynajmniej jednym z wejść do budynku uwzględnić dostęp osobom 
niepełnosprawnym. 

1 

Przestawienie mebli, aby nie utrudniały poruszania się i nie zawężały wymaganej 
szerokości korytarza (1,2m) 

1 

SUMA 
179 
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6. Stopień wykorzystania rekomendacji z monitoringu 

Sumaryczna liczba rekomendacji sformułowanych w ramach wszystkich monitoringów 

wynosi 1607, w tym mniejszość bo 541 (33,7%) zostało wykorzystanych w trakcie 

realizacji projektu. Najczęściej wykorzystywane rekomendacje dotyczyły 

nieskomplikowanych prac dostosowawczych, szkoleń lub zmian organizacyjnych.  

Wykres 12. Ogólny poziom wykorzystania rekomendacji  
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Największy procent wykorzystanych rekomendacji odnotowano w powiatach i gminach 

– ponad 30%. W przypadku urzędu wojewódzkiego – 8,3%, w administracji zespolonej 

– 17,5%. Duże rozbieżności pomiędzy typami instytucji wynikają z tego, że na 

poziomie wojewódzkim rekomendacje miały głównie charakter zmian wymagających 

nakładów  i dłuższego czasu (perspektywa 1-2 lat). 

6.1. Podlaski Urząd Wojewódzki 

Dla Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wydano łącznie 36 

rekomendacji. W przypadku tej instytucji wszystkie obszary rekomendacji odnoszą się 

do obszarów obligatoryjnych. Większość rekomendacji dotyczyła dostępności 

budynków (33) i po jednej rekomendacji w trzech obszarach: 

 dostosowanie formy informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych 

(wprowadzenie dodatkowych dostosowań na stronie internetowej), 

 wypełnianie obowiązków ogólnych (przeprowadzenie szkolenia pracowników 

urzędu w zakresie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz 

zasad uniwersalnego projektowania), 

 racjonalne usprawnienia w procedurze przyjmowania wniosków i wydawania 

dokumentów tożsamości oraz paszportów (ułatwienie osobom z 

niepełnosprawnościami załatwiania spraw związanych z paszportami). 

Wszystkie rekomendacje z powyższych trzech obszarów zostały zrealizowane. 

Rekomendacje dotyczące dostępności nie zostały zrealizowane w okresie trwania 

projektu, zostaną ujęte w miarę możliwości w planach inwestycyjnych i wydatkowania 

w kolejnych latach.  
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6.2. Administracja zespolona działająca na poziomie wojewódzkim 

Dla administracji zespolonej (3 instytucje) objętej monitoringiem opracowano łącznie 

63 rekomendacje. Obszary, w których wskazano ich najwięcej (wchodzą one w zakres 

obszarów obligatoryjnych), to:  

 dostępność budynków (57 rekomendacji),  

 dostosowanie formy informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych (3 

rekomendacje); 

 wypełnianie obowiązków ogólnych (3 rekomendacje). 

W obszarze dostępności budynków wykorzystano 8 rekomendacji (ok. 14%), w 

obszarze dostosowanie formy informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych 2 

rekomendacje (ok. 67%) i w obszarze wypełnianie obowiązków ogólnych 3 (100%). 

Najczęściej wykorzystywane rekomendacje dotyczyły nieskomplikowanych prac 

dostosowawczych, szkoleń lub zmian organizacyjnych.  
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Wykres 13. Wykorzystanie rekomendacji - administracja zespolona 
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Tabela 21. Najczęściej wykorzystane rekomendacje – administracja zespolona 

 

Nazwa rekomendacji 
Liczba 
rekomendacji 

Liczba 
wykorzystanych 
rekomendacji 

% wykorzystanych 
rekomendacji 

Obszar – dostępność budynków    

Skrzydła drzwiowe wykonane z 
przezroczystych tafli oznaczyć w widoczny 
sposób.  

2 2 100% 

Schody wewnątrz budynku wyróżnić przy 
pomocy kontrastowego koloru  

6 3 50% 

Zapewnić w przynajmniej jednym z wejść do 
budynku dostęp osobom niepełnosprawnym. 

5 1 20% 

Obszar - dostosowanie formy informacji 
do potrzeb osób niepełnosprawnych 

   

Dążenie do formułowania wszelkich informacji 
na stronie internetowej w sposób łatwy i 
zrozumiały.  

1 1 
100% 

Wprowadzenie dodatkowych dostosowań na 
stronie internetowej  

1 1 
100% 

Obszar - wypełnianie obowiązków 
ogólnych 

   

Przeprowadzenie szkolenia pracowników 
urzędu w zakresie Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych oraz zasad 
uniwersalnego projektowania 

3 3 100% 
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6.3. Starostwa powiatowe/urzędy miast (miasta na prawach powiatu) 

Dla powiatów i miast na prawach powiatu (7 instytucji) objętych monitoringiem 

opracowano łącznie 313 rekomendacji. Najczęstsze rekomendacje formułowano w 

obszarach: 

 dostępność budynków (255 rekomendacji) 

 kompetencje pracowników instytucji (7 rekomendacji), 

 wypełnianie obowiązków ogólnych (10 rekomendacji),, 

 usługi socjalne i odpowiednie warunki życia (4 rekomendacje), 

 dostępność usług i urządzeń dla osób niepełnosprawnych (4 rekomendacje), 

 dostosowanie formy informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych (9 
rekomendacji). 

Najczęściej wykorzystywane rekomendacje dotyczyły nieskomplikowanych prac 

dostosowawczych, szkoleń lub zmian organizacyjnych.  

Spośród wszystkich 313 rekomendacji wykorzystano w trakcie realizacji projektu 84 

rekomendacje z obszaru dostępność budynków (32,95% w tym obszarze) oraz z 

pozostałych 58 rekomendacji – 29 (50%). Najwyższy poziom wykorzystania 

rekomendacji odnotowano w obszarach: kompetencje pracowników instytucji (100%) i 

dostosowanie formy informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych (prawie 78%). 
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Wykres 14. Wykorzystanie rekomendacji wg obszarów - powiaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

255

7

10

4

4

9

84

7

6

2

1

7

32,94

100,00

60,00

50,00

25,00

77,78

0 50 100 150 200 250 300

Dostępność budynków

Kompetencje pracowników instytucji

Wypełnianie obowiązków ogólnych

Usługi socjalne i odpowiednie warunki życia

Dostępność usług i urządzeń dla osób
niepełnosprawnych

Dostosowanie formy informacji do potrzeb
osób niepełnosprawnych

Wykorzystanie rekomendacji
- powiaty

% wykorzystanych Liczba rekomendacji wykorzystanych



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój 

   

82 

  

Tabela 22. Wykorzystanie rekomendacji (obszar dostępność – prezentacja szczegółowa wg 
rekomendacji) – powiaty 

Nazwa rekomendacji 
Liczba 
rekomendacji 

Liczba 
wykorzystanych 
rekomendacji 

% wykorzystanych 
rekomendacji 

W przyszłości uwzględnić budowę przejścia 
dla pieszych z sygnalizacją świetlną.   3 0 0% 

W przyszłości uwzględnić budowę przejścia 
dla pieszych z sygnalizacją dźwiękową 3 0 0% 

W przyszłych planach modernizacji budynku 
uwzględnić zamontowanie drzwi 
otwieranych automatycznie 2 0 0% 

W planach doposażania budynku 
uwzględnić wyposażenie recepcji w 
stanowiskową pętlę indukcyjną 4 0 0% 

W planach remontu wnętrza budynku 
uwzględnić usunięcie wszystkich zmian 
poziomów w budynku.  3 0 0% 

Oznaczyć początek i koniec biegu 
schodów/pochylni 23 21 91% 

W planach modernizacji budynku 
uwzględnić rozwiązania umożliwiające 
osobom niepełnosprawnym ominięcie 
schodów.  4 0 0% 

W planach modernizacji budynku 
uwzględnić przystosowanie toalety do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.  13 0 0% 

W planach doposażania budynku 
uwzględnić urządzenia wspomagające 
słuch. 23 2 9% 

W planach doposażania budynku 
uwzględnić wyświetlane informacje pisemne 5 0 0% 

W planowanych inwestycjach wziąć pod 
uwagę oznaczenie dróg ewakuacji za 
pomocą pisma Braille'a lub systemu 
wypukłych znaków/piktogramy 24 1 4% 

Wyposażyć budynek w świetlny/dźwiękowy 
system powiadamiania alarmowego. 15 0 0% 

Wyznaczyć miejsce postojowe dla 
niepełnosprawnych  2 0 0% 
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Szklane drzwi wejściowe oznaczyć 
kontrastowo 16 14 88% 

Schody wewnątrz budynku wyróżnić przy 
pomocy kontrastowego koloru. 17 16 94% 

Wyposażyć toaletę w instalację alarmową 3 0 0% 

W planach przebudowy budynku uwzględnić 
zamontowanie windy. 11 0 0% 

Zaplanować umożliwienie bezpośredniego 
lub zdalnego dostępu do tłumacza języka 
migowego, odpowiednie warunki techniczne, 
oznaczenia oraz przeszkolony personel. 6 0 0% 

W planach doposażania budynku 
uwzględnić pętlę induktofoniczną. 11 0 0% 

Schody przed wejściem do budynku 
oznaczyć kontrastowo.  14 9 64% 

W czasie remontu budynku zmienić kolor 
drzwi i framug. 6 4 67% 

Dostosowanie strony internetowej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 6 0 0% 

W przyszłych planach remontu wnętrza 
budynku uwzględnić zastosowanie 
materiałów o właściwościach 
antypoślizgowych. 1 0 0% 

We wszystkich stanowiskach obsługujących 
klientów zapewnić dostęp osobom 
poruszającym się na wózkach inwalidzkich.  2 0 0% 

Zmienić usytuowanie miejsca parkingowego 
dla niepełnosprawnych/wyznaczyć miejsce 4 3 75% 

Na poszczególnych kondygnacjach umieścić 
informacje o numerze piętra.  2 1 50% 

Zastosować wewnątrz budynku piktogramy z 
podstawowymi funkcjami obiektu i 
kierunkami dotarcia do najważniejszych 
pomieszczeń 8 7 88% 

Przed wejściem do budynku zastosować 
oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu. 9 0 0% 

Przed wejściem zastosować odpowiednio 
przedłużone poręcze po obu stronach.  5 0 0% 

Informacje w przestrzeni budynku 
umieszczać tak, by były widoczne zarówno z 
pozycji siedzącej i stojącej.  4 4 100% 

Dywany i wykładziny podłogowe na stałe 
przymocować do podłoża.  2 1 50% 
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W planach modernizacji budynku 
uwzględnić utworzenie recepcji bądź punktu 
informacyjnego 1 0 0% 

W planach modernizacji i doposażania 
budynku uwzględnić obniżenie lady recepcji 
do wys. maks. 0,8m.  1 0 0% 

W przynajmniej jednym z wejść do budynku 
uwzględnić dostęp osobom 
niepełnosprawnym. 1 0 0% 

Przestawienie mebli, aby nie utrudniały 
poruszania się i nie zawężały wymaganej 
szerokości korytarza (1,2m) 1 1 100% 

SUMA 255 84 33% 

 

Tabela 23. Wykorzystanie rekomendacji (pozostałe obszary) – powiaty 

OBSZAR/ NAZWA REKOMENDACJI  Liczba 

rekomendacji 

Liczba 

rekomendacji 

wykorzystanych 

 % rekomendacji 

wykorzystanych 

Obszar - działania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

w instytucji 

   

Przypomnienie przedstawicielom wszystkich jednostek 
organizacyjnych  instytucji o konieczności zamieszczania 
stosownych informacji w ogłoszeniach o prowadzonych 
naborach. 1 1 100% 

W większym stopniu informować osoby niepełnosprawne o 
przywilejach przysługujących im w procesie rekrutacji na 
stanowiska urzędnicze  1 0 0% 

Zwiększyć współpracę z urzędami pracy w zakresie zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych i organizacji dla nich praktyk oraz 
szkoleń 1 0 0% 

SUMA - OBSZAR 3 1 33% 

Obszar - konsultacje społeczne w instytucji    

Informowanie indywidualne wszystkich organizacji 
pozarządowych o planowaniu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych.  2 0 0% 

SUMA - OBSZAR 2 0 0% 

Obszar - kompetencje pracowników instytucji 
   

Przeprowadzenie badania  potrzeb osób niepełnosprawnych i 
ich otoczenia w zakresie kontaktu z instytucją 5 5 100% 
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Wdrożenie wniosków z badania potrzeb 2 2 100% 

SUMA - OBSZAR 7 7 100% 

Obszar - wypełnianie obowiązków ogólnych    

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępnej informacji o 
przedmiotach wspierających poruszanie się, urządzeniach i 
wspomagających technologiach, w tym nowych technologiach. 3 1 33% 

Przeprowadzenie szkolenia pracowników  w zakresie znajomości 
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i zasad 
uniwersalnego projektowania.  6 5 83% 

Wdrożyć system konsultacji i oceny planowanych inwestycji pod 
kątem zasad uniwersalnego projektowania 1 0 0% 

SUMA - OBSZAR 10 6 60% 

Obszar - usługi socjalne i odpowiednie warunki życia    

Wprowadzić system monitorowania potrzeb osób 

niepełnosprawnych w zakresie dostępności usług socjalnych. 1 0 0% 

Przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie kontaktu i 

świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych 1 0 0% 

Zwiększenie dostępności informacji o usługach przeznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych. 2 2 100% 

SUMA - OBSZAR 4 2 50% 

Obszar - dostępność usług i urządzeń dla osób 

niepełnosprawnych    

Zredagowanie i wydanie informatora na temat wszystkich usług 
dla osób niepełnosprawnych prowadzonych przez instytucję 1 1 100% 

Wprowadzić dostępność usług asystenckich /system oceny usług 
opiekuńczych, asystenckich i innych realizowanych przez 
jednostki podległe na rzecz osób z niepełnosprawnością.  3 0 0% 

SUMA - OBSZAR 4 1 25% 

Obszar - dostosowanie formy informacji do potrzeb osób 

niepełnosprawnych    

 Formułowanie informacji zamieszczanych na stronie 
internetowej w sposób jak najprostszy i zrozumiały. 2 2 100% 

Wprowadzenie dodatkowych dostosowań na stronie 
internetowej tak, by była ona w pełni zgodna ze standardem 
WCAG 2.0.  4 2 50% 
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Przeprowadzenie badania  potrzeb osób niepełnosprawnych i 
ich otoczenia w zakresie kontaktu z instytucją 1 1 100% 

Wprowadzenie w instytucji systemu monitorowania potrzeb 
pracowników w zakresie szkoleń.  1 1 100% 

Wdrożenie wniosków z badania potrzeb 1 1 100% 

SUMA - OBSZAR 9 7 78% 

Obszar - dostępność wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, 

wypoczynku i sportu    

Zainstalowanie na wybranym placu zabaw urządzeń 
dedykowanych dla dzieci niepełnosprawnych (np. 
specjalistyczne huśtawki)  1 0 0% 

Przy organizacji wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, 
wypoczynku i sportu uwzględnić  możliwość uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i zapewnienia im transportu na miejsce tych 
wydarzeń.  1 1 100% 

SUMA - OBSZAR 2 1 50% 

Obszar - działania w zakresie ochrony życia    

Wprowadzić większe działania wspierające matki mające urodzić 
niepełnosprawne dziecko, nie bagatelizować problemu 1 0 0% 

Nawiązać współpracę z innymi podmiotami w działaniach 
wspierających matki mające urodzić niepełnosprawne dziecko.  1 0 0% 

SUMA - OBSZAR 2 0 0% 

Obszar - działania na rzecz zabezpieczenia praw osoby 

niepełnosprawnej oraz podnoszenia świadomości prawnej osób 

niepełnosprawnych 

   

Przeprowadzić działania, które będą miały na celu podniesienie 
świadomości osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w 
zakresie przysługujących im praw i wolności. 3 2 67% 

SUMA - OBSZAR 3 2 67% 

Obszar - mobilność osoby niepełnosprawnej    

W przypadku zgłoszenia potrzeby osób niepełnosprawnych 
podjąć natychmiastowe działania w zakresie pomocy otrzymaniu 

psów asystujących 1 0 0% 

Dokonać analizy, czy w Starostwie zachodzi potrzeba 
przeprowadzenia szkoleń dla osób niepełnosprawnych 
dotyczących umiejętności poruszania się i w razie potrzeby 
zrealizować takie szkolenia 2 0 0% 
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SUMA - OBSZAR 3 0 0% 

Obszar - dostęp do informacji o usługach urzędów pracy 

   

Przeprowadzić monitoring potrzeb personelu w zakresie 
kontaktu i świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych.  1 1 100% 

Przeprowadzić szkolenie personelu w zakresie kontaktu i 
świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych 1 0 0% 

SUMA - OBSZAR 2 1 50% 

Obszar - dostępność przestrzeni publicznych 

   

Zaplanować w budżecie Starostwa środki w zakresie dostępności 

przestrzeni publicznych.  
1 0 0% 

SUMA - OBSZAR 1 0 0% 

Obszar działania na rzecz usług wspierających osoby 

niepełnosprawne w ich samodzielności 

   

Przeprowadzić badania  potrzeb na usługi wspierające wśród 

osób niepełnosprawnych i ich otoczenia 1 1 100% 

Włączenie osób niepełnosprawnych w proces przygotowania 

usług wspierających.  2 0 0% 

SUMA - OBSZAR 3 1 33% 

Obszar - organizacja oświaty    

W razie podjęcia nauki przez dziecko z niepełnosprawnością 

wymagającą nauczyciela wspomagającego lub asystenta do osób 

z niepełnosprawnością należy taką osobę zatrudnić 1 0 0% 

SUMA - OBSZAR 1 0 0% 

Obszar - podnoszenie świadomości i współpraca lokalna na 

rzecz edukacji włączającej 

   

Przeprowadzenie kampanii społecznej promującej ideę edukacji 

włączającej zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców dzieci.  1 0 0% 

SUMA - OBSZAR 1 0 0% 

Obszar - współpraca na rzecz odpowiednich warunków życia i 

ochrony socjalnej    

Konsultacja z osobami niepełnosprawnymi dotycząca działania 

organizacji pozarządowych.  1 0 0% 

SUMA - OBSZAR 1 0 0% 

Łącznie   58 29 50% 
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6.4. Powiatowe urzędy pracy  

W obszarze dostępność budynków sformułowano 51 rekomendacji, wykorzystano w 

czasie trwania projektu 18 rekomendacji (35,3%). Poniżej zaprezentowano 

szczegółowo rodzaj i poziom wykorzystania poszczególnych rekomendacji.  

Tabela 24. Wykorzystanie rekomendacji – powiatowe urzędy pracy (dostępność budynków) 

Nazwa rekomendacji 
Liczba 
rekomendacji 

Liczba 
wykorzystanych 
rekomendacji 

% 
wykorzystanych 
rekomendacji 

Oznaczyć początek i koniec biegu 
schodów/pochylni 3 3 100% 

W planach modernizacji budynku uwzględnić 
rozwiązania umożliwiające osobom 
niepełnosprawnym ominięcie schodów.  1 0 0% 

W planach modernizacji budynku uwzględnić 
przystosowanie toalety do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  2 0 0% 

W planach doposażania budynku uwzględnić 
urządzenia wspomagające słuch. 5 1 20% 

W planowanych inwestycjach wziać pod 
uwagę oznaczenie dróg ewakuacji za pomocą 
pisma Braille'a lub system wypukłych 
znaków/piktogramy 5 0 0% 

Wyposażyć budynek w świetlny/dźwiękowy 
system powiadamiania alarmowego. 4 0 0% 

Wyznaczyć miejsce postojowe dla 
niepełnosprawnych  1 0 0% 

Szklane drzwi wejściowe oznaczyć 
kontrastowo 5 5 100% 

Schody wewnątrz budynku wyróżnić przy 
pomocy kontrastowego koloru. 5 4 80% 

Wyposażyć toaletę w instalację alarmową 2 0 0% 

W planach przebudowy budynku uwzględnić 
zamontowanie windy. 2 0 0% 

Zaplanować umożliwienie bezpośredniego lub 
zdalnego dostępu do tłumacza języka 
migowego, odpowiednie warunki techniczne, 
oznaczenia oraz przeszkolony personel. 2 0 0% 
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W planach doposażania budynku uwzględnić 
pętlę induktofoniczną. 3 0 0% 

Schody przed wejściem do budynku oznaczyć 
kontrastowo.  2 2 100% 

W czasie remontu budynku zmienić kolor 
drzwi i framug. 1 1 100% 

Dostosowanie strony internetowej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 1 0 0% 

Zmienić usytuowanie miejsca parkingowego 
dla niepełnosprawnych/wyznaczyć miejsce 1 1 100% 

Na poszczególnych kondygnacjach umieścić 
informacje o numerze piętra.  1 0 0% 

Zastosować wewnątrz budynku piktogramy z 
podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami 
dotarcia do najważniejszych pomieszczeń 2 1 50% 

Przed wejściem do budynku zastosować 
oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu. 2 0 0% 

W planach modernizacji budynku uwzględnić 
utworzenie recepcji bądź punktu 
informacyjnego 1 0 0% 

SUMA 51 18 35% 
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6.5. Powiatowe centra pomocy rodzinie  

W obszarze dostępność budynków sformułowano 49 rekomendacji, wykorzystano w 

czasie trwania projektu 19 rekomendacji (39%). Poniżej zaprezentowano szczegółowo 

rodzaj i poziom wykorzystania poszczególnych rekomendacji.  

Tabela 25. Wykorzystanie rekomendacji – powiatowe centra pomocy rodzinie (obszar 
dostępność budynków) 

Nazwa rekomendacji 
Liczba 
rekomendacji 

Liczba 
wykorzystanych 
rekomendacji 

% wykorzystanych 
rekomendacji 

W planach remontu wnętrza budynku 
uwzględnić usunięcie wszystkich zmian 
poziomów w budynku.  1 0 0% 

Oznaczyć początek i koniec biegu 
schodów/pochylni 5 4 80% 

W planach modernizacji budynku 
uwzględnić przystosowanie toalety do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.  2 0 0% 

W planach doposażania budynku 
uwzględnić urządzenia wspomagające 
słuch. 4 0 0% 

W planach doposażania budynku 
uwzględnić wyświetlane informacje 
pisemne 1 0 0% 

W planowanych inwestycjach wziać pod 
uwagę oznaczenie dróg ewakuacji za 
pomocą pisma Braille'a lub system 
wypukłych znaków/piktogramy 5 0 0% 

Wyposażyć budynek w 
świetlny/dźwiękowy system 
powiadamiania alarmowego. 3 0 0% 

Szklane drzwi wejściowe oznaczyć 
kontrastowo 4 3 75% 

Schody wewnątrz budynku wyróżnić 
przy pomocy kontrastowego koloru. 3 3 100% 

W planach przebudowy budynku 
uwzględnić zamontowanie windy. 1 0 0% 
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Zaplanować umożliwienie 
bezpośredniego lub zdalnego dostępu 
do tłumacza języka migowego, 
odpowiednie warunki techniczne, 
oznaczenia oraz przeszkolony personel. 1 0 0% 

W planach doposażania budynku 
uwzględnić pętlę induktofoniczną. 3 0 0% 

Schody przed wejściem do budynku 
oznaczyć kontrastowo.  4 3 75% 

W czasie remontu budynku zmienić 
kolor drzwi i framug. 2 1 50% 

Dostosowanie strony internetowej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 2 0 0% 

Zmienić usytuowanie miejsca 
parkingowego dla 
niepełnosprawnych/wyznaczyć miejsce 1 1 100% 

Na poszczególnych kondygnacjach 
umieścić informacje o numerze piętra.  1 1 100% 

Zastosować wewnątrz budynku 
piktogramy z podstawowymi funkcjami 
obiektu i kierunkami dotarcia do 
najważniejszych pomieszczeń 2 2 100% 

Przed wejściem do budynku zastosować 
oznaczenia o zmiennej fakturze w 
podłożu. 2 0 0% 

Przed wejściem zastosować 
odpowiednio przedłużone poręcze po 
obu stronach.  1 0 0% 

Informacje w przestrzeni budynku 
umieszczać tak, by były widoczne 
zarówno z pozycji siedzącej i stojącej.  1 1 100% 

SUMA 49 19 39% 

 

  



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój 

   

92 

  

6.6. Gminy 

Spośród wszystkich 1195 rekomendacji wykorzystano w trakcie realizacji projektu 414 

rekomendacje, w tym: 

 z obszaru dostępność budynków 330, co stanowiło ok. 35% z tego obszaru, 

 z obszaru wypełnianie obowiązków ogólnych 26, co stanowiło ok. 68% z tego 

obszaru, 

 z obszaru dostosowanie formy informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych 

17, co stanowiło ok. 51% z tego obszaru, 

 z obszaru działania na rzecz zabezpieczenia praw osoby niepełnosprawnej 

oraz podnoszenia świadomości prawnej osób niepełnosprawnych 12,  co 

stanowiło 40% z tego obszaru. 

 działania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucji (18 

rekomendacji). 
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Wykres 15. Wykorzystanie rekomendacji wg obszarów – gminy 
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Tabela 26. Wykorzystanie rekomendacji (obszar dostępność – prezentacja szczegółowa wg 
rekomendacji) – gminy 

Nazwa rekomendacji 
Liczba 
rekomendacji 

Liczba 
wykorzystanych 
rekomendacji 

% wykorzystanych 
rekomendacji 

W przyszłości uwzględnić budowę 
przejścia dla pieszych z sygnalizacją 
świetlną.   

10 0 
0% 

W przyszłości uwzględnić budowę 
przejścia dla pieszych z sygnalizacją 
dźwiękową 

14 0 
0% 

W przyszłych planach modernizacji 
budynku uwzględnić zamontowanie 
drzwi otwieranych automatycznie 

9 0 

0% 

W planach doposażania budynku 
uwzględnić wyposażenie recepcji w 
stanowiskową pętlę indukcyjną 

10 0 

0% 

W planach remontu wnętrza budynku 
uwzględnić usunięcie wszystkich zmian 
poziomów w budynku.  

7 0 

0% 

Oznaczyć początek i koniec biegu 
schodów/pochylni 

138 113 
82% 

W planach modernizacji budynku 
uwzględnić rozwiązania umożliwiające 
osobom niepełnosprawnym ominięcie 
schodów.  

22 1 

5% 

W planach modernizacji budynku 
uwzględnić przystosowanie toalety do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.  

31 2 

6% 

W planach doposażania budynku 
uwzględnić urządzenia wspomagające 
słuch. 

110 9 
8% 

W planach doposażania budynku 
uwzględnić wyświetlane informacje 
pisemne 

9 0 
0% 

W planowanych inwestycjach wziać pod 
uwagę oznaczenie dróg ewakuacji za 
pomocą pisma Braille'a lub system 
wypukłych znaków/piktogramy 

58 3 

5% 

Wyposażyć budynek w 
świetlny/dźwiękowy system 
powiadamiania alarmowego. 

66 0 
0% 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój 

   

95 

  

Wyznaczyć miejsce postojowe dla 
niepełnosprawnych  

12 0 
0% 

Szklane drzwi wejściowe oznaczyć 
kontrastowo 

58 55 
95% 

Schody wewnątrz budynku wyróżnić 
przy pomocy kontrastowego koloru. 

41 36 
88% 

Wyposażyć toaletę w instalację 
alarmową 

14 0 
0% 

W planach przebudowy budynku 
uwzględnić zamontowanie windy. 

30 0 
0% 

Zaplanować umożliwienie 
bezpośredniego lub zdalnego dostępu 
do tłumacza języka migowego, 
odpowiednie warunki techniczne, 
oznaczenia oraz przeszkolony personel. 

14 0 

0% 

W planach doposażania budynku 
uwzględnić pętlę induktofoniczną. 

48 0 
0% 

Schody przed wejściem do budynku 
oznaczyć kontrastowo.  

50 34 
68% 

W czasie remontu budynku zmienić 
kolor drzwi i framug. 

22 17 
77% 

Dostosowanie strony internetowej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 

14 3 
21% 

W przyszłych planach remontu wnętrza 
budynku uwzględnić zastosowanie 
materiałów o właściwościach 
antypoślizgowych. 

5 0 

0% 

We wszystkich stanowiskach 
obsługujących klientów zapewnić dostęp 
osobom poruszającym się na wózkach 
inwalidzkich.  

9 0 

0% 

Zmienić usytuowanie miejsca 
parkingowego dla 
niepełnosprawnych/wyznaczyć miejsce 

13 9 
69% 

Na poszczególnych kondygnacjach 
umieścić informacje o numerze piętra.  

7 3 
43% 

Zastosować wewnątrz budynku 
piktogramy z podstawowymi funkcjami 
obiektu i kierunkami dotarcia do 
najważniejszych pomieszczeń 

19 18 

95% 

Przed wejściem do budynku zastosować 
oznaczenia o zmiennej fakturze w 
podłożu. 

32 4 
13% 
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Przed wejściem zastosować 
odpowiednio przedłużone poręcze po 
obu stronach.  

16 0 
0% 

Informacje w przestrzeni budynku 
umieszczać tak, by były widoczne 
zarówno z pozycji siedzącej i stojącej.  

19 17 

89% 

Dywany i wykładziny podłogowe na stałe 
przymocować do podłoża.  

9 4 
44% 

W planach modernizacji budynku 
uwzględnić utworzenie recepcji bądź 
punktu informacyjnego 

4 0 

0% 

W planach modernizacji i doposażania 
budynku uwzględnić obniżenie lady 
recepcji do wys. maks. 0,8m.  

4 0 

0% 

W przynajmniej jednym z wejść do 
budynku uwzględnić dostęp osobom 
niepełnosprawnym. 

5 0 

0% 

Przestawienie mebli, aby nie utrudniały 
poruszania się i nie zawężały 
wymaganej szerokości korytarza (1,2m) 

3 2 

67% 

SUMA 932 330 35% 

 

 

Tabela 27. Wykorzystanie rekomendacji (pozostałe obszary) – gminy 

OBSZAR/ NAZWA REKOMENDACJI  Liczba 

rekomendacji 

Liczba 

rekomendacji 

wykorzystanych 

 % 

rekomendacji 

wykorzystanych 

 Obszar - działania na rzecz zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w instytucji 
    

  

Przypomnienie przedstawicielom wszystkich 
jednostek organizacyjnych  instytucji o 
konieczności zamieszczania stosownych 
informacji w ogłoszeniach o prowadzonych 
naborach. 

5 1 

20% 

W większym stopniu informować osoby 
niepełnosprawne o przywilejach 
przysługujących im w procesie rekrutacji na 
stanowiska urzędnicze  

5 0 

0% 
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Zwiększyć współpracę z urzędami pracy w 
zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
i organizacji dla nich praktyk oraz szkoleń –  

5 0 

0% 

Stworzenie projektów i ich realizacja mających 

na celu promocję i zatrudnianie osób 

niepełnosprawnych. Stworzenie warunków 

pracy, dostosowanie architektoniczne miejsc 

pracy 

3 0 

0% 

SUMA - OBSZAR 18 1 6% 

Obszar - konsultacje społeczne w instytucji    

Informowanie indywidualne wszystkich 
organizacji pozarządowych o planowaniu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych.  

16 3 

19% 

SUMA - OBSZAR 16 3 19% 

Obszar - kompetencje pracowników instytucji    

Przeprowadzić badania  potrzeb osób 

niepełnosprawnych i ich otoczenia w zakresie 

kontaktu z instytucją.  

9 7 

78% 

Wdrożyć wnioski z badania potrzeb, o którym 

mowa w rekomendacji powyżej 
5 2 

40% 

SUMA - OBSZAR 14 9 64% 

Obszar - wypełnianie obowiązków ogólnych    

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym 
dostępnej informacji o przedmiotach 
wspierających poruszanie się, urządzeniach i 
wspomagających technologiach, w tym 
nowych technologiach. 

11 4 

36% 

Przeprowadzenie szkolenia pracowników  w 
zakresie znajomości Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych i zasad 
uniwersalnego projektowania.  

14 12 

86% 

Wdrożyć system konsultacji i oceny 
planowanych inwestycji pod kątem zasad 
uniwersalnego projektowania 

5 1 

20% 

Przy tworzeniu nowych aktów prawnych, 

przepisów uwzględniać prawa i potrzeby osób 

niepełnosprawnych 

3 0 

0% 

SUMA - OBSZAR 33 17 52% 
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Obszar - usługi socjalne i odpowiednie 

warunki życia 
  

 

Wprowadzić system monitorowania potrzeb 

osób niepełnosprawnych w zakresie 

dostępności usług socjalnych. 

4 0 

0% 

Przeprowadzenie szkolenia personelu w 

zakresie kontaktu i świadczenia usług dla osób 

niepełnosprawnych 

4 1 

25% 

Zwiększenie dostępności informacji o usługach 
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

5 5 

100% 

SUMA - OBSZAR 13 6 46% 

Obszar - dostępność usług i urządzeń dla osób 

niepełnosprawnych 
  

 

Zredagowanie i wydanie informatora na temat 
wszystkich usług dla osób niepełnosprawnych 
prowadzonych przez instytucję 

3 0 

0% 

Wprowadzić dostępność usług asystenckich 
/system oceny usług opiekuńczych, 
asystenckich i innych realizowanych przez 
jednostki podległe na rzecz ON.   

10 0 

0% 

SUMA - OBSZAR 13 0 0% 

Obszar - dostosowanie formy informacji do 

potrzeb osób niepełnosprawnych 
  

 

 Formułowanie informacji zamieszczanych na 
stronie internetowej w sposób jak najprostszy 
i zrozumiały. 

6 5 

83% 

Wprowadzenie dodatkowych dostosowań na 
stronie internetowej tak, by była ona w pełni 
zgodna ze standardem WCAG 2.0.  

19 10 

53% 

Przeprowadzenie badania  potrzeb osób 
niepełnosprawnych i ich otoczenia w zakresie 
kontaktu z instytucją 

5 4 

80% 

Wprowadzenie w instytucji systemu 
monitorowania potrzeb pracowników w 
zakresie szkoleń.  

4 3 

75% 

Wdrożenie wniosków z badania potrzeb, o 
którym mowa w rekomendacji powyżej 

4 4 
100% 

SUMA - OBSZAR 38 26 68% 
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Obszar - dostępność wydarzeń z zakresu 

kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu   
 

Zainstalowanie na wybranym placu zabaw 
urządzeń dedykowanych dla dzieci 
niepełnosprawnych (np. specjalistyczne 
huśtawki)  

5 0 

0% 

Przy organizacji wydarzeń z zakresu kultury, 
rekreacji, wypoczynku i sportu uwzględnić  
możliwość uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i zapewnienia im 
transportu na miejsce tych wydarzeń.  

5 2 

40% 

Wprowadzić programy, których głównym 

zadaniem byłoby wspieranie rozwoju 

umiejętności osób niepełnosprawnych 

6 0 

0% 

SUMA - OBSZAR 16 2 13% 

Obszar - działania w zakresie ochrony życia    

Wprowadzić większe działania wspierające 
matki mające urodzić niepełnosprawne 
dziecko, nie bagatelizować problemu 

3 0 

0% 

Nawiązać współpracę z innymi podmiotami w 
działaniach wspierających matki mające 
urodzić niepełnosprawne dziecko.  

1 0 

0% 

SUMA - OBSZAR 4 0 0% 

Obszar - działania na rzecz zabezpieczenia 

praw osoby niepełnosprawnej oraz 

podnoszenia świadomości prawnej osób 

niepełnosprawnych 

  

 

W przyszłości zapewnić bezpłatne usługi 

prawne dla osób niepełnosprawnych 

5 0 

0% 

Przeprowadzić działania, które będą miały na 

celu podniesienie świadomości osób 

niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w 

zakresie przysługujących im praw i wolności 

13 9 

69% 

Przeprowadzić monitoring kwalifikacji 

personelu świadczącego bezpłatne usługi 

prawne i przeprowadzić ewentualne szkolenie 

w zakresie kontaktu i świadczenia usług dla 

osób niepełnosprawnych 

12 3 

25% 

SUMA - OBSZAR 30 12 40% 

Obszar - mobilność osoby niepełnosprawnej    
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W przypadku zgłoszenia potrzeby osób 
niepełnopsrawnych podjąć natychmiastowe 
działania w zakresie pomocy otrzymaniu psów 

asystujących 

1 0 

0% 

Dokonać analizy, czy zachodzi potrzeba 
przeprowadzenia szkoleń dla osób 
niepełnosprawnych dotyczących możliwości 
korzystania z transportu i w razie potrzeby 
zrealizować takie szkolenia 

5 0 

0% 

SUMA - OBSZAR 6 0 0% 

Obszar - dostępność przestrzeni publicznych 
  

 

Zaplanować w budżecie środki w zakresie 

dostępności przestrzeni publicznych.  14 0 

0% 

SUMA - OBSZAR 14 0 0% 

Obszar działania na rzecz usług wspierających 

osoby niepełnosprawne w ich samodzielności   

 

Przeprowadzić badania  potrzeb na usługi 

wspierające wśród osób niepełnosprawnych i 

ich otoczenia 

2 2 

100% 

Włączenie osób niepełnosprawnych w proces 

przygotowania usług wspierających.  
7 1 

14% 

SUMA - OBSZAR 9 3 33% 

Obszar - organizacja oświaty    

W razie podjęcia nauki przez dziecko z 

niepełnosprawnością wymagającą nauczyciela 

wspomagającego lub asystenta do osób z 

niepełnosprawnością należy taką osobę 

zatrudnić 

5 0 

0% 

SUMA - OBSZAR 5 0 0% 

Obszar - podnoszenie świadomości i 

współpraca lokalna na rzecz edukacji 

włączającej 
  

 

Zorganizować spotkanie z nauczycielami, 

rodzicami oraz osobami zainteresowanymi o 

edukacji włączającej 

10 0 

0% 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój 

   

101 

  

Przeprowadzenie kampanii społecznej 

promującej ideę edukacji włączającej zarówno 

wśród nauczycieli, jak i rodziców dzieci.  

5 0 

0% 

SUMA - OBSZAR 15 0 0% 

Obszar - współpraca na rzecz odpowiednich 

warunków życia i ochrony socjalnej   
 

Konsultacja z osobami niepełnosprawnymi 

dotycząca działania organizacji 

pozarządowych. Zapewnienie  o ewentualnym 

wsparciu finansowym organizacji zrzeszającej 

osoby niepełnosprawne 

3 0 

0% 

SUMA - OBSZAR 3 0 0% 

Obszar - Działania informacyjne 

ukierunkowane na zwalczanie stereotypów,  

podnoszenie świadomości dotyczącej praw i 

godności osób niepełnosprawnych oraz 

promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

  

 

Wprowadzenie spotkań informacyjnych o 

prawach i problemach osób 

niepełnosprawnych: pogadanki w szkołach, 

szkolenie dla pracowników jednostek 

gminnych, akcja informacyjna skierowana do 

ogółu społeczności. 

16 5 

31% 

SUMA - OBSZAR 16 5 31% 

  263 84 32% 
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6.7. Ośrodki pomocy społecznej 

W obszarze dostępność budynków sformułowano 179 rekomendacji, wykorzystano w 

czasie trwania projektu 58 rekomendacji (32%). Poniżej zaprezentowano szczegółowo 

rodzaj i poziom wykorzystania poszczególnych rekomendacji.  

Tabela 28. wykorzystane rekomendacje – gminy/ ośrodki pomocy społecznej (obszar 
dostępność budynków) 

Nazwa rekomendacji 
Liczba 
rekomendacji 

Liczba 
wykorzystanych 
rekomendacji 

% 
wykorzystanych 
rekomendacji 

W przyszłości uwzględnić budowę 
przejścia dla pieszych z sygnalizacją 
świetlną.   

2 0 
0% 

W przyszłości uwzględnić budowę 
przejścia dla pieszych z sygnalizacją 
dźwiękową 

4 0 
0% 

W przyszłych planach modernizacji 
budynku uwzględnić zamontowanie drzwi 
otwieranych automatycznie 

3 0 

0% 

W planach doposażania budynku 
uwzględnić wyposażenie recepcji w 
stanowiskową pętlę indukcyjną 

3 0 

0% 

W planach remontu wnętrza budynku 
uwzględnić usunięcie wszystkich zmian 
poziomów w budynku.  

1 0 

0% 

Oznaczyć początek i koniec biegu 
schodów/pochylni 

18 16 
89% 

W planach modernizacji budynku 
uwzględnić rozwiązania umożliwiające 
osobom niepełnosprawnym ominięcie 
schodów.  

7 1 

14% 

W planach modernizacji budynku 
uwzględnić przystosowanie toalety do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.  

8 0 

0% 

W planach doposażania budynku 
uwzględnić urządzenia wspomagające 
słuch. 

18 2 
11% 

W planach doposażania budynku 
uwzględnić wyświetlane informacje 
pisemne 

2 0 
0% 
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W planowanych inwestycjach wziać pod 
uwagę oznaczenie dróg ewakuacji za 
pomocą pisma Braille'a lub system 
wypukłych znaków/piktogramy 

10 2 

20% 

Wyposażyć budynek w świetlny/dźwiękowy 
system powiadamiania alarmowego. 

9 0 
0% 

Wyznaczyć miejsce postojowe dla 
niepełnosprawnych  

2 0 
0% 

Szklane drzwi wejściowe oznaczyć 
kontrastowo 

12 9 
75% 

Schody wewnątrz budynku wyróżnić przy 
pomocy kontrastowego koloru. 

10 5 
50% 

Wyposażyć toaletę w instalację alarmową 5 0 0% 

W planach przebudowy budynku 
uwzględnić zamontowanie windy. 

8 0 
0% 

Zaplanować umożliwienie bezpośredniego 
lub zdalnego dostępu do tłumacza języka 
migowego, odpowiednie warunki 
techniczne, oznaczenia oraz przeszkolony 
personel. 

3 0 

0% 

W planach doposażania budynku 
uwzględnić pętlę induktofoniczną. 

8 0 
0% 

Schody przed wejściem do budynku 
oznaczyć kontrastowo.  

8 8 
100% 

W czasie remontu budynku zmienić kolor 
drzwi i framug. 

3 3 
100% 

Dostosowanie strony internetowej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 

4 1 
25% 

W przyszłych planach remontu wnętrza 
budynku uwzględnić zastosowanie 
materiałów o właściwościach 
antypoślizgowych. 

1 0 

0% 

We wszystkich stanowiskach 
obsługujących klientów zapewnić dostęp 
osobom poruszającym się na wózkach 
inwalidzkich.  

2 0 

0% 

Zmienić usytuowanie miejsca 
parkingowego dla 
niepełnosprawnych/wyznaczyć miejsce 

2 1 
50% 

Na poszczególnych kondygnacjach 
umieścić informacje o numerze piętra.  

1 1 
100% 
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Zastosować wewnątrz budynku piktogramy 
z podstawowymi funkcjami obiektu i 
kierunkami dotarcia do najważniejszych 
pomieszczeń 

3 2 

67% 

Przed wejściem do budynku zastosować 
oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu. 

8 3 
38% 

Przed wejściem zastosować odpowiednio 
przedłużone poręcze po obu stronach.  

4 0 
0% 

Informacje w przestrzeni budynku 
umieszczać tak, by były widoczne zarówno 
z pozycji siedzącej i stojącej.  

4 3 

75% 

Dywany i wykładziny podłogowe na stałe 
przymocować do podłoża.  

2 1 
50% 

W planach modernizacji budynku 
uwzględnić utworzenie recepcji bądź 
punktu informacyjnego 

1 0 

0% 

W planach modernizacji i doposażania 
budynku uwzględnić obniżenie lady 
recepcji do wys. maks. 0,8m.  

1 0 

0% 

W przynajmniej jednym z wejść do 
budynku uwzględnić dostęp osobom 
niepełnosprawnym. 

1 0 

0% 

Przestawienie mebli, aby nie utrudniały 
poruszania się i nie zawężały wymaganej 
szerokości korytarza (1,2m) 

1 0 

0% 

SUMA 179 58 32% 
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7. Analiza porównawcza stanu przestrzegania Konwencji w 
monitorowanych instytucjach 

Dokument pod nazwą „Metodologia prowadzenia monitoringu działań jednostek 

administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami zawierająca 

minimalne wymogi dla przeprowadzenia tego monitoringu, w tym projekt narzędzia do 

wykorzystania przez projektodawców przy prowadzeniu ww. monitoringu” nie określa 

sposobu dokonania porównania stanu przestrzegania Konwencji w monitorowanych 

instytucjach. Nie wyznaczono w tym zakresie żadnych szczegółowych wytycznych, 

określono tylko ogólne wymagania. Jednostki porównywane mają różne zadania, 

wielkość, budżet, lokalizację (małe wiejskie gminy vs miasta powiatowe lub 

wojewódzkie), itd… sprawia to że walor poznawczy takiego porównania nie jest zbyt 

duży. Niemniej dokonano próby porównania stanu przestrzegania Konwencji 

posiłkując się zagregowaną analizą liczby rekomendacji przypadających na dane typy 

jednostek (należy jednak mieć świadomość ograniczenia tego narzędzia ze względu 

na fakt wspólnego ustalania rekomendacji pomiędzy grupą monitoringową, a jednostką 

badaną), analizą jakościową i analizą barier we wdrażaniu Konwencji 

zidentyfikowanych wcześniej, które mają przełożenie na stanu jej przestrzegania. 

Podstawą oceny jest opis zjawisk dotyczących przestrzegania Konwencji w badanym 

obszarze i ich ocena w skali: 

 0 – stan przestrzegania Konwencji wysoki, problemy nie występują lub są 

znikome, 

 1 – stan przestrzegania Konwencji zadowalający, występują niewielkie 

problemy we wdrażaniu Konwencji, 

 2 – stan przestrzegania Konwencji niski, i stanowi ograniczenie dla osób z 

niepełnosprawnościami w korzystaniu z usług jednostek, 

 3 - stan przestrzegania Konwencji bardzo niski, i stanowi duże ograniczenie dla 

osób z niepełnosprawnościami w korzystaniu z usług jednostek. 
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7.1. Obszary obligatoryjne 

Dostępność budynków 

Dostępność budynków w przypadku urzędu wojewódzkiego, administracji zespolonej 

oraz powiatów należy ocenić wysoko, dla wszystkich rodzajów  niepełnosprawności.  

Zarysowany jest jednak problem dotyczący dostępności budynków instytucji w 

przypadku, gdy są to obiekty wynajmowane. Instytucje nie mogą wówczas 

samodzielnie wprowadzić zmian. Problem dotyczy instytucji wszystkich szczebli. 

Problemy występują w małych gminach, zwłaszcza wiejskich, przy czym największą 

przeszkodę stanowią bariery architektoniczne i brak ułatwień dla osób z 

niepełnoprawnością ruchową. 

Szczególnie uciążliwe dla osób z niepełnosprawnościami są braki dostępności lokali 

ośrodków opieki społecznej.  

Dostosowanie form informacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
 
Większość badanych instytucji posiada strony internetowe spełniające wymogi WCAG 

2.0. Dotyczy to przede wszystkim stron głównych, niestety już strony jednostek 

organizacyjnych często nie spełniają tych standardów. Dotyczy to głównie mniejszych 

gmin. Jakimś rozwiązaniem byłyby strony zintegrowane (jeden duży serwis gminny, 

obejmujący jako podstrony, informacje ze wszystkich jednostek organizacyjnych). W 

małych gminach dochodzi do sytuacji, że strony jednostek organizacyjnych w ogóle 

nie istnieją lub są wykonane bez zachowania nie tylko standardów WCAG 2.0, ale też 

podstawowych funkcjonalności. 

Problemem są także kwestie świadomości pracowników urzędów, bardzo często 

zdarza się, że pliki są zamieszczane jako skany podpisanych fizycznie dokumentów. 

Osoby z niepełnosprawnością mają olbrzymie problemy z odczytaniem takich plików. 

Problem jest wyraźny w przypadku służb zespolonych, z uwagi na to, że ich 
działalność, w ich percepcji, w ogóle nie dotyczy osób niepełnosprawnych.  
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Działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie stereotypów, podnoszenie 

świadomości dotyczącej praw i godności osób z niepełnosprawnościami oraz 

promocji zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami 

W zasadzie większość instytucji nie podejmuje i nie zleca prowadzenia działań 

informacyjnych skierowanych do społeczeństwa a dotyczących praw osób 

niepełnosprawnych. W niektórych gminach lub powiatach pewne działania o 

podobnym charakterze realizują szkoły, ośrodki opieki społecznej.  

Działania na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w instytucji 

W przeważającej liczbie urzędów gmin i powiatów nie jest spełniony wymóg 

zatrudnienia 6% osób z niepełnosprawnościami.  

Konsultacje społeczne w instytucji 

Instytucje monitorowane prowadzą konsultacje społeczne różnych dokumentów albo 

zgodnie z prawem krajowym, albo lokalnym (gminnym) o ile prawo krajowe na to 

pozwala. Konsultacje są bardzo dobrze realizowane na poziomie regionalnym, 

natomiast na poziomie powiatowym i gminnym, w zasadzie nawet w sprawie 

programów czy dokumentów istotnych z punktu widzenia osób niepełnosprawnych 

(np. programy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, programy 

rewitalizacji), nie ma  żadnego systemu wpierającego udział osób niepełnosprawnych 

w konsultacjach. 

Kompetencje pracowników instytucji 

Większość instytucji  nie monitoruje potrzeb ani pracowników, ani osób z 

niepełnosprawnościami z danego obszaru. 

Panuje przekonanie wśród pracowników instytucji, że zawsze sobie poradzą z obsługą 

klientów z niepełnosprawnościami. Szkolenia uważają za kosztowne i mało efektywne. 

Nie ulega wątpliwości, że pracownicy, zwłaszcza małych gmin, ale też instytucji 

wyższego szczebla, z uwagi na dużo obowiązkowych zdań i przeciążenie pracą, 

postrzegają często osoby niepełnosprawne, jako „problemowe”.  
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Wypełnianie obowiązków ogólnych wynikających z Konwencji 

Obowiązki ogólne w rozumieniu Konwencji i metodologii projektu nie mają w 

większości przypadków zastosowania, w percepcji pracowników instytucji, w 

działaniach samorządu na poziomie gminnym i powiatowym, ani administracji 

zespolonej. Najlepiej pod tym względem jest na poziomie urzędu wojewódzkiego.  

 

Tabela 29. Porównanie stanu przestrzegania Konwencji ONZ – obszary obligatoryjne 

Obszar badany UW ZESPOLONE POWIATY 
PCPR - 
POWIAT 

PUP - 
POWIAT GMINY 

OPSY - 
GMINA 

Obszary obligatoryjne               

Dostępność budynków 0 1 1 1 1 2 3 

Dostosowanie form 
informacji do potrzeb 
osób 
niepełnosprawnych 0 2 1 1 1 2 2 

Działania informacyjne 
ukierunkowane na 
zwalczanie 
stereotypów 2 3 3 2 2 3 1 

Działania na rzecz 
zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w 
instytucji 1 3 3 2 2 3 2 

Konsultacje społeczne 
w instytucji 0 3 2 2 2 3 3 

Kompetencje 
pracowników instytucji 1 3 3 1 2 3 0 

Wypełnianie 
obowiązków ogólnych 
wynikających z 
Konwencji 0 3 3 2 3 3 2 

0 – stan przestrzegania Konwencji wysoki, problemy nie występują lub są znikome, 
1 – stan przestrzegania Konwencji zadowalający, występują niewielkie problemy we wdrażaniu 
Konwencji, 
2 – stan przestrzegania Konwencji niski, i stanowi ograniczenie dla osób z niepełnosprawnościami 
w korzystaniu z usług jednostek, 
3 - stan przestrzegania Konwencji bardzo niski, i stanowi duże ograniczenie dla osób z 
niepełnosprawnościami w korzystaniu z usług jednostek. 
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7.2. Obszary obowiązkowe i dodatkowe 

Dostępność informacji oraz udział w wyborach i referendach 

Wszystkie obowiązki w tym zakresie są generalnie realizowane. 

Dostępność przestrzeni publicznych 

Praktycznie żadna z monitorowanych instytucji nie monitoruje potrzeby mieszkańców 

w zakresie dostępności przestrzeni publicznych, nie planuje na to środków, nie zajmuje 

się takimi sprawami. Problemy wychodzą najczęściej same, gdy mieszkańcy je 

zgłaszają.  

Kwestię przestrzeni publicznych rozwiązuje się przy okazji przebudów dróg, 

rewitalizacji przestrzeni, ale też tylko w taki sposób, w jaki wymaga prawo budowalne 

(minimum). Czasami, ze względu na korzystanie ze środków unijnych, wprowadza się 

dodatkowe rozwiązania w zakresie uniwersalnego projektowania. 

Dostępność usług i urządzeń dla osób z niepełnosprawnością 
 

Większość samorządów nie diagnozuje problemów występujących w dostępności 

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 

Nie prowadzi się prawie żadnych działań na rzecz deinstytucjonalizacji usług 

świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Samorządy nie posiadają mechanizmów pozwalających odbiorcom usług na ich 

ocenę. 

Zapewniona jest jedynie na poprawnym poziomie dostępność informacji o usługach 

dla osób niepełnosprawnych 

Dostępność wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu 
 
Wydarzenia kulturalne organizowane są dla ogółu mieszkańców, najczęściej bez 

uwzględnienia potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oczywiście jeśli takie osoby na 

spotkania przyjadą mogą liczyć na wsparcie, ale dopiero na miejscu, i to wsparcie jest 
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spontanicznie organizowane, głównie przez uczestników wydarzeń, a nie przez 

organizatorów. 

Działania na rzecz dostępności transportu publicznego i specjalistycznego 
 
Gminy nie dysponują własnym transportem publicznym. Transport specjalistyczny 

służy przede wszystkim dowozowi uczniów z niepełnosprawnościami do szkół  i 

placówek opiekuńczych. Samorządy wypełniają dość dobrze swoją rolę w tym 

obszarze. 

 

Działania na rzecz usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami w ich 
samodzielności 
 
Samorządy oferują osobom niepełnosprawnym usługi wspierające ich w codziennym 

życiu: usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne, wsparcie pracowników socjalnych, 

dowóz, transport. 

Osoby niepełnosprawne są włączane w proces przygotowywania usługi wspierającej 

w ramach prowadzonych wcześniej wywiadów.  

W większości instytucji nie ma natomiast systemu monitorowania potrzeb, ani systemu 

oceny usług. 

Działania na rzecz zabezpieczenia praw osoby z niepełnosprawnością oraz 
podnoszenia świadomości prawnej osób z niepełnosprawnościami 
 
Wszystkie samorządy wykonują swoje zadania ustawowe w zakresie zapewnienia 

dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej. Rzadko monitorują dostosowanie 

świadczonych usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Większość urzędów nie podejmuje szerokich  działań na rzecz podnoszenia 

świadomości o prawach osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie, lecz działa 

na rzecz tych osób w ramach ich środowiska.  
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Mobilność osoby z niepełnosprawnością 
 
Samorządy generalnie nie prowadzą szkoleń dla personelu pracującego z osobami 

niepełnosprawnymi dotyczące umiejętności poruszania się, ani szkoleń w zakresie 

poruszania się osób z niepełnosprawnościami. 

Instytucje nie informują osób niepełnosprawnych o możliwościach w zakresie zakupu 

sprzętu ułatwiającego przemieszczanie się lub w kwestii pomocy w otrzymaniu psów 

asystujących. W percepcji urzędników nie ma takich potrzeb.  

Organizacja oświaty 
 
Zadania z zakresu oświaty, które są obligatoryjne dla gmin i powiatów, i zasadniczo 

wszystkie są realizowane. 

Podnoszenie świadomości i współpraca lokalna na rzecz edukacji włączającej 
 
Gminy wypełniają swoje obowiązki w zakresie organizacji edukacji dla uczniów z 

niepełnosprawnościami, jednak edukacja włączająca jest bardzo kłopotliwa. W małych 

gminach (szkołach) są to pojedyncze przypadki uczniów, a starsi uczniowie i tak ze 

względu na lepsze warunki przenoszą się do większych ośrodków (powiatowych). 

Urzędy uznają, że wyszkolenie nauczycieli wspomagających uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi nie jest efektywne. 

Racjonalne usprawnienia w procedurze przyjmowania wniosków i wydawania 
dokumentów tożsamości oraz paszportów 
 
Gminy i powiaty przyjmują wnioski i wydają stosowne dokumenty. Osoby z 

niepełnosprawnościami nie mają problemu by wyrobić sobie dowód osobisty. 

Pracownicy okazują w tych przypadkach daleko idącą wsparcie. 

Usługi socjalne i odpowiednie warunki życia 
 
Większość samorządów spełnia wymóg informowania osób niepełnosprawnych o 

usługach dla nich dostępnych, natomiast gorzej jest z monitorowaniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych w zakresie dostępności usług. Instytucje nie zapewniają szerokich 

szkoleń personelu w zakresie kontaktu i świadczenia usług dla osób 

niepełnosprawnych. Podstawowe usługi: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 

(zwykłe i specjalistyczne), umożliwianie udziału w warsztatach terapii zajęciowej, 
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dowóz na zajęcia w środowiskowym domu pomocy, transport i dowożenie żywności, 

doraźne wsparcie. 

Współpraca na rzecz odpowiednich warunków życia i ochrony socjalnej 
 
Jakie jednostki organizacyjne instytucji świadczą usługi na rzecz osób z 

niepełnosprawnością (np. PCPR, OPS). Instytucje w ograniczonym zakresie 

współpracują z organizacjami pozarządowymi w kwestii zapewnienia dostępu do 

wysokiej jakości usług. Przeszkodą na drodze do szerszej współpracy może być 

niewielka aktywność lokalnych NGO, NGO w niewielkim stopniu podejmują tego typu 

działalność, nieczęsto zwracają się do instytucji, a i same samorządy nie są w tym 

zakresie aktywne. 

 

Dostęp do informacji o usługach urzędów pracy 
 
Powiaty wywiązują się ze swoich obowiązków. 

 
Działania z zakresu ochrony życia 

W zakresie ochrony życia sytuacja jest problematyczna. Brakuje informacji na stronach 

internetowych, a poszukiwanie informacji przez kontakt z wieloma urzędnikami nie jest 

w sytuacji zagrożenia życia komfortowe. Często pracownicy samorządowi, nie potrafią 

powiedzieć, gdzie osoba potrzebująca powinna się zgłosić. 

 
Instrumenty rynku pracy 
 
Co do zasady powiaty radzą sobie z ofertą, współpracą i szkoleniami dla osób z 

niepełnosprawnościami. Uruchamiane jest doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, 

wsparcie psychologiczne, dokształcanie. Największe problemy mają osoby z 

zaburzeniami psychicznymi. 
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Tabela 30. Porównanie stanu przestrzegania Konwencji ONZ – pozostałe obszary  

Obszar badany UW 
ZES-
POLONE 

PO-
WIATY 

PCPR - 
POWIAT 

PUP - 
POWIAT GMINY 

OPSY - 
GMINA 

Dostępność informacji oraz udział w 
wyborach i referendach 
 

- - - - - 0 - 

Dostępność przestrzeni publicznych 
 

- - 3 - - 3 - 

Dostępność usług i urządzeń dla osób 
z niepełnosprawnością 
 

- - 3 2 2 3 2 

 
Dostępność wydarzeń z zakresu 
kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu 
 

- - 3 2 - 3 2 

Działania na rzecz dostępności 
transportu publicznego i 
specjalistycznego 
 

- - 1 1 1 1 1 

Działania na rzecz usług 
wspierających osoby z 
niepełnosprawnościami w ich 
samodzielności 
 

- - 1 1 1 1 1 

Działania na rzecz zabezpieczenia 
praw osoby z niepełnosprawnością 
oraz podnoszenia świadomości 
prawnej osób z 
niepełnosprawnościami 

- - 1 1 1 1 1 

Mobilność osoby z 
niepełnosprawnością 
 

- - 2 2 2 3 2 

Organizacja oświaty 
 

- - 1 - - 1 - 

Podnoszenie świadomości i 
współpraca lokalna na rzecz edukacji 
włączającej 

- - 2 - - 2 - 

Racjonalne usprawnienia w 
procedurze przyjmowania wniosków i 
wydawania dokumentów tożsamości 
oraz paszportów 
 

- - 0 - - 0 - 
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Usługi socjalne i odpowiednie warunki 
życia 
 

- - 1 1 - 1 1 

Współpraca na rzecz odpowiednich 
warunków życia i ochrony socjalnej 
 

- - 3 2 - 3 2 

Dostęp do informacji o usługach 
urzędów pracy 
 

- - - 1 0 - - 

Działania z zakresu ochrony życia 
 

- - 3 3 - 2 3 

Instrumenty rynku pracy 
 

- - 1 - 1 - - 

0 – stan przestrzegania Konwencji wysoki, problemy nie występują lub są znikome, 
1 – stan przestrzegania Konwencji zadowalający, występują niewielkie problemy we wdrażaniu 
Konwencji, 
2 – stan przestrzegania Konwencji niski, i stanowi ograniczenie dla osób z niepełnosprawnościami 
w korzystaniu z usług jednostek, 
3 - stan przestrzegania Konwencji bardzo niski, i stanowi duże ograniczenie dla osób z 
niepełnosprawnościami w korzystaniu z usług jednostek. 
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Tabela 31. Zestawienie liczby rekomendacji wg typu instytucji i obszarów  

Obszar badany UW 
ZES- 
POLONE POWIATY 

PCPR - 
POWIAT 

PUP - 
POWIAT GMINY 

OPSY - 
GMINA 

Obszary obligatoryjne               

Dostępność budynków 33 57 255 49 51 932 179 

Dostosowanie form informacji 
do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 1 3 9     38   

Działania informacyjne 
ukierunkowane na zwalczanie 
stereotypów           16   

Działania na rzecz 
zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w 
instytucji     3     18   

Konsultacje społeczne w 
instytucji     2     16   

Kompetencje pracowników 
instytucji     7     14   

Wypełnianie obowiązków 
ogólnych wynikających z 
Konwencji 1 3 10     33   

Obowiązkowe i dodatkowe               

Obszar - dostępność 
informacji oraz udział w 
wyborach i referendach               

Obszar - dostępność 
przestrzeni publicznych     1     14   

Obszar - dostępność usług i 
urządzeń dla osób 
niepełnosprawnych     4     13   

Obszar - dostępność 
wydarzeń z zakresu kultury, 
rekreacji, wypoczynku i sportu     2     16   

Obszar - działania na rzecz 
dostępności transportu 
publicznego i 
specjalistycznego               
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Obszar - działania na rzecz 
usług wspierających osoby 
niepełnosprawne w ich 
samodzielności 

    3     9   

Obszar - działania na rzecz 
zabezpieczenia praw osoby 
niepełnosprawnej oraz 
podnoszenia świadomości 
prawnej osób 
niepełnosprawnych     3     30   

Obszar - mobilność osoby 
niepełnosprawnej     3     6   

Obszar - organizacja oświaty     1     5   

Obszar - podnoszenie 
świadomości i współpraca 
lokalna na rzecz edukacji 
włączającej 

    1     15   

Obszar - racjonalne 
usprawnienia w procedurze 
przyjmowania wniosków i 
wydawania dokumentów 
tożsamości oraz paszportów 

1             

Obszar - usługi socjalne i 
odpowiednie warunki życia     4     13   

Obszar - współpraca na rzecz 
odpowiednich warunków życia 
i ochrony socjalnej     1     3   

Obszar - dostęp do informacji 
o usługach ofertach pracy i 
szkoleniach               

Obszar - działania w zakresie 
ochrony życia     2     4   

Obszar - instrumenty rynku 
pracy               

Obszar - dostęp do informacji 
o usługach urzędów pracy     2         

  Obszar - współpraca lokalna 
na rzecz aktywizacji 
zawodowej               
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Obszar - działania w zakresie 
ochrony życia               

Obszar - Dostępność oferty 
organizacji pozarządowych 
finansowanych ze środków 
instytucji 

              

Razem 36 63 313 49 51 1195 179 

  UW 
ZES-
POLONE POWIATY 

PCPR - 
POWIAT 

PUP - 
POWIAT GMINY 

OPSY - 
GMINA 
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10. Załączniki 

Poniżej zaprezentowano elementy – przykłady wykorzystanych do realizacji 
monitoringu narzędzi: 

 Kwestionariusz ankiety monitoringowej przeznaczonej dla gmin 

 Kwestionariusz ankiety monitoringowej przeznaczonej dla powiatów grodzkich 
i ziemskich 

 Kwestionariusz ankiety monitoringowej przeznaczonej dla urzędu 
wojewódzkiego i służb zespolonych 

 Minimalny zakres pytań monitoringowych – przykład wypełnienia 

 Matryca diagnostyczna, badanie dostępności budynków - przykład wypełnienia 

 Przykłady opracowań rekomendacji zgodnie z metodą MoSCoW dla wybranych 
obszarów monitoringu 

 Scenariusz wywiadu – konsultacje przed przygotowaniem planu monitoringu - 
przykład 

 Scenariusz wywiadu – pozyskiwanie informacji od osób niepełnosprawnych, 
raport - przykład 

 Tabela rekomendacji wg monitorowanych obszarów - przykład. 

 Przykłady zrealizowanych rekomendacji. 
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Kwestionariusz ankiety przeznaczonej dla gmin 
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Kwestionariusz ankiety przeznaczonej dla powiatów grodzkich i ziemskich 
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Kwestionariusz ankiety przeznaczonej dla urzędu wojewódzkiego i służb 
zespolonych 
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„Minimalny zakres pytań monitoringowych” – przykład wypełnienia 

Obowiązkowe obszary monitoringu i minimalny zakres pytań monitoringowych - wszystkie instytucje 

Obszar monitoringu i minimalny zakres pytań 

monitoringowych 

Stan faktyczny Sposób ustalenia stanu 

faktycznego 

Przyczyny wystąpienia  

stanu faktycznego 

Efekt - skutki dla praw 

osób niepełnosprawnych  

  Obszar - dostosowanie formy informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Czy informacje publikowane przez instytucje 

dostępne są w wersjach dla osób  

niepełnosprawnych (np. ulotki informacyjne, 

ogłoszenia, raporty, publikacje, strony www)? 

w dużym stopniu tak analiza stron www, 

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

strona internetowa urzędu 

miasta w dużym stopniu 

dostosowana, innych 

dostosowań brak z 

powodu dodatkowych 

kosztów 

dostęp do informacji 

(art.21 Konwencji) 

Czy są to informacje dostępne dla osób 

niepełnosprawnych - tekst zrozumiały? 

tak analiza stron www, 

wywiad z 

reprezentantami urzędu, 

wywiad z osobami 

niepełnosprawnymi.  

- dostęp do informacji 

(art.21 Konwencji) 
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Czy przy zamawianiu lub opracowywaniu nowych 

stron internetowych, usług elektronicznych 

stosuje się kryteria dotyczące zapewnienia 

dostępności?  

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- dostęp do informacji 

(art.21 Konwencji) 

Czy jest w instytucji podstawa prawna, która 

obliguje ją do stosowania kryteriów dostępności 

w tego rodzaju zamówieniach? 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu 

brak zapisów i innych, nie 

dostrzeżono tego typu 

potrzeb 

ryzyko utrudnień w 

dostępie do informacji 

(art.21 Konwencji) - 

skutek w stopniu 

minimalnym 

 Obszar - działania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucji 

Czy instytucja realizuje projekty lub prowadzi 
działania mające na celu promocje zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych? 

Tak Rozmowa z 

reprezentantem gminy, 

wywiad z osobami 

niepełnosprawnymi. 

- - 

Czy instytucja i jej jednostki organizacyjne 
zatrudnią osoby niepełnosprawne?  

Tak Rozmowa z 

reprezentantem gminy, 

wywiad z osobami 

niepełnosprawnymi. 

- - 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój 

   

170 

  

Ile jednostek organizacyjnych nie zatrudnia osób 
niepełnosprawnych? Jakiego typu są to 
jednostki? 

6 jednostek: domy pomocy 

społecznej, pływalnia, 

PCPR, PUP, Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

Rozmowa z 
reprezentantem gminy. 

Osoby niepełnosprawne 
nie zgłaszają się na 
stanowiska 

Brak dostosowania 
obiektów. Niezapewniony 
w pełni dostęp do 
zatrudnienia dla ON 
(art.27 Konwencji). 

Czy łączny wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w instytucji monitorowanej 
oraz jej jednostkach organizacyjnych jest równy, 
bądź wyższy niż 6%? 

Nie Rozmowa z 
reprezentantem gminy, 
dane z ankiety. 

Osoby niepełnosprawne 
nie zgłaszają się na 
stanowiska 

Może nastąpić utrudniony 
dostęp do zatrudnienia dla 
ON (art.27 Konwencji). 

Jakie są przyczyny faktu, że wskaźnik jest niższy 
niż 6%? 

Brak wystarczającej liczby 

osób niepełnosprawnych 

chętnych z odpowiednimi 

kwalifikacjami do 

zatrudnienia 

Rozmowa z 
reprezentantem gminy 

Osoby niepełnosprawne 
nie zgłaszają się na 
stanowiska 

Może nastąpić utrudniony 
dostęp do zatrudnienia 
dla ON (art.27 
Konwencji). 

Czy w trakcie naboru na wolne stanowiska 
urzędnicze upublicznia się informację o 
osiągnięciu lub nie 6% wskaźnika zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych? 

Tak Rozmowa z 
reprezentantem gminy 

- - 

Czy w toku naboru na wolne stanowisko, jeśli 
wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych jest 
niższy niż 6% pierwszeństwo w zatrudnieniu na 
stanowiskach urzędniczych mają osoby 
niepełnosprawne? 

Tak Dane z ankiety, rozmowa 
z reprezentantem gminy 

- - 
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Czy instytucja podjęła specjalne działania 
usprawniające wykonywanie pracy przez już 
zatrudnione osoby niepełnosprawne?  

Nie Dane z ankiety, rozmowa 
z reprezentantem gminy. 

Brak zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych, które 
wymagałyby specjalnych 
dostosowań. 

Może nastąpić utrudniony 
dostęp do zatrudnienia dla 
ON (art.27 Konwencji). 

Jeżeli tak, to na czym te działania usprawniające 
polegały (np. zatrudnienie wspomagane, 
możliwość pracy zdalnej, przystosowanie 
stanowiska pracy)? 

Nie dotyczy - - - 

Obszar - działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie stereotypów,  podnoszenie świadomości dotyczącej praw i godności osób niepełnosprawnych oraz 

promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Czy instytucja podejmuje lub zleca prowadzenie 

działań informacyjnych skierowanych do 

społeczeństwa a dotyczących praw osób 

niepełnosprawnych? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu, 

konsultacje z 

przedstawicielami NGO 

- wzrost świadomości 

dotyczącej praw osób 

niepełnosprawnych oraz 

ograniczenie ryzyka 

zjawiska dyskryminacji 

(art. 5 Konwencji) 
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W jakiej formie były one realizowane (np. 

tv/radio, outdoor, spotkania bezpośrednie, 

konferencje)? 

współorganizacja imprez 

kulturalnych i im 

podobnych wydarzeń 

nastawionych na 

integrację mieszkańców 

miasta i okolic (w tym 

dzieci i młodzieży) z 

osobami 

niepełnosprawnymi -  

działania we współpracy z 

NGO mające na celu m.in. 

wzrost świadomości i 

zwalczanie stereotypów 

wśród przedstawicieli 

ogółu społeczności 

wywiad z 

reprezentantami urzędu, 

konsultacje z 

przedstawicielami NGO 

- wzrost świadomości 

dotyczącej praw osób 

niepełnosprawnych oraz 

ograniczenie ryzyka 

zjawiska dyskryminacji 

(art. 5 Konwencji) 

Z jakimi podmiotami instytucja 

współpracuje/współpracowała w prowadzeniu 

tego rodzaju działań informacyjnych? 

lokalne NGO, starostwo 

powiatowe, urząd gminy 

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- wzrost świadomości 

dotyczącej praw osób 

niepełnosprawnych oraz 

ograniczenie ryzyka 

zjawiska dyskryminacji 

(art. 5 Konwencji) 
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Ile osób/podmiotów zostało objętych tymi 

działaniami? 

zwykle uczestnictwo 

ponad 100 osób 

wywiad z 

reprezentantami urzędu, 

konsultacje z 

przedstawicielami NGO 

- wzrost świadomości 

dotyczącej praw osób 

niepełnosprawnych oraz 

ograniczenie ryzyka 

zjawiska dyskryminacji 

(art. 5 Konwencji) 

Jaki był efekt podjętych działań? podniesienie świadomości 

dotyczącej praw i potrzeb 

osób niepełnosprawnych, 

integracja, zacieśnianie 

współpracy między 

podmiotami mającymi 

kontakt z osobami z 

różnymi 

niepełnosprawnościami  

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- wzrost świadomości 

dotyczącej praw osób 

niepełnosprawnych oraz 

ograniczenie ryzyka 

zjawiska dyskryminacji 

(art. 5 Konwencji) 

Czy działania informacyjne realizowane były są w 

sposób włączający?  

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- wzrost świadomości 

dotyczącej praw osób 

niepełnosprawnych oraz 

ograniczenie ryzyka 

zjawiska dyskryminacji 

(art. 5 Konwencji) 
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Jakie zasady przyjęto w celu zapewnienia ich 

włączającego charakteru? 

udział osób 

niepełnosprawnych na 

równi z pozostałymi 

uczestnikami 

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- wzrost świadomości 

dotyczącej praw osób 

niepełnosprawnych oraz 

ograniczenie ryzyka 

zjawiska dyskryminacji 

(art. 5 Konwencji) 

  Obszar - konsultacje społeczne w instytucji 

Ile konsultacji społecznych przeprowadzono w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy? 

4 analiza informacji na 

stronie www, wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- prawo do wolności 

wyrażania poglądów 

(art.21 Konwencji) 

Czy informacja o konsultacjach społecznych była 

dostępna dla osób niepełnosprawnych?  

tak analiza informacji na 

stronie www, wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- prawo do wolności 

wyrażania poglądów 

(art.21 Konwencji) 
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W jakich formach ta informacja była dostępna? na dostosowanej stronie 

internetowej, poprzez 

ogłoszenia rozmieszczane 

w miejscach dostępnych, 

w lokalnej prasie i w 

internetowych portalach 

informacyjnych 

analiza informacji na 

stronie www, wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- prawo do wolności 

wyrażania poglądów 

(art.21 Konwencji) 

Czy forma konsultacji społecznych była dostępna 

dla osób niepełnosprawnych?  

tak analiza informacji na 

stronie www, wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- prawo do wolności 

wyrażania poglądów 

(art.21 Konwencji) 

Jakie racjonalne usprawnienia wprowadzono w 

tym zakresie? 

możliwość przesłania 

uwag pocztą elektroniczną 

analiza informacji na 

stronie www, wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- prawo do wolności 

wyrażania poglądów 

(art.21 Konwencji) 

Czy osoby niepełnosprawne, ich otoczenie lub 

organizacje pozarządowe działające na rzecz 

osób niepełnosprawnych uczestniczyły w 

konsultacjach społecznych?  

tak (w konsultacjach 

programu współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi) 

analiza informacji na 

stronie www, wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- prawo do wolności 

wyrażania poglądów 

(art.21 Konwencji) 
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Ile było takich osób/podmiotów? 1 analiza informacji na 

stronie www, wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- prawo do wolności 

wyrażania poglądów 

(art.21 Konwencji) 

 Obszar - kompetencje pracowników instytucji 

Jakie potrzeby zgłaszają osoby niepełnosprawne 

i ich otoczenie w zakresie kontaktu z instytucją i 

jej jednostkami organizacyjnymi? Czy instytucja 

posiada system monitorowania/badania tych 

potrzeb? 

brak zgłaszanych tego 

typu potrzeb, brak 

systemu monitorowania 

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

sposobem na 

monitorowanie jest 

bezpośredni 

nieusystematyzowany 

kontakt z mieszkańcami 

realizowany przez 

pracowników instytucji w 

terenie i siedzibie instytucji 

ryzyko ograniczonej 

ogólnej dostępności (art.9 

Konwencji) 

Czy instytucja wdrożyła wnioski z 

monitoringu/badania potrzeb osób 

niepełnosprawnych i ich otoczenia?  

brak działań wywiad z 

reprezentantami urzędu 

usystematyzowane 

badanie potrzeb nie było 

przeprowadzane 

ryzyko ograniczonej 

ogólnej dostępności (art.9 

Konwencji) 

Jakie to były wnioski? brak działań wywiad z 

reprezentantami urzędu 

usystematyzowane 

badanie potrzeb nie było 

przeprowadzane 

ryzyko ograniczonej 

ogólnej dostępności (art.9 

Konwencji) 
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Jakie potrzeby zgłaszają pracownicy instytucji 

monitorowanej i jej jednostek organizacyjnych w 

zakresie szkoleń nt. osób niepełnosprawnych?  

brak zgłaszanych tego 

typu potrzeb 

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

pracownicy instytucji 

reagują na bieżąco i 

stosowanie do potrzeb, 

korzystają ze swojego 

doświadczenia 

ryzyko ograniczonej 

ogólnej dostępności (art.9 

Konwencji) 

Czy instytucja lub jej jednostki organizacyjne 

posiada system monitorowania tych potrzeb? 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dostrzeżono takiej 

potrzeby, pracownicy 

mogą zgłaszać swoje 

potrzeby cały czas 

ryzyko ograniczonej 

ogólnej dostępności (art.9 

Konwencji) 

Czy instytucja  lub jej jednostki organizacyjne 

zapewnia przygotowanie pracowników do 

kontaktów z osobami niepełnosprawnymi ? 

częściowo (przygotowanie 

dotyczy udziału w 

ogólnych szkoleniach, w 

których zakres wchodzi 

także tematyka związana z 

osobami 

niepełnosprawnymi) 

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

pracownicy instytucji 

reagują na bieżąco, 

dopasowując się 

indywidualnie do potrzeb, 

ograniczenia finansowe 

utrudniają rozszerzenie 

zakresu szkoleń 

ryzyko ograniczonej 

ogólnej dostępności (art.9 

Konwencji) 

Jakie działania edukacyjne w zakresie 

przygotowania pracowników podejmowano w 

ciągu ostatnich 2 lat? 

szkolenia dotyczące pracy 

z trudnym klientem 

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

  prawo do ogólnej 

dostępności (art.9 

Konwencji) 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój 

   

178 

  

Ilu pracowników i jakiego typu zostało objętych 

takim przygotowaniem? 

6 (podinspektorzy i 

inspektorzy pracujący w 

urzędzie miasta) 

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

pracownicy instytucji 

reagują, dopasowując się 

indywidualnie do potrzeb, 

aspekt finansowy 

prawo do ogólnej 

dostępności (art.9 

Konwencji) 

Czy pracownicy objęci szkoleniami mieli okazję 

wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce? W jakim 

stopniu? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

  prawo do ogólnej 

dostępności (art.9 

Konwencji) 

Czy przeszkoleni pracownicy instytucji w zakresie 

PJM lub SJM umieją obsłużyć klienta przy 

załatwianiu spraw prostych właściwych dla danej 

instytucji? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

  prawo do ogólnej 

dostępności (art.9 

Konwencji) 

Czy przeszkoleni pracownicy instytucji w zakresie 

PJM lub SJM umieją obsłużyć klienta przy 

załatwianiu spraw bardziej skomplikowanych 

właściwych dla danej instytucji? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

  prawo do ogólnej 

dostępności (art.9 

Konwencji) 

   Obszar - wypełnianie obowiązków ogólnych 
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Jakie działania zostały podjęte w zakresie 

wdrożenia Konwencji w instytucji monitorowanej  

lub jej jednostkach organizacyjnych? 

nie podjęto działań wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dostrzeżono potrzeb 

takich działań 

ryzyko ograniczeń w 

ogólnej dostępności (art.9 

Konwencji) 

Czy wdrożenie Konwencji wiązało się z 

koniecznością regulacji obowiązujących w 

instytucji lub obowiązujących instytucję? 

nie dotyczy wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dotyczy ryzyko ograniczeń w 

ogólnej dostępności (art.9 

Konwencji) 

Czy przy tworzeniu nowych aktów prawnych, 

przepisów uwzględniane są prawa i potrzeby 

osób niepełnosprawnych? Jakie procedury 

obowiązują w tym zakresie? 

nie jest prowadzona taka 

ocena, brak procedur 

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

brak nacisków ze strony 

osób niepełnosprawnych i 

ich przedstawicieli, w 

instytucji nie dostrzegano 

takich potrzeb 

ryzyko ograniczeń w 

ogólnej dostępności (art.9 

Konwencji) 

Czy projekty aktów prawnych, przepisów, które 

mają istotny wpływ na życie osób 

niepełnosprawnych są z nimi konsultowane?  

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu, 

konsultacje z 

przedstawicielami NGO 

brak świadomości i 

dostrzegania potrzeb, brak 

też podobnych nacisków 

ze strony osób 

niepełnosprawnych i ich 

przedstawicieli 

ryzyko ograniczeń prawa 

do wolności wyrażania 

poglądów (art.21 

Konwencji) i do ogólnej 

dostępności (art.9 

Konwencji) 
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Czy projekty aktów prawnych, przepisów, które 

mają istotny wpływ na życie osób 

niepełnosprawnych są konsultowane z 

organizacjami pozarządowymi działającymi na 

rzecz osób niepełnosprawnych? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu, 

konsultacje z 

przedstawicielami NGO 

- prawo do wolności 

wyrażania poglądów 

(art.21 Konwencji) i do 

ogólnej dostępności (art.9 

Konwencji) 

W jakim zakresie instytucja stosuje się do zasady 

uniwersalnego projektowania? 

rozwiązania 

architektoniczne i 

techniczne w obiekcie 

sportowo-rekreacyjnym 

(budynek zaprojektowany 

od początku z 

dostosowaniem do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, 

łącznie z windą 

umożliwiającą dostanie się 

bezpośrednio do wody 

samodzielnie przez osoby 

niepełnosprawne 

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- prawo do ogólnej 

dostępności (art.9 

Konwencji) 
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Jakie działania instytucja podejmuje w celu 

wyeliminowania dyskryminacji osoby 

niepełnosprawnej przez pracowników instytucjii? 

brak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dostrzeżono potrzeb 

takich działań, nie 

zauważono zjawiska 

dyskryminacji ze strony 

pracowników instytucji 

prawo do równości i 

niedyskryminacji (art.5 

Konwencji) oraz do 

ogólnej dostępności (art.9 

Konwencji) 

Czy instytucja lub jej jednostki organizacyjne w 

toku procedur zakupowych wymaga od 

potencjalnego Wykonawcy zapewnienia 

warunków dostępności czy tez wykorzystania 

uniwersalnego projektowania w realizacji przez 

niego zadań? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

  prawo do ogólnej 

dostępności (art.9 

Konwencji) 

Czy instytucja lub jej jednostki organizacyjne 

stosuje klauzule społeczne w zamówieniach 

publicznych? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- prawo do ogólnej 

dostępności (art.9 

Konwencji) 

Jakie działania podejmowała instytucja w celu 

wyeliminowania dyskryminacji ze względu na 

niepełnosprawność przez  osoby, organizacje lub 

prywatne przedsiębiorstwa? 

brak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

  ryzyko ograniczeń w 

prawie do równości i 

niedyskryminacji (art.5 

Konwencji) 
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Jakie instytucja podjęła działania na 

rzecz  podejmowania lub popierania badań i 

wytwarzania oraz zapewnienia dostępności i 

korzystania z towarów, usług, wyposażenia i 

urządzeń uniwersalnie zaprojektowanych? 

brak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dostrzeżono potrzeb 

takich działań 

ryzyko ograniczeń w 

ogólnej dostępności (art.9 

Konwencji) 

Jakie działania podejmowała instytucja w celu 

podejmowania lub popierania badań i tworzenia 

oraz popierania dostępności i wykorzystywania 

nowych technologii, w tym technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, przedmiotów 

wspierających poruszanie się, urządzeń i 

wspomagających technologii odpowiednich dla 

osób niepełnosprawnych? 

brak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dostrzeżono potrzeb 

takich działań 

ryzyko ograniczeń w 

ogólnej dostępności (art.9 

Konwencji) 

Jakie działania podejmowała instytucja w celu 

zapewniania osobom niepełnosprawnym 

dostępnej informacji o przedmiotach 

wspierających poruszanie się, urządzeniach i 

wspomagających technologiach, w tym nowych 

technologiach, a także o innych formach pomocy, 

usług i ułatwień? 

brak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dostrzeżono potrzeb 

takich działań 

ryzyko ograniczeń w 

ogólnej dostępności (art.9 

Konwencji) 
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Jakie podejmowała działania instytucja w celu 

popierania szkoleń specjalistów i personelu 

pracującego z osobami niepełnosprawnymi, w 

zakresie praw uznanych w Konwencji, tak aby 

lepiej świadczone były pomoc i usługi 

gwarantowane na mocy tych praw? 

brak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dostrzeżono potrzeb 

takich działań 

ryzyko ograniczeń w 

prawie do równości i 

niedyskryminacji (art.5 

Konwencji) 

Jakie obowiązują w instytucji procedury 

dotyczące angażowania osób 

niepełnosprawnych i reprezentujących ich 

organizacji w procesy decyzyjne?  

brak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

brak procedur, tego typu 

angażowanie odbywa się 

przez bezpośredni kontakt 

pracowników instytucji z 

osobami 

niepełnosprawnymi 

ryzyko ograniczeń w 

prawie do wolności 

wyrażania poglądów 

(art.21 Konwencji) i w 

prawie do uczestnictwa w 

życiu publicznym (art.29 

Konwencji) 
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Obowiązkowe obszary monitoringu i minimalny zakres pytań monitoringowych w przypadku monitoringu urzędów gmin wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy 

prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem  

Obszar monitoringu i minimalny zakres pytań 

monitoringowych 

Stan faktyczny Sposób ustalenia stanu 

faktycznego 

Przyczyny wystąpienia  

stanu faktycznego 

Efekt - skutki dla praw 

osób 

niepełnosprawnych  

   Obszar - dostępność informacji oraz udział w wyborach i referendach 

Czy informacje dotyczące wyborów i referendów są 

oferowane przez instytucję w formie dostosowanej 

do potrzeb osób niepełnosprawnych?  

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu, 

analiza dostępnych 

materiałów, strony www 

- dostęp do informacji 

(art. 21 Konwencji) i 

prawo do udziału w 

życiu publicznym (art.29 

Konwencji) 

Jakie są to dostosowania? umieszczanie na stronie 

www z dostosowaniami, 

lokalne media (prasa, 

portale), rozmieszczanie 

ogłoszeń w miejscach 

dostępnych 

analiza materiałów 

dostępnych 

online,wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- dostęp do informacji 

(art. 21 Konwencji) i 

prawo do udziału w 

życiu publicznym (art.29 

Konwencji) 
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Czy informacja o możliwościach dotarcia do lokalu 

obwodowych komisji wyborczych była dostępna dla 

osób niepełnosprawnych (np. bezpłatny transport 

oferowany przez gminę)? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- dostęp do informacji 

(art. 21 Konwencji) i 

prawo do udziału w 

życiu publicznym (art.29 

Konwencji) 

Czy i w jaki sposób instytucja informuje osoby 

niepełnosprawne o możliwych sposobach 

glosowania?  

tak - ogłoszenia, 

bezpośredni kontakt 

pracowników instytucji 

wywiad z 

reprezentantami urzędu, 

konsultacje z osobami 

niepełnosprawnymi 

- dostęp do informacji 

(art. 21 Konwencji) i 

prawo do udziału w 

życiu publicznym (art.29 

Konwencji) 

Czy obwieszczenia wyborcze umieszczane w lokalu 

wyborczym jak i poza nim oraz wyniki głosowania w 

obwodach głosowania i okręgach wyborczych były 

zamieszczane w miejscach łatwo dostępnych dla 

osób niepełnosprawnych? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu, 

analiza miejsc 

- dostęp do informacji 

(art. 21 Konwencji) 

Jakie potrzeby osoby niepełnosprawne zgłaszają w 

zakresie dostępności do informacji o wyborach i 

referendach? 

brak wywiad z 

reprezentantami urzędu,  

brak dodatkowych potrzeb nie dotyczy 
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Czy instytucja zapewnia transport do lokalu 

obwodowej komisji wyborczej osobom 

niepełnosprawnym? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- ogólna dostępność 

(art.9 Konwencji), 

większe szanse na 

udział w życiu 

publicznym (art.9 

Konwencji) 

Czy zapewniany przez instytucję transport był 

dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych? 

w niewielkim zakresie wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie zaistniała potrzeba 

dodatkowych dostosowań, 

przeszkodą są dodatkowe 

koszty 

ryzyko ograniczeń w 

ogólnej dostępności 

(art.9 Konwencji), 

mniejsze szanse na 

udział w życiu 

publicznym (art.9 

Konwencji) 

Czy instytucja  zapewniała transport do lokalu 

komisji w trakcie referendum ogólnokrajowego? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- ogólna dostępność 

(art.9 Konwencji), 

większe szanse na 

udział w życiu 

publicznym (art.9 

Konwencji) 
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Czy zapewniany przez instytucję transport w trakcie 

referendum ogólnokrajowego był dostosowany do 

potrzeb osób niepełnosprawnych? 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie zaistniała potrzeba 

dodatkowych dostosowań, 

przeszkodą są dodatkowe 

koszty 

mniejsze szanse na 

udział w życiu 

publicznym (art.9 

Konwencji) - ryzyko w 

stopniu minimalnym 

Czy lokale obwodowych komisji wyborczych 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 

są rozmieszczone równomiernie na terenie, jaki 

działaniem obejmuje instytucja? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu, 

analiza miejsc 

- ogólna dostępność 

(art.9 Konwencji), 

większe szanse na 

udział w życiu 

publicznym (art.9 

Konwencji) 

Czy w otoczeniu  lokali obwodowych komisji 

wyborczych nie występują istotne bariery 

dostępności lub zjawisko pozornej dostępności? 

nie występują wywiad z 

reprezentantami urzędu, 

analiza miejsc 

brak barier w otoczeniu ogólna dostępność 

(art.9 Konwencji), 

większe szanse na 

udział w życiu 

publicznym (art.9 

Konwencji) 
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 Obszar - dostępność przestrzeni publicznych 

Czy instytucja posiada w dokumentach 

strategicznych zapisy dotyczące działań na rzecz 

dostępności przestrzeni publicznych ? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu, 

analiza dokumentów 

- ogólna dostępność 

(art.9 Konwencji) 

Czy instytucja monitoruje potrzeby mieszkańców w 

zakresie dostępności przestrzeni publicznych? 

brak ścisłych procedur 

monitorowania, jednak 

informacje zbierane są w 

bezpośrednim kontakcie 

pracowników instytucji z 

mieszkańcami 

wywiad z 

reprezentantami urzędu, 

wywiad z osobami 

niepełnosprawnymi  

sposób zbierania 

informacji wynika z 

charakterystyki mniejszej 

lokalnej społeczności 

ogólna dostępność 

(art.9 Konwencji) 

Czy instytucja  posiada w budżecie środki 

przeznaczane na rzecz zwiększenia dostępności 

przestrzeni publicznych? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- ogólna dostępność 

(art.9 Konwencji) 

Jakie działania z tych środków podjęto w ciągu 

ostatnich dwóch lat? 

remont centrum kultury i 

zwiększenie jego 

dostępności (m.in. 

zainstalowanie windy) 

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- ogólna dostępność 

(art.9 Konwencji) 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój 

   

189 

  

Czy instytucja podejmuje działania na rzecz 

dostosowywania infrastruktury przystanków 

komunikacji miejskiej wraz z dojściami do nich dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych? 

nie dotyczy wywiad z 

reprezentantami urzędu 

brak komunikacji miejskiej ryzyko ograniczonej 

ogólnej dostępności 

(art.9 Konwencji) 

Czy instytucja podejmuje działania na rzecz 

wdrażania systemu informacji pasażerskiej 

przystanków? 

nie dotyczy wywiad z 

reprezentantami urzędu 

brak nie dotyczy 

Czy instytucja podejmowała działania rewitalizacyjne 

w ostatnich 5 latach? 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu 

działania rewitalizacyjne 

są dopiero planowane  

nie dotyczy 

Czy w toku działań rewitalizacyjnych zwracano 

uwagę na zapewnienie dostępności rewitalizowanej 

przestrzeni?  

nie dotyczy wywiad z 

reprezentantami urzędu, 

analiza dostępnej 

dokumentacji 

działania rewitalizacyjne 

są dopiero planowane  

nie dotyczy 

Jakie procedury obowiązywały w zakresie 

zapewnienia dostępności? 

nie dotyczy wywiad z 

reprezentantami urzędu, 

analiza dostępnej 

dokumentacji 

 

działania rewitalizacyjne 

są dopiero planowane  

nie dotyczy 
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Obszar - dostępność usług i urządzeń dla osób niepełnosprawnych 

Jakie podejmowane są działania na rzecz 

zapewnienia dostępności informacji o usługach dla 

osób niepełnosprawnych? 

zamieszczenie informacji na 

wiodącej stronie instytucji 

oraz stronie MOPS 

(ograniczenia z powodu 

niedostosowanej strony 

MOPS)  

wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

MOPS 

ograniczenia z powodu 

niedostosowanej strony 

internetowej MOPS 

ryzyko ograniczeń we 

wsparciu oraz integracji 

społeczna, (art.19 

Konwencji) i dostępu do 

informacji 

Czy instytucja zapewnia dostępność usług 

asystenckich dla osób niepełnosprawnych? W jakich 

formach i w jakiej skali? 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

MOPS 

nie zgłoszono potrzeb 

takich usług 

ryzyko ograniczeń 

wsparcia oraz integracji 

społecznej (art.19 

Konwencji) - ryzyko w 

niewielkim stopniu 

Jakie problemy występują w dostępności usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych świadczonych na rzecz osób 

niepełnosprawnych? 

brak takich problemów wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

konsultacje z osobami z 

otoczenia osób 

niepełnosprawnych 

nie dostrzeżono 

problemów 

prawo do wsparcia oraz 

integracji społecznej 

(art.19 Konwencji) 
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Czy podejmowane są działania na rzecz 

deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz 

osób niepełnosprawnych? W jakim zakresie? 

usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania, promowanie 

pomocy rodzinnej i 

sąsiedzkiej 

wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

MOPS 

- wsparcie oraz integracja 

społeczna (art.19 

Konwencji) oraz 

zapewnienie 

adekwatnych warunków 

życia i ochrony socjalnej 

(art.28 Konwencji) 

Czy instytucja posiada mechanizmy pozwalające 

odbiorcom usług na ich ocenę? 

tak - ocena usług 

opiekuńczych poprzez 

możliwość kontaktu z 

instytucją w dowolnej formie 

- kontakt bezpośredni, 

telefoniczny, mailowy) 

wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

MOPS 

- wsparcie oraz integracja 

społeczna (art.19 

Konwencji) 

W jaki sposób wykorzystywane są wnioski płynące z 

oceny usług przez ich odbiorców? 

indywidualnie dopasowane 

do potrzeb 

wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

MOPS 

- wsparcie oraz integracja 

społeczna (art.19 

Konwencji) 
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  Obszar - dostępność wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu 

W jaki sposób instytucja informuje o mających się 

wydarzyć imprezach kulturalnych, sportowych, 

rekreacyjnych itp..? 

strona internetowa (oficjalny 

portal miejski), ogłoszenia, 

system powiadamiania SMS 

wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

centrum kultury, analiza 

dostępnych informacji 

- zapewnienie udziału w 

życiu kulturalnym, 

rekreacji, wypoczynku 

(art.30 Konwencji) 

Czy informacja o wydarzeniu jest dostępna w formie 

dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

centrum kultury, wywiad 

z osobami 

niepełnosprawnymi 

- zapewnienie udziału w 

życiu kulturalnym, 

rekreacji, wypoczynku 

(art.30 Konwencji) 

Czy, jeśli to konieczne, instytucja zapewnia transport 

osób niepełnosprawnych? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

centrum kultury, wywiad 

z osobami 

niepełnosprawnymi 

- zapewnienie udziału w 

życiu kulturalnym, 

rekreacji, wypoczynku 

(art.30 Konwencji) 

Czy w miejscach realizacji wydarzeń są wydzielone 

miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych? 

Ilu miejsc to dotyczy? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

centrum kultury, wywiad 

- zapewnienie udziału w 

życiu kulturalnym, 

rekreacji, wypoczynku 

(art.30 Konwencji) 
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z osobami 

niepełnosprawnymi 

Czy istnieje możliwość dotarcia transportem 

publicznym na miejsce istotnych wydarzeń? 

nie zawsze wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

centrum kultury, wywiad 

z osobami 

niepełnosprawnymi 

brak komunikacji miejskiej 

na terenie, który 

działaniem obejmuje 

instytucja 

dostęp do udziału w 

życiu kulturalnym, 

rekreacji, wypoczynku 

(art.30 Konwencji) 

Czy wydarzenia i ich miejsca są dostosowane do 

potrzeb osób niepełnosprawnych wynikających z ich 

ograniczeń (np. teatry, kina, muzea)? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

centrum kultury, wywiad 

z osobami 

niepełnosprawnymi, 

analiza miejsc 

- zapewnienie udziału w 

życiu kulturalnym, 

rekreacji, wypoczynku 

(art.30 Konwencji) 

Jakiego rodzaju są to dostosowania ? podjazdy, dostosowania 

architektoniczne w centrum 

kultury 

wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

centrum kultury, wywiad 

z osobami 

niepełnosprawnymi, 

analiza miejsc 

- zapewnienie udziału w 

życiu kulturalnym, 

rekreacji, wypoczynku 

(art.30 Konwencji) 
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Czy instytucja w organizacji imprez/wydarzeń 

uwzględnia w toku ich organizacji udział osób 

niepełnosprawnych (np. Maraton, koncerty)? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

centrum kultury, wywiad 

z osobami 

niepełnosprawnymi, 

konsultacje z 

przedstawicielami NGO 

- dostęp do udziału w 

życiu kulturalnym, 

rekreacji, wypoczynku 

(art.30 Konwencji) 

Ile jest miejsc rekreacji na terenie jaki działaniem 

obejmuje instytucja, które są  dostępne dla osób 

niepełnosprawnych?  

5 wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

centrum kultury, wywiad 

z osobami 

niepełnosprawnymi, 

konsultacje z 

przedstawicielami NGO 

- udział w rekreacji i 

wypoczynku (art.30 

Konwencji) 

Czy  instytucja lub jej jednostki organizacyjne 

podejmują działania w celu zapewnienia osobie 

niepełnosprawnej dostępu do miejsc zabytkowych? 

W jaki sposób? 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

centrum kultury, wywiad 

z osobami 

niepełnosprawnymi, 

konsultacje z 

przedstawicielami NGO 

nie dostrzeżono takich 

potrzeb, brak nacisków ze 

strony osób 

niepełnosprawnych 

ryzyko ograniczenia 

udziału w życiu 

kulturalnym, rekreacji  

(art.30 Konwencji) 
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Czy place zabaw uwzględniają potrzeby 

niepełnosprawnych dzieci? 

brak dedykowanych 

urządzeń dla dzieci 

niepełnosprawnych 

wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

centrum kultury, wywiad 

z osobami 

niepełnosprawnymi, 

konsultacje z 

przedstawicielami NGO 

koszty dostęp do wypoczynku, 

form spędzania czasu 

wolnego (art.30 

Konwencji) 

W jakim stopniu jednostki organizacyjne instytucji 

wspierają rozwój umiejętności osób 

niepełnosprawnych? 

różnego rodzaju zajęcia i 

warsztaty terapii zajęciowej, 

których prowadzenie 

instytucja zleca 

organizacjom 

pozarządowym; dom 

dziennego pobytu 

(środowiskowy dom 

samopomocy) jako 

jednostka kierowana przez 

instytucję, która także 

zapewnia szereg zajęć 

wspierających rozwój 

umiejętności 

wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

centrum kultury, wywiad 

z osobami 

niepełnosprawnymi, 

konsultacje z 

przedstawicielami NGO 

- ogólna dostępność 

(art.9 Konwencji), 

wsparcie oraz integracja 

społeczna 
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Czy na terenie, jaki działaniem obejmuje instytucja, 

funkcjonują kluby, teatr, organizacje społeczne 

zrzeszające osoby niepełnosprawne? 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

centrum kultury, wywiad 

z osobami 

niepełnosprawnymi, 

konsultacje z 

przedstawicielami NGO 

brak tego typu miejsc ryzyko ograniczenia 

udziału w życiu 

kulturalnym, rekreacji, 

wypoczynku (art.30 

Konwencji) 

  Obszar - działania na rzecz dostępności transportu publicznego i specjalistycznego 

Czy na terenie, który obejmuje działaniem instytucja 

działa komunikacja publiczna? 

częściowo analiza materiałów 

dostępnych online, 

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

komunikacja publiczna 

(PKS) 

prawo do mobilności 

(art.20 Konwencji) 

Czy instytucja prowadzi działania informacyjne na 

temat możliwości korzystania z komunikacji miejskiej 

dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych 

(informacja o kursach dostosowanych w 

komunikacji)? 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu 

instytucja nie ma wpływu 

na działanie komunikacji 

publicznej funkcjonującej 

na jej terenie (odpowiada 

powiat) 

nie dotyczy 
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Czy informacja o możliwościach i warunkach 

skorzystania z usług transportu dostępna jest w 

Internecie na stronach internetowych zgodnych ze 

standardem WCAG 2.0? 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu 

instytucja nie ma wpływu 

na działanie komunikacji 

publicznej funkcjonującej 

na jej terenie (odpowiada 

powiat) 

nie dotyczy 

Czy instytucja stosuje ulgowe opłaty za przejazd 

środkami publicznego transportu zbiorowego? 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu 

instytucja nie ma wpływu 

na działanie komunikacji 

publicznej funkcjonującej 

na jej terenie (odpowiada 

powiat) 

nie dotyczy 

Czy instytucja posiada procedury / programy / 

polityki zapewniające dostosowanie usług 

komunikacji publicznej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych? 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu 

instytucja nie ma wpływu 

na działanie komunikacji 

publicznej funkcjonującej 

na jej terenie (odpowiada 

powiat) 

nie dotyczy 

Jaki procent taboru komunikacji publicznej 

dostosowany jest do potrzeb osób 

niepełnosprawnych (np. Tabor niskopodłogowy, 

tabor wyposażony w dźwiękowy lub wizualny system 

informacyjny)? 

brak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

instytucja nie ma wpływu 

na działanie komunikacji 

publicznej funkcjonującej 

na jej terenie (odpowiada 

powiat) 

nie dotyczy 
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Czy instytucja monitoruje potrzeby osób 

niepełnosprawnych w zakresie dostępności 

dostosowanego taboru oraz kwalifikacji personelu 

komunikacji publicznej? 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu 

instytucja nie ma wpływu 

na działanie komunikacji 

publicznej funkcjonującej 

na jej terenie (odpowiada 

powiat) 

nie dotyczy 

Czy  instytucja monitoruje potrzeby personelu 

komunikacji (kontrolerzy, kierowcy, pracownicy 

infolinii) w zakresie kontaktu i świadczenia usług dla 

osób niepełnosprawnych? 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu 

instytucja nie ma wpływu 

na działanie komunikacji 

publicznej funkcjonującej 

na jej terenie (odpowiada 

powiat) 

nie dotyczy 

Czy instytucja zapewnia szkolenie personelu 

(kontrolerzy, kierowcy, motorniczy, pracownicy 

infolinii) w zakresie kontaktu i świadczenia usług dla 

osób niepełnosprawnych? 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu 

instytucja nie ma wpływu 

na działanie komunikacji 

publicznej funkcjonującej 

na jej terenie (odpowiada 

powiat) 

nie dotyczy 

Ile osób zostało objętych takimi szkoleniami? nie dotyczy wywiad z 

reprezentantami urzędu 

instytucja nie ma wpływu 

na działanie komunikacji 

publicznej funkcjonującej 

na jej terenie (odpowiada 

powiat) 

nie dotyczy 
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Czy  instytucja finansuje usługi specjalistycznego 

przewozu osób niepełnosprawnych? 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu 

instytucja nie ma wpływu 

na działanie komunikacji 

publicznej funkcjonującej 

na jej terenie (odpowiada 

powiat) 

nie dotyczy 

Obszar - działania na rzecz usług wspierających osoby niepełnosprawne w ich samodzielności 

Czy instytucja oferuje osobom niepełnosprawnym 

usługi wspierające ich w codziennym życiu? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- wsparcie oraz integracja 

społeczna (art.19 

Konwencji) 

Czy osoba niepełnosprawna jest włączana w proces 

przygotowywania usługi wspierającej? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- wsparcie oraz integracja 

społeczna (art.19 

Konwencji) 

Czy i w jaki sposób monitorowane są potrzeby osób 

niepełnosprawnych w zakresie usług wspierających? 

częściowo - poprzez 

bezpośredni kontakt 

pracowników instytucji, w 

tym osób świadczących 

usługi opiekuńcze 

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

sposób monitorowania 

dopasowany do specyfiki 

mniejszej społeczności 

wsparcie oraz integracja 

społeczna (art.19 

Konwencji) 
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Jakie organizacje pozarządowe świadczą usługi dla 

osób niepełnosprawnych na terenie, który 

działaniem obejmuje instytucja? 

liczne wywiad z 

reprezentantami urzędu, 

analiza dostępnych 

materiałów, konsultacje 

prowadzone przed 

monitoringiem 

- wsparcie oraz integracja 

społeczna (art.19 

Konwencji) 

Czy organizacje pozarządowe świadczące usługi dla 

osób z niepełnosprawnością są wspierane przez 

instytucję? Jakie są formy współpracy? 

wymiana informacji, 

wsparcie finansowe i 

lokalowe, wsparcie przy 

organizacji imprez, 

współpraca w formie 

regularnych bezpośrednich 

kontaktów 

wywiad z 

reprezentantami urzędu, 

konsultacje z 

przedstawicielami 

organizacji 

- wsparcie oraz integracja 

społeczna (art.19 

Konwencji) 

Obszar - działania na rzecz zabezpieczenia praw osoby niepełnosprawnej oraz podnoszenia świadomości prawnej osób niepełnosprawnych 

Czy instytucja podejmowała lub zlecała prowadzenie 

działań na rzecz podnoszenia świadomości w 

zakresie praw i wolności osób niepełnosprawnych 

oraz ich otoczenia? 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dostrzeżono takiej 

potrzeby 

ryzyko ograniczenia we 

wsparciu przy 

korzystaniu ze 

zdolności prawnej 

(art.12 Konwencji) 
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Czy instytucja współpracuje w tym zakresie z 

organizacjami pozarządowymi?  

nie dotyczy wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dotyczy ryzyko ograniczenia we 

wsparciu przy 

korzystaniu ze 

zdolności prawnej 

(art.12 Konwencji) 

Jaki charakter ma ta współpraca? nie dotyczy wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dotyczy nie dotyczy 

Czy działania te  miały charakter akcyjny 

(jednorazowy) czy też są stałym działaniem 

instytucji? 

nie dotyczy wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dotyczy ryzyko ograniczenia we 

wsparciu przy 

korzystaniu ze 

zdolności prawnej 

(art.12 Konwencji) 

Czy monitorowane są potrzeby osób 

niepełnosprawnych i ich otoczenia w zakresie 

podnoszenia świadomości odnośnie praw i 

wolności? 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dostrzeżono takiej 

potrzeby 

ryzyko zmniejszonego 

wsparcia przy 

korzystaniu ze 

zdolności prawnej 

(art.12 Konwencji) 
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Czy instytucja  informuje o możliwości uzyskania 

wsparcia przez osobę niepełnosprawną w 

załatwieniu swoich spraw? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- wsparcie przy 

korzystaniu ze 

zdolności prawnej 

(art.12 Konwencji) 

Czy informacje dotyczące dostępnych usług 

prawnych są przekazywane w formach 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych?  

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dostrzeżono potrzeby ryzyko ograniczeń 

wsparcia przy 

korzystaniu ze 

zdolności prawnej 

(art.12 Konwencji) 

Jakie są to dostosowania? nie dotyczy wywiad z 

reprezentantami urzędu 

brak form dostosowanych ryzyko ograniczeń 

wsparcia przy 

korzystaniu ze 

zdolności prawnej 

(art.12 Konwencji) 

Czy powinny być wprowadzone dodatkowe 

dostosowania ? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- zwiększenie wsparcia 

przy korzystaniu ze 

zdolności prawnej 

(art.12 Konwencji) 
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Jakie środki instytucja zapewnia w celu umożliwienia 

osobom niepełnosprawnym korzystania ze swoich 

praw? 

możliwość korzystania z 

bezpłatnych porad prawnych 

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- wsparcie przy 

korzystaniu ze 

zdolności prawnej 

(art.12 Konwencji) 

Czy instytucja zapewnia dostęp do bezpłatnych 

usług prawnych? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- wsparcie przy 

korzystaniu ze 

zdolności prawnej 

(art.12 Konwencji) 

Czy instytucja monitoruje kwalifikacje personelu 

świadczącego bezpłatne usługi prawne w zakresie 

kontaktu i świadczenia usług dla osób 

niepełnosprawnych? 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dostrzega się takich 

potrzeb 

ryzyko wystąpienia 

braków podczas 

wsparcia przy 

korzystaniu ze 

zdolności prawnej 

Czy instytucja podejmuje działania na rzecz 

podniesienia kwalifikacji personelu świadczącego 

bezpłatne usługi prawne w zakresie kontaktu i 

świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych? 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dostrzega się takich 

potrzeb 

ryzyko wystąpienia 

braków podczas 

wsparcia przy 

korzystaniu ze 

zdolności prawnej 
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Czy miejsca świadczenia usług są dostępne dla 

osób niepełnosprawnych? 

nie w pełni wywiad z 

reprezentantami urzędu, 

badanie miejsca 

pewne bariery 

architektoniczne 

ryzyko wystąpienia 

braków podczas 

wsparcia przy 

korzystaniu ze 

zdolności prawnej 

Czy oferowane wsparcie jest oferowane w formie 

dostosowanej do indywidualnych potrzeb danej 

osoby niepełnosprawnej? Jakie procedury 

obowiązują w tym zakresie? 

brak takich procedur wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dostrzeżono  potrzeby 

wprowadzania procedur, 

wsparcie oceniane jako 

dopasowane w 

wystarczającym stopniu 

wsparcie przy 

korzystaniu ze 

zdolności prawnej 

(art.12 Konwencji) 

 Obszar - mobilność osoby niepełnosprawnej 

Czy i w jakich formach instytucja informuje osoby 

niepełnosprawne o możliwościach w zakresie 

zakupu sprzętu ułatwiającego przemieszczanie się? 

tak, poprzez bezpośredni 

kontakt pracowników 

instytucji 

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- prawo do mobilności 

(art.20 Konwencji) 

Jakie działania instytucja podejmuje na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie pomocy w 

otrzymaniu psów asystujących? 

brak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dostrzega się takich 

potrzeb 

ryzyko ograniczeń w 

prawie do mobilności 

(art.20 Konwencji) 
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Czy instytucja współpracuje w tym zakresie z 

organizacjami pozarządowymi? 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dostrzega się takich 

potrzeb 

ryzyko ograniczeń w 

prawie do mobilności 

(art.20 Konwencji) 

Czy instytucja prowadzi szkolenia dla osób 

niepełnosprawnych dotyczące umiejętności 

poruszania się?  

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dostrzega się takich 

potrzeb 

ryzyko ograniczeń w 

prawie do mobilności 

(art.20 Konwencji) 

Ile takich szkoleń się odbyło i ile osób wzięło w nich 

udział? 

nie dotyczy wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dotyczy ryzyko ograniczeń w 

prawie do mobilności 

(art.20 Konwencji) 

Czy instytucja prowadzi szkolenia dla personelu 

pracującego z osobami niepełnosprawnymi 

dotyczące umiejętności poruszania się?  

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dostrzega się takich 

potrzeb 

ryzyko ograniczeń w 

prawie do mobilności 

(art.20 Konwencji) 

Ile takich szkoleń się odbyło i ile osób wzięło w nich 

udział? 

nie dotyczy wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dotyczy ryzyko ograniczeń w 

prawie do mobilności 

(art.20 Konwencji) 

Jakie działania instytucja prowadzi w zakresie 

ułatwienia zakupu pojazdów i samochodu lub jego 

dostosowania wykorzystywanego na rzecz osób 

niepełnosprawnych? 

brak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

brak działań ryzyko ograniczeń w 

prawie do mobilności 

(art.20 Konwencji) 
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Jakie inne ułatwienia instytucja wprowadza w 

zakresie mobilności osobistej osoby 

niepełnosprawnej? 

pomoc w kwestiach 

formalnych, wsparcie przy 

pozyskiwaniu informacji i 

ocenie możliwości  

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- prawo do mobilności 

(art.20 Konwencji) 

  Obszar - organizacja oświaty 

Czy publiczne placówki oświatowe dla których  

instytucja jest organem prowadzącym otrzymują 

dodatkowe środki wynikające ze zwiększonych wag 

subwencyjnych na realizację zaleceń dla uczniów 

niepełnosprawnych? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

- prawo do edukacji na 

zasadach równych 

szans (art.24 

Konwencji) 

W jakim stopniu przekazywane środki pokrywają 

wydatki związane z organizacją opieki i kształcenia 

dla dzieci z niepełnosprawnością? 

100% wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

- prawo do edukacji na 

zasadach równych 

szans (art.24 

Konwencji) 

Czy  instytucja podejmowała racjonalne 

usprawnienia w celu dostosowania procesu 

kształcenia do potrzeb uczniów niepełnosprawnych? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

- prawo do edukacji na 

zasadach równych 

szans (art.24 

Konwencji) 
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Jakie to były działania (np. zapewnienie 

podręczników specjalistycznych, zakup sprzętu, 

dostępność architektoniczne, zajęcia dodatkowe)? 

zajęcia dodatkowe, pomoce 

dydaktyczne, zakup sprzętu 

wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

- prawo do edukacji na 

zasadach równych 

szans (art.24 

Konwencji) 

 

W ilu placówkach podjęto takie działania ?  7 wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

- prawo do edukacji na 

zasadach równych 

szans (art.24 

Konwencji) 

 

Jeżeli nie podejmowano takich działań to jakie są 

tego przyczyny? 

nie dotyczy wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

nie dotyczy prawo do edukacji na 

zasadach równych 

szans (art.24 

Konwencji) 

Czy zatrudnieni nauczyciele, specjaliści i personel 

pomocniczy, wspierają organizację kształcenia 

uczniów niepełnosprawnych? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

- prawo do edukacji na 

zasadach równych 

szans (art.24 

Konwencji) 
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Czy w szkołach zatrudnieni są nauczyciele 

wspomagający ? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

- prawo do edukacji na 

zasadach równych 

szans (art.24 

Konwencji) 

Czy w szkołach zatrudnieni są asystenci osób z 

niepełnosprawnościami? 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

nie zaistniała taka 

potrzeba 

nie dotyczy, gdyż brak 

tego typu zaleceń 

W jaki sposób nauczyciele wspomagający 

współpracują z nauczycielami wiodącymi oraz 

rodzicami dzieci niepełnosprawnych? 

informowanie o postępach, 

wymiana informacji, 

współpraca w zakresie 

doboru metod i środków 

dydaktycznych 

wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

- prawo do edukacji na 

zasadach równych 

szans (art.24 

Konwencji) 

Czy w procesie podnoszenia kompetencji 

nauczycieli uwzględnia się potrzeby wynikające z 

edukacji włączającej ? 

tak  wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

- prawo do edukacji na 

zasadach równych 

szans (art.24 

Konwencji) 

Czy dla uczniów w szkołach zapewnione jest 

wsparcie specjalistów (np. doradca zawodowy, 

pielęgniarka, psycholog, ale też wsparcie 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

- prawo do edukacji na 

zasadach równych 
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specjalistów wspierających uczniów z 

niepełnosprawnością - np. rehabilitant, logopeda) ? 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

szans (art.24 

Konwencji) 

Czy placówki szkolne dokonują systematycznego 

rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

uczniów oraz udziela im wsparcia po stwierdzeniu 

takiej potrzeby? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

- prawo do edukacji na 

zasadach równych 

szans (art.24 

Konwencji) 

Czy dokonywana jest diagnoza funkcjonalna osób z 

niepełnosprawnościami i konstruowane są dla nich 

indywidualne programy terapeutyczne? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

- prawo do edukacji na 

zasadach równych 

szans (art.24 

Konwencji) 

Czy w procesie dydaktycznym uwzględnia się 

specyficzne formy i metody pracy oraz zasady 

nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości 

uczniów niepełnosprawnych?  

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

- prawo do edukacji na 

zasadach równych 

szans (art.24 

Konwencji) 

Czy organizowane są specjalistyczne zajęcia dla 

uczniów z orzeczeniami? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

- prawo do edukacji na 

zasadach równych 

szans (art.24 

Konwencji) 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój 

   

210 

  

 Obszar - podnoszenie świadomości i współpraca lokalna na rzecz edukacji włączającej 

Czy instytucja podejmowała działania mające na 

celu zmianę postaw uczniów i ich rodziców wobec 

osób niepełnosprawnych? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

- prawo do edukacji na 

zasadach równych 

szans (art.24 

Konwencji) 

Jakie to były działania i kiedy je podejmowano? działania podejmowane w 

ramach zajęć w szkole (np. 

godziny wychowawcze), 

pogadanki, spotkania 

integracyjne, organizowanie 

zbiórek pieniędzy i 

integracyjnych imprez 

kulturalnych 

wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

- prawo do edukacji na 

zasadach równych 

szans (art.24 

Konwencji) 

Czy instytucja prowadziła kampanie społeczne 

promujące ideę edukacji włączającej zarówno wśród 

nauczycieli, jak i rodziców dzieci? 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

nie dostrzeżono potrzeb ryzyko ograniczeń w 

prawie do edukacji na 

zasadach równych 

szans (art.24 

Konwencji) - skutek 

potencjalny w stopniu 

minimalnym 
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Czy podejmowana jest współpraca między szkołami-

organizacjami pozarządowymi a rodzinami  na rzecz 

edukacji włączającej?  

częściowo tak  wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

- prawo do edukacji na 

zasadach równych 

szans (art.24 

Konwencji) 

Jakie są formy tej współpracy? przede wszystkim 

współpraca z NGO, której 

efektem jest włączanie 

niepełnosprawnych uczniów 

w różne wydarzenia szkolne 

i pozaszkolne 

wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

- prawo do edukacji na 

zasadach równych 

szans (art.24 

Konwencji) 

Jakie działania są podejmowane w zakresie 

włączenia tej tematyki do edukacji w szkołach i 

przedszkolach? 

nauczyciele przygotowani 

do pracy z uczniami 

niepełnosprawnymi, ogół 

uczniów jest stale 

przygotowywany do 

współpracy z uczniami 

niepełnosprawnymi  

wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

- prawo do edukacji na 

zasadach równych 

szans (art.24 

Konwencji) 
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Czy instytucja posiada procedury dotyczące 

monitorowania włączenia tematyki praw osób 

niepełnosprawnych i poszanowania ich godności w 

treści edukacyjne? 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

nie dostrzega się takich 

potrzeb 

ryzyko ograniczeń w 

prawie do edukacji na 

zasadach równych 

szans (art.24 

Konwencji) - skutek 

potencjalny w stopniu 

minimalnym 

Jakie są wnioski z tego monitoringu? nie dotyczy wywiad z 

reprezentantami urzędu i 

przedstawicielami 

dyrekcji szkół 

nie dotyczy ryzyko ograniczeń w 

prawie do edukacji na 

zasadach równych 

szans (art.24 

Konwencji) - skutek 

potencjalny w stopniu 

minimalnym 

Obszar - racjonalne usprawnienia w procedurze przyjmowania wniosków i wydawania dokumentów tożsamości oraz paszportów 

Jakie racjonalne usprawnienia stosowane są w 

instytucji w procedurze przyjmowania wniosków i 

wydawania dokumentów tożsamości osobom 

niepełnosprawnym? 

przyjmowanie wniosku w 

miejscu zamieszkania 

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- zapewnienie ogólnej 

dostępności (art.9 

Konwencji) 
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Czy występują problemy organizacyjne w instytucji 

w tym zakresie (np.  przyjęcie wniosku o wydanie 

dowodu osobistego w miejscu pobytu osoby 

niepełnosprawnej?) 

nie wywiad z 

reprezentantami urzędu 

brak problemów 

organizacyjnych 

ogólna dostępność 

(art.9 Konwencji) 

Jakie racjonalne usprawnienia stosowane są w 

urzędzie wojewódzkim (delegaturze) w procedurze 

przyjmowania wniosków i wydawania paszportów  

osobom niepełnosprawnym? 

nie dotyczy wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dotyczy nie dotyczy 

Czy występują problemy organizacyjne w urzędzie 

wojewódzkim (delegaturze) w stosowaniu 

racjonalnych usprawnień tym zakresie? 

nie dotyczy wywiad z 

reprezentantami urzędu 

nie dotyczy nie dotyczy 

   Obszar - usługi socjalne i odpowiednie warunki życia 

Czy podejmowane są działania na rzecz 

informowania osób niepełnosprawnych o usługach 

dla nich dostępnych? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- odpowiednie warunki 

życia i ochrona socjalna 

(art.28 Konwencji) 

Czy te informacje są dostępne dla osób 

niepełnosprawnych? 

tak, choć z pewnymi 

ograniczeniami   

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

ograniczenia mogą 

dotyczyć niedostosowanej 

strony internetowej MOPS 

odpowiednie warunki 

życia i ochrona socjalna 

(art.28 Konwencji) 
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Jakie usługi  instytucja oferuje osobom 

niepełnosprawnym? 

usługi opiekuńcze zwykłe i 

specjalistyczne, usługi 

wspierające w codziennym 

życiu (np. dowóz do 

lekarza), świadczenia 

socjalne, usługi świadczone 

przez środowiskowy dom 

samopomocy, klub seniora 

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- odpowiednie warunki 

życia i ochrona socjalna 

(art.28 Konwencji) 

Jakie programy realizuje instytucja w zakresie 

ochrony socjalnej? 

program pomocy 

żywnościowej 

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- odpowiednie warunki 

życia i ochrona socjalna 

(art.28 Konwencji) 

Jakie programy realizuje instytucja w zakresie 

poprawy warunków życia? 

program kary dużej rodziny wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- odpowiednie warunki 

życia i ochrona socjalna 

(art.28 Konwencji) 

Czy instytucja monitoruje potrzeby osób 

niepełnosprawnych w zakresie dostępności usług? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- odpowiednie warunki 

życia i ochrona socjalna 

(art.28 Konwencji) 
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Czy  instytucja  zapewnia szkolenie personelu w 

zakresie kontaktu i świadczenia usług dla osób 

niepełnosprawnych? 

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- poprawa warunków 

życia i ochrony socjalnej 

(art.28 Konwencji) 

 Czego dotyczyły poszczególne szkolenia? kontaktu z osobami 

niepełnosprawnymi 

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- poprawa warunków 

życia i ochrony socjalnej 

(art.28 Konwencji) 

Ile osób zostało objętych takimi szkoleniami?  6 wywiad z 

reprezentantami urzędu 

brak szkoleń poprawa warunków 

życia i ochrony socjalnej 

(art.28 Konwencji) 

   Obszar - współpraca na rzecz odpowiednich warunków życia i ochrony socjalnej 

Jakie jednostki organizacyjne instytucji świadczą 

usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością (np. 

PCPR, OPS)?  

MOPS wywiad z 

reprezentantami urzędu 

- odpowiednie warunki 

życia i ochrona socjalna 

(art.28 Konwencji) 

Czy instytucja współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie zapewnienia dostępu do 

wysokiej jakości usług?  

tak wywiad z 

reprezentantami urzędu 

oraz członkami NGO 

- odpowiednie warunki 

życia i ochrona socjalna 

(art.28 Konwencji) 
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Jakie są formy tej współpracy i jej skala? wymiana informacji, 

współpraca przy organizacji 

zajęć i wydarzeń, rekrutacji 

uczestników zajęć, 

zapewnienie lokalu, 

współpraca jest stała i bliska 

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

oraz członkami NGO 

- odpowiednie warunki 

życia i ochrona socjalna 

(art.28 Konwencji) 

Jak oceniana jest współpraca lokalna z perspektywy  

instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób 

niepełnosprawnych? 

pozytywnie wywiad z 

reprezentantami urzędu 

oraz członkami NGO 

- odpowiednie warunki 

życia i ochrona socjalna 

(art.28 Konwencji) 

Jakie organizacje pozarządowe świadczą usługi dla 

osób niepełnosprawnych na terenie objętym 

działaniem jednostki? 

5 organizacji wywiad z 

reprezentantami urzędu 

oraz członkami NGO 

- odpowiednie warunki 

życia i ochrona socjalna 

(art.28 Konwencji) 

Do jakich grup odbiorców kierowana jest oferta 

organizacji pozarządowych? 

osoby dorosłe z różnymi 

niepełnosprawnościami, 

niepełnosprawne dzieci i 

młodzież 

wywiad z 

reprezentantami urzędu 

oraz członkami NGO 

- odpowiednie warunki 

życia i ochrona socjalna 

(art.28 Konwencji) 
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Dodatkowe obszary monitoringu i minimalny zakres pytań monitoringowych 

Obszar monitoringu i minimalny zakres pytań 

monitoringowych 

 

Stan faktyczny 

 

Sposób ustalenia stanu 

faktycznego 

 

Przyczyny wystąpienia  

stanu faktycznego 

 

Efekt - skutki dla praw 

osób 

niepełnosprawnych  

 

Obszar - działania w zakresie ochrony życia 

Czy instytucja prowadzi działania wspierające matki 

mające urodzić niepełnosprawne dziecko? W jakiej 

formie? 

 

Nie wywiad z 
reprezentantami urzędu 

Nie znajduje się w 
zakresie kompetencji, nie 
dostrzeżono potrzeb, nie 
pojawiły się naciski i 
postulaty 

Ryzyko ograniczeń w 
prawie do możliwie 
najwyższego standardu 
zdrowia (art.25 
Konwencji) 

Czy instytucja współpracuje z innymi podmiotami w 

działaniach wspierających o takim profilu? Jaki 

charakter ma ta współpraca?  

 

Nie  wywiad z 
reprezentantami urzędu 

Nie dostrzeżono takiej 
potrzeby, nie pojawiło się 
zapotrzebowanie 

Ryzyko ograniczeń w 
prawie do możliwie 
najwyższego standardu 
zdrowia (art.25 
Konwencji) 

Czy w budynkach w których są świadczone usługi 

medyczne prowadzone są działania na rzecz 

zwiększenia dostępności? 

 

tak Obserwacja 
bezpośrednia, wywiad z 
reprezentantami urzędu 

 Prawo do możliwie 
najwyższego standardu 
zdrowia (art.25 
Konwencji) 
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Czy instytucja zapewnia transport medyczny 

sprofilowany pod potrzeby poszczególnych osób 

niepełnosprawnych? 

 

nie wywiad z 
reprezentantami urzędu 

nie pojawiło się 
zapotrzebowanie 

Ryzyko ograniczeń w 
prawie do możliwie 
najwyższego standardu 
zdrowia (art.25 
Konwencji) 

  Obszar - bezpłatny transport dzieci do szkoły/przedszkola i opieka 

Czy Starostwo zapewnia dzieciom 
niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w 
trakcie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej 
i gimnazjum? 

Tak  rozmowa z osobą do 
kontaktu 

Bez zastrzeżeń. Zapewnienie 
dostępności do usług - 
Artykuł 9 KONWENCJI 
Dostępność oraz 
Artykuł 24 
KONWENCJI Edukacja 

Czy Starostwo zapewnia dzieciom 
niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w 
trakcie przewozu do przedszkola? 

Tak rozmowa z osobą do 
kontaktu 

Bez zastrzeżeń. Zapewnienie 

dostępności do usług - 

Artykuł 9 KONWENCJI 

Dostępność oraz 

Artykuł 24 

KONWENCJI Edukacja 

Czy czasy dojazdu do przedszkola/szkoły i powrotu 
z niej nie są zbyt długie w opinii rodziców? 

Tak, nie są rozmowa z osobą do 
kontaktu 

Bez zastrzeżeń. Zapewnienie 

dostępności do usług - 

Artykuł 9 KONWENCJI 

Dostępność oraz 
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Artykuł 24 

KONWENCJI Edukacja 

Czy środek transportu jest odpowiednio 
dostosowany? 

Tak rozmowa z osobą do 
kontaktu 

Bez zastrzeżeń. Zapewnienie 
dostępności do usług - 
Artykuł 9 KONWENCJI 
Dostępność oraz 
Artykuł 24 
KONWENCJI Edukacja 

Czy opieka podczas transportu bezpłatnego jest 
odpowiednia w stosunku do potrzeb? 

Tak rozmowa z osobą do 
kontaktu 

Bez zastrzeżeń. Zapewnienie 
dostępności do usług - 
Artykuł 9 KONWENCJI 
Dostępność oraz 
Artykuł 24 
KONWENCJI Edukacja 

Czy istnieje zróżnicowanie w dostępności 
bezpłatnego transportu do placówek publicznych i 
niepublicznych? 

Nie rozmowa z osobą do 
kontaktu 

Bez zastrzeżeń. Zapewnienie 
dostępności do usług - 
Artykuł 9 KONWENCJI 
Dostępność oraz 
Artykuł 24 
KONWENCJI Edukacja 

Czy instytucja oferuje zwrot kosztów przejazdu 
dziecka oraz jego opiekuna do przedszkola na 
zasadach określonych w zawartej umowie? 

Tak rozmowa z osobą do 
kontaktu 

Bez zastrzeżeń. Zapewnienie 
dostępności do usług - 
Artykuł 9 KONWENCJI 
Dostępność oraz 
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Artykuł 24 
KONWENCJI Edukacja 

Czy to rozwiązanie jest odpowiednie w opinii 
rodziców/opiekunów? 

Tak rozmowa z osobą do 
kontaktu 

Bez zastrzeżeń. Zapewnienie 
dostępności do usług - 
Artykuł 9 KONWENCJI 
Dostępność oraz 
Artykuł 24 
KONWENCJI Edukacja 

Obszar – działania na rzecz mieszkalnictwa 

Czy instytucja posiada wykaz lokali będących w jej 

zasobach dostępnych dla osób niepełnosprawnych 

uwzględniający ograniczenia wynikające z danego 

rodzaju niepełnosprawności? 

tak rozmowa z osobą do 

kontaktu 

Gmina zapewnia 
działania na rzecz 
mieszkalnictwa. 

Zapewnienie 
adekwatnych warunków 
życia i ochrony 
socjalnej – Artykuł 28 
KONWENCJI. 

Czy instytucja oferując lokal mieszkalny osobie 

niepełnosprawnej uwzględnia ograniczenia i 

potrzeby wynikające z niepełnosprawności?  

tak rozmowa z osobą do 

kontaktu 

Gmina zapewnia 

działania na rzecz 

mieszkalnictwa. 

Zapewnienie 

adekwatnych warunków 

życia i ochrony 

socjalnej – Artykuł 28 

KONWENCJI. 

Jakie procedury obowiązują w tym zakresie ? 

W zależności od przypadku. rozmowa z osobą do 

kontaktu 

Gmina zapewnia 

działania na rzecz 

mieszkalnictwa. 

Zapewnienie 

adekwatnych warunków 

życia i ochrony 
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socjalnej – Artykuł 28 

KONWENCJI. 

Jeśli instytucja nie posiada lokalu mieszkalnego to 

czy zapewnia dostosowanie innego lokalu? 

tak rozmowa z osobą do 

kontaktu 

Gmina zapewnia 

działania na rzecz 

mieszkalnictwa. 

Zapewnienie 

adekwatnych warunków 

życia i ochrony 

socjalnej – Artykuł 28 

KONWENCJI. 

W jaki sposób instytucja oferuje wsparcie w zakresie 

dostosowania mieszkań własnych? 

Informacja w Urzędzie, 
można dostosować i 
ubiegać się o zwrot kosztów. 

rozmowa z osobą do 

kontaktu 

Gmina zapewnia 

działania na rzecz 

mieszkalnictwa. 

Zapewnienie 

adekwatnych warunków 

życia i ochrony 

socjalnej – Artykuł 28 

KONWENCJI. 

W jakim stopniu osoba niepełnosprawna ma wpływ 

na sposób dostosowania lokalu/rozwiązania w 

zakresie dostosowania lokalu (np. jak ma wyglądać 

podjazd)? 

W dużym. rozmowa z osobą do 

kontaktu 

Gmina zapewnia 

działania na rzecz 

mieszkalnictwa. 

Zapewnienie 

adekwatnych warunków 

życia i ochrony 

socjalnej – Artykuł 28 

KONWENCJI. 

  Obszar - współpraca lokalna na rzecz aktywizacji zawodowej 
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Czy instytucja współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi lub pracodawcami na rzecz 

promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych na 

otwartym rynku pracy? 

 

Nie Wywiad z osobą do 
kontaktu 

Nie dostrzeżono 
takiej potrzeby 

Ryzyko ograniczeń w prawie do pracy na równych 
zasadach (art. 27 Konwencji) 

Jakie formy ma ta promocja? Do kogo działania te 

są skierowane ? 

 

Nie dotyczy Wywiad z osobą do 
kontaktu 

Nie dostrzeżono 
takiej potrzeby 

Ryzyko ograniczeń w prawie do pracy na równych 
zasadach (art. 27 Konwencji) 

Czy i w jakich formach instytucja współpracuje z 

organizacjami pozarządowymi przy realizacji 

projektów związanych z wprowadzaniem osób 

niepełnosprawnych na otwartych rynek pracy ? 

 

Brak takiej 
współpracy 

Wywiad z osobą do 
kontaktu 

Nie dostrzeżono 
takiej potrzeby 

Ryzyko ograniczeń w prawie do pracy na równych 
zasadach (art. 27 Konwencji) 

Czy instytucja prowadzi systemu wymiany 

informacji pomiędzy instytucjami rynku pracy i 

pomocy społecznej, szkołami i placówkami 

oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi 

w celu zwiększenia szans na aktywizację 

zawodową osób niepełnosprawnych? ? 

 

Nie Wywiad z osobą do 
kontaktu 

Nie dostrzeżono 
takiej potrzeby 

Ryzyko ograniczeń w prawie do pracy na równych 
zasadach (art. 27 Konwencji) 
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Matryca diagnostyczna, badanie dostępności budynków, przykład. 
 

MATRYCA DIAGNOSTYCZNA 

  Bezpośrednia grupa beneficjentów, której dotyczy wymaganie 

„++” wymaganie kluczowe;  „+” wymaganie istotne; „‐ ”wymaganie nieistotne 

Wymagania 

Czy wymaganie jest spełnione 

[zaznaczyć właściwe pole 

symbolem „x”] 

Niepełnosprawność fizyczna Niepełnosprawność sensoryczna Osoby mające 

ograniczoną 

zdolność 

poznawczą 

TAK NIE Uwagi Osoby 

poruszające 

się na 

wózkach i 

skuterach 

inwalidzkim, 

Osoby 

wspomagaj

ące się w 

poruszaniu 

laską, 

kulami, 

balkonikam

i itd., 

Osoby 

nisko- 

rosłe 

Osoby 

niewi- 

dome 

Osoby 

niedo-

widzące 

Osoby 

niesły- 

szące 

Osoby 

niedosły- 

szące 

OTOCZENIE PRZED BUDYNKIEM 

Na przejściach dla pieszych prowadzących do 

budynku zastosowano sygnalizację świetlną 

   +   + + + + + + + + 
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Na przejściach dla pieszych prowadzących do 

budynku zastosowano sygnalizację dźwiękową 

   +   + + + ++ ++ + + + 

Na przejściach dla pieszych prowadzących do 

budynku zastosowano rampy krawężnikowe 

  +   Nie ma 

przejść 

++ + + + + + + + 

49 

Na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią jest 

zmiana faktury nawierzchni 

 +     - - - ++ + - - - 

Wyznaczone są miejsca postojowe dla osób 

niepełnosprawnych 

 +     + + + + + + + + 

Miejsca postojowe dla osób 

niepełnosprawnych znajdują się blisko wejścia 

do budynku 

 +     + + + + + + + + 

WEJŚCIE DO BUDYNKU 

Przynajmniej jedno z wejść zapewnia dostęp 

do budynku osobie niepełnosprawnej (np. brak 

różnicy poziomów/podjazd/ winda/platforma/ 

podnośnik) 

 +     + + + + + + + + 
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Dojście do budynku ma szerokość min. 1,5 m  +     + + + + + + + + 

Minimalna szerokość pochylni to 1,2 m, max. 

długość pojedynczego biegu nie przekracza 9 

m, pochylnia posiada krawężniki o wysok. min.  

7cm 

 +     ++ + - - - - - - 

Odstęp między poręczami pochylni wynosi 1-

1,1 m. i są one zainstalowane na wysokości 0, 

9m i 0,75 m od poziomu  pochylni 

 +     ++ + - - - - - - 

Początek i koniec biegu pochylni jest 

wyróżniony przy pomocy kontrastowego 

koloru oraz zmiany w fakturze 

   +   + + + + ++ - - ++ 

Przy wejściu do budynku znajdują się 

oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu (np. 

kafelki, maty z wyżłobieniami) 

 +     - - - ++ + - - - 

budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą 

informacyjną 

 +     + + + + ++ + + ++ 

Schody wyposażone są w poręcze, również po 

stronie ściany 

 +     - + + + + + + + 
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Poręcze przy schodach, przed ich początkiem i 

na końcu są przedłużone  o 30cm 

   +   - + ++ + + + + + 

Czy schody są oznaczone 

kontrastowo? (Kontrast barwny powinien być 

na krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia) 

   +   - - - - ++ - - ++ 

Drzwi wejściowe mają w świetle ościeżnicy co 

najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m; 

(max. wysokość progu  to 2 cm 

 +     ++ ++ + + + + + + 

Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie    +   ++ ++ + + + + + + 

Szklane drzwi wejściowe są oznaczone 

kontrastowo tzn. zawierają elementy 

kolorystyczne naklejone na szyby 

 +     + + + + ++ + + ++ 

CIĄGI KOMUNIKACYJNE W BUDYNKU –recepcja/punkt informacyjny 

W budynku znajduje się recepcja/punkt 

informacyjny 

 +    + + + + + + + + 

recepcja/punkt informacyjny jest 

zlokalizowany w pobliżu wejścia 

 +     ++ ++ + + + + + + 
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Recepcja/punkt informacyjny jest wyróżniona 

przez elementy architektury, rożne materiały i 

wizualny kontrast 

 +     + + + + ++ + + ++ 

Dojście do recepcji/punktu informacyjnego jest 

oznaczone zmienną fakturą w podłodze 

   +   - - - ++ - - - - 

Lada recepcji/punktu informacyjnego na 

odcinku przynajmniej 0,9 m jest obniżona do 

wysokości max. 0,8 m 

 +     ++ - ++ - - - - - 

Osoba w recepcji/informacji jest widoczna  +     + + + + + ++ ++ + 

Recepcja/punkt informacyjny jest wyposażony 

w stanowiskową pętlę indukcyjną 

   +   - - - - - - ++ - 

CIĄGI KOMUNIKACYJNE W BUDYNKU – analogiczna ocena każdej kondygnacji budynku (parter, I piętro, II piętro itd.) 

Korytarze mają szerokość min. 1,2 m (nie 

dotyczy to przewężeń do min. 0,9 m na 

maksymalnej długości 0,5 m 

 +     + + + + + + + + 
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W ramach jednej kondygnacji budynku brak 

zmian poziomów (szczególnie pojedynczych 

stopni) 

 +     ++ ++ + ++ ++ + + + 

Minimalna szerokość biegu schodów to 1,2 m 

 +     

- + + + + + + + 

Schody przeznaczone do pokonywania 

wysokości większej niż  0,5 m wyposażone są 

w poręcze 

 +     - ++ + + + + + + 

Początek i koniec biegu schodów jest 

wyróżniony przy pomocy kontrastowego 

koloru 

 +     - + + - ++ + + ++ 

Schody oznaczone są za pomocą zmiennej 

faktury (kafelek z wypukłościami, maty z 

wypukłościami 

 +     - - - ++ - - - - 

Schody wyposażone są w poręcze  +     - + + + + + + + 

Schody w budynku można ominąć 

windą/platformą/ podnośnikiem 

   +   ++ ++ + + + + + + 
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Stosowane materiały wykończeniowe 

nawierzchni podłóg, schodów mają 

właściwości antypoślizgowe 

 +     + + + + + + + + 

Meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) 

nie utrudniają poruszania się po korytarzach i 

nie zawężają wymaganej szerokości korytarza 

(1,2 m) 

 +     ++ ++ + ++ ++ + + + 

Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób 

przewidywalny/ uporządkowany, z 

odpowiednio wydzielonymi kolorystycznie 

ciągami komunikacyjnymi 

 +     + + + + ++ + + + 

Drzwi wewnętrzne, mają co najmniej 

szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle 

ościeżnicy 

 +     ++ ++ + + + + + + 

Framugi drzwi oraz drzwi są  w kolorze 

kontrastowym do  koloru ściany, w której się 

znajdują 

 +     + + + + ++ + + ++ 

Skrzydła drzwiowe, wykonane z 

przezroczystych tafli, są oznakowane w 

widoczny sposób 

 +     + + + + ++ + + + 
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Klamki można  obsługiwać jedna ręką,  nie 

wymagają mocnego ściskania i chwytania 

 +     ++ ++ + + + + + + 

Drzwi w budynkach nie mają progów  +     ++ ++ + ++ ++ + + + 

Dywany, wykładziny podłogowe są na  stałe  

przymocowane do podłoża 

 +    + + + + + + + + 

Brzeg elementów wiszących, których dolna 

krawędź znajduje się poniżej 2,2 m  (np. 

gabloty), nie znajdują się  dalej niż 10 cm od 

płaszczyzny ściany 

 +     + + + ++ ++ + + + 

oświetlenie sztuczne pomieszczeń 

równomiernie oświetla całą ich powierzchnię 

 +     + + + + + + + + 

wszystkie stanowiska obsługujące petentów są 

dostępne dla osób m.in. poruszających się na 

wózkach inwalidzkich (obniżona lada do 

wysokości max. 0,8 m 

 +     ++ + ++ + + + + + 

Na sprawdzanej kondygnacji znajduje się 

toaleta przystosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

 +     + + + + + + + + 
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Toaleta posiada powierzchnię 

manewrową o minimalnych wymiarach 1,5 m x 

1,5 m oraz0,9 m wolnej przestrzeni 

przynajmniej z jednej strony miski ustępowej 

 +     ++ + + + + + + + 

Toaleta wyposażona jest w pochwyty po obu 

stronach toalety i umywalki 

 +     ++ + + + + + + + 

Toaleta wyposażona jest w umywalkę 

niskosyfonową 

 +     ++ + ++ + + + + + 

Toaleta wyposażona jest w baterię 

umywalkową automatyczną lub z 

przedłużonym uchwytem 

 +     + + + + + + + + 

Toaleta wyposażona jest w instalację alarmową    +   + + + + + + + + 

CIĄGI KOMUNIKACYJNE W BUDYNKU – winda 

Budynek jest wyposażony w windę    +   ++ ++ + + + + + + 

Odległość pomiędzy drzwiami 

przystankowymi dźwigu osobowego, a 

przeciwległą ścianą lub inną  przegrodą nie jest 

mniejsza niż 1,6 m 

   +   ++ ++ + + + + + + 
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Co najmniej jeden z dźwigów jest 

przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych: 

   +   + + + + + + + + 

Winda zawiera zewnętrzny panel sterujący na 

wysokości 0,8 – 1,2 m od posadzki 

   +   ++ + ++ + + + + + 

Winda dysponuje sygnalizacją świetlną 

przyjazdu windy (która winda przyjechała, oraz 

w którą zmierza stronę) 

   +   + + + - + ++ ++ ++ 

Winda dysponuje sygnalizacją dźwiękową, 

która informuje o zamykaniu i otwieraniu 

drzwi 

   +   + + + ++ ++ - + ++ 

Winda dysponuje sygnalizacją dźwiękową 

przyjazdu windy, (która winda przyjechała, 

oraz w którą zmierza stronę) 

   +   + + + ++ ++ - + ++ 

Wewnętrzny panel sterujący jest umieszczony 

na wysokości 0,8 – 1,2 m  w odległości nie 

mniejszej niż 0,5 m od narożnika kabiny 

   +   ++ ++ ++ + + + + + 

Panel sterujący jest wyposażony w dodatkowe 

oznakowania dla osób niewidomych oraz 

informację głosową mówiącą na którym piętrze 

winda się zatrzymała 

   +   

+ + + ++ ++ - + ++ 
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W kabinie windy powyżej panelu sterującego 

lub nad drzwiami windy umieszczony jest 

wyświetlacz pokazujący numer piętra, na 

którym znajduje się winda 

   +   + + + - + ++ ++ ++ 

Przycisk kondygnacji „zero” jest dodatkowo 

wyróżniony kolorystycznie i dotykowo 

   +   + + + ++ ++ + + ++ 

Drzwi windy otwierają się i zamykają 

automatycznie 

   +   ++ ++ + + + + + ++ 

Drzwi windy wyposażone są w system 

zatrzymujący ich zamykanie jeżeli jakikolwiek 

przedmiot /osoba przeszkodzą w ich 

zamknięciu. 

   +   ++ ++ + + + + + ++ 

Winda ma szerokość co najmniej 1,1 m i 

długość 1,4 m. 

   +   ++ ++ + + + + + + 

Winda jest wyposażona w poręcze po obu 

stronach kabiny 

   +   ++ ++ + + + + + + 

Na ścianie windy przeciwnej do drzwi 

wejściowych umieszczone jest lustro 

   +   ++ - - - - - - - 

Drzwi windy  mają szerokość 0,9 m    +   ++ ++ - + + - - - 
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DOSTĘP DO INFORMACJI (w tym bezpieczeństwo: system powiadamiania alarmowego, droga ewakuacyjna) 

Informacje umieszczone na stronie 

internetowej instytucji zgodne są ze 

standardem dostępności WCAG 2.0 

   +  UM 

niedostosow

ana 

+ + + ++ ++ + + ++ 

Na poszczególnych kondygnacjach 

umieszczone są czytelne informacje o numerze 

piętra widoczne zarówno dla osób 

poruszających się po budynku schodami jak i 

windą 

 +     + + + - ++ + + ++ 

Informacje (umieszczone na panelach 

elektronicznych, gablotach, tabliczkach itp.) 

umieszczone w przestrzeni budynku są 

czytelne (duża i bezszeryfowa czcionka) 

 +     + + + - ++ + + ++ 

Informacje umieszczone w 

przestrzeni budynku są widoczne zarówno w 

pozycji stojącej jak i siedzącej 

 +     ++ + ++ - + + + + 

Miejsce umieszczenia informacji jest tak 

zorientowane , aby unikać odbicia światła 

dziennego  jak i sztucznego 

 +     + + + - ++ + + + 

W przestrzeni budynku zastosowane zostały 

piktogramy z podstawowymi funkcjami 

obiektu i kierunkami dotarcia do 

najważniejszych pomieszczeń 

 +     + + + - + + + ++ 
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Czcionka  i piktogramy kontrastują z tłem  +     + + + - ++ + + ++ 

Dostępne są informacje pisemne –

wyświetlacze/ wideotekst/prezentacje 

   +   + + + - - ++ ++ + 

Brzeg tablic informacyjnych wiszących, 

których dolna krawędź znajduje się poniżej 2,2 

m  (np.gabloty), nie odstaje od  płaszczyzny 

ściany więcej niż 10 cm 

 +     + + + ++ ++ + + + 

W budynku zastosowano bezpośredni lub 

zdalny dostęp do tłumacza języka migowego 

 +     - - - - - ++ ++ - 

Czy miejsce gdzie dostępny jest wideotłumacz 

jest odpowiednio oznaczone znakiem 

graficznym? 

   +                   

W budynku , poza recepcją znajdują się 

pomieszczenia wyposażone w pętlę 

induktofoniczną 

   +   - - - - - ++ ++ - 

Czy warunki techniczne dla zdalnego 

tłumaczenia na język migowy są odpowiednie  

(np. sprzęt jest skonfigurowany, łącze 

internetowe zapewnia płynność obrazu, kamera 

przekazuje obraz wystarczającej jakości)? 

   +   - - - - - ++ ++ - 
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Czy pracownicy instytucji umieją zainicjować 

usługę zdalnego tłumaczenia (np. odnaleźć i 

włączyć program na komputerze)? 

   +   - - - - - ++ ++ - 

Czy w budynku są pomieszczenia wyposażone 

w urządzenia wspomagające słuch? Jakie są to 

pomieszczenia ? 

   +   - - - - - - ++ - 

W budynku zastosowano oznaczenia dróg 

ewakuacji za pomocą pisma Braille’a lub 

system wypukłych znaków 

   +   - - - ++ ++ - - - 

Istnieje czytelna informacja wizualna o 

drogach ewakuacji w postaci piktogramów 

 +     ++ ++ ++ - + ++ ++ ++ 

W budynku znajduje się dźwiękowy system 

powiadamiania alarmowego 

 +     ++ ++ ++ ++ ++ - ++ ++ 

W budynku znajduje się świetlny system 

powiadamiania alarmowego 

 +     ++ ++ ++ - ++ ++ ++ ++ 
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Tabela rekomendacji z monitoringu dostępności, przykład. 
 

 
Miejsce przeprowadzenia monitoringu – Urząd Miejski 
 

  

Zaznaczyć ” X ” grupę której dotyczy dana rekomendacja 

Priorytet 
MoSCoW 

Adresat 
rekomendacji 

Sposób wykorzystania 
rekomendacji 

Rekomendacje możliwe do 
wdrożenia i zweryfikowania 

w trakcie projektu 

Niepełnosprawność fizyczna Niepełnosprawność sensoryczna 

Osoby 
mające 

ograniczon
ą zdolność 
poznawcz

ą 

Must Should 
Could Won't 

[Nazwa 
instytucji/ 
jednostki 

organizacyjne] 

  

Osoby 
poruszają
ce się na 
wózkach i 
skuterach 
inwalidzki

m, 

Osoby 
wspomagające 

się w 
poruszaniu 

laską, kulami, 
balkonikami 

itd., 

Osoby 
nisko-
rosłe 

Osoby 
nie-
widome 

Osoby 
niedow-
idzące 

Osoby 
niesły-
szące 

Osoby 
niedosły-
szące 
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L.p.  
OTOCZENIE PRZED BUDYNKIEM 

1 

 Wystosowanie 
propozycji do zarządcy 
drogi, aby w przyszłości, 
przy przebudowie 
infrastruktury uwzględnił 
w projektach sygnalizację 
świetlną. 

x x x x x x x x  Won’t  Urząd Gminy 

 Wspólna realizacja 
projektów z zarządcą drogi 
– np. partycypacja gminy w 
kosztach inwestycji w 
części dotyczącej 
dostosowania do osób z 
niepełnosprawnościami. 
 
 

2 

Wystosowanie propozycji 
do zarządcy drogi, aby w 
przyszłości, przy 
przebudowie 
infrastruktury uwzględnił 
w projektach sygnalizację 
dźwiękową. 

x x x x x x x x Won’t  Urząd Gminy 

Wspólna realizacja 
projektów z zarządcą drogi 
– np. partycypacja gminy w 
kosztach inwestycji w 
części dotyczącej 
dostosowania do osób z 
niepełnosprawnościami. 
 

3 

Wystosowanie propozycji 
do zarządcy drogi, aby w 
przyszłości, przy 
przebudowie 
infrastruktury uwzględnił 
w projektach 
zastosowanie ramp. 

x x x x x x x x Won’t  Urząd Gminy 

Wspólna realizacja 
projektów z zarządcą drogi 
– np. partycypacja gminy w 
kosztach inwestycji w 
części dotyczącej 
dostosowania do osób z 
niepełnosprawnościami. 
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4 
Wyznaczyć miejsce 
postojowe dla 
niepełnosprawnych. 

x x x x x x x x MUST Urząd Gminy 

Miejsce postojowe dla 
niepełnosprawnych 
wyznaczyć blisko wejścia 
do budynku. 

5 

W przyszłości, przy 
przebudowie 
infrastruktury uwzględnić 
w projektach zmianę 
faktury nawierzchni na 
granicy między 
chodnikiem a jezdnią. 

    x x    Won’t 
Urząd Gminy 

Wspólna realizacja 
projektów z zarządcą drogi 
– np. partycypacja gminy w 
kosztach inwestycji w 
części dotyczącej 
dostosowania do potrzeb 
osób z 
niepełnosprawnościami.  
 

6 

Zainstalować obniżenia  
na granicy między 
chodnikiem a jezdnią w 
pobliżu budynku urzędu 
gminy. 

    x x    MUST 
Urząd Gminy 

Zainstalować obniżenia  
przy najbliższym remoncie 
dróg.  
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L.p.  
WEJŚCIE DO BUDYNKU 

 

7 

Wystosowanie propozycji 
do zarządcy budynku, 
aby w przyszłości, przy 
przebudowie 
infrastruktury uwzględnił 
w projektach renowację 
pochylni prowadzącej do 
budynku z naciskiem na 
wyróżnienie początku i 
końca pochylni 
kontrastowym kolorem 
oraz zmianą w fakturze. 

x x x x x   x Won’t Urząd Gminy 

Wspólna realizacja 
projektów z zarządcą 
budynku – np. partycypacja 
gminy w kosztach 
inwestycji w części 
dotyczącej dostosowania 
do osób z 
niepełnosprawnościami lub 
zaplanowanie kosztów w 
budżecie Gminy. 
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8 

Wystosowanie propozycji 
do zarządcy budynku, 
aby w przyszłości, przy 
remoncie uwzględnił w 
projektach wyposażenie 
schodów w poręcze 
przedłużone na początku 
i na końcu schodów o 
30cm. 

 x x x x x x x Won’t  Urząd Gminy 

 Wspólna realizacja 
projektów z zarządcą 
budynku – np. partycypacja 
gminy w kosztach 
inwestycji w części 
dotyczącej dostosowania 
do osób z 
niepełnosprawnościami lub 
zaplanowanie kosztów w 
budżecie Gminy. 
 

9 

Wystosowanie propozycji 
do zarządcy budynku, 
aby uwzględnił 
oznaczenie krawędzie 
schodów (pierwszego i 
ostatniego stopnia) 
kontrastowymi 
naklejkami. 

    x   x Must Urząd Gminy 
Zakup naklejek 
ostrzegawczych z finansów 
Urzędu Gminy. 
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10 

W przyszłych planach 
modernizacji budynku 
uwzględnić 
zamontowanie drzwi 
wejściowych 
automatycznych.  

x x x x x x x x WON’T MOPS 
Zamontowanie drzwi 
wejściowych otwieranych 
automatycznie.  

11 
Szklane drzwi wejściowe 
oznaczyć kontrastowo 

x x x x x x x x MUST KOKiS 
Umieścić na drzwiach 
wejściowych kontrastowe 
elementy kolorystyczne 

12 

Przebudować wejście 
główne zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami prawa.  

x x x x x x x x Won’t 
Starostwo 
Powiatowe 

 Wspólna realizacja 
projektów z zarządcą 
budynku – np. partycypacja 
starostwa w kosztach 
inwestycji w części 
dotyczącej dostosowania 
do osób 
niepełnosprawnych. 
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L.p.  
CIĄGI KOMUNIKACYJNE W BUDYNKU 

13 

 Wystosowanie 
propozycji do zarządcy 
budynku, aby w 
przyszłości, przy 
remoncie szkoły 
uwzględnił w projektach 
aby dojście do 
recepcji/punktu 
informacyjnego było 
oznaczone zmienną 
fakturą w podłodze. 

       x         Won’t  Urząd Gminy 

 Wspólna realizacja 
projektów z zarządcą 
budynku – np. partycypacja 
gminy w kosztach 
inwestycji w części 
dotyczącej dostosowania 
do osób z 
niepełnosprawnościami lub 
zaplanowanie kosztów w 
budżecie Gminy. 

14 

Wystosowanie propozycji 
do zarządcy budynku, 
aby w przyszłości, przy 
remoncie uwzględnił w 
projektach wyposażenie 
szkoły w stanowiskową 
pętlę indukcyjną. 

      x  Won’t  Urząd Gminy 

 Wspólna realizacja 
projektów z zarządcą 
budynku – np. partycypacja 
gminy w kosztach 
inwestycji w części 
dotyczącej dostosowania 
do niepełnosprawnych lub 
zaplanowanie kosztów w 
budżecie Gminy. 
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15 

Wystosowanie propozycji 
do zarządcy budynku, 
aby w przyszłości, przy 
remoncie uwzględnił w 
projektach budowę 
windy/podnośnika. 

x x x x x x x x Won’t  Urząd Gminy 

Wspólna realizacja 

projektów z zarządcą 

budynku – np. partycypacja 

gminy w kosztach 

inwestycji w części 

dotyczącej dostosowania 

do osób z 

niepełnosprawnościami lub 

zaplanowanie kosztów w 

budżecie Gminy. 

16 

Wystosowanie propozycji 
do zarządcy budynku, 
aby w przyszłości, przy 
remoncie wyposażył 
łazienkę dla osób 
niepełnosprawnych w 
instalację alarmową. 

x x x x x x x x Won’t  Urząd Gminy 

Wspólna realizacja 

projektów z zarządcą 

budynku – np. partycypacja 

gminy w kosztach 

inwestycji w części 

dotyczącej dostosowania 

do osób z 

niepełnosprawnościami. 
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17 
Początek i koniec biegu 
schodów wyróżnić 
kolorystycznie.  

 x x  x x x x MUST MOPS 

Początek i koniec biegu 
schodów wyróżnić za 
pomocą kontrastowego 
koloru.  

18 

Uwzględnić 
przystosowanie toalety 
do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

x x x x x x x x WON’T MOPS 

Zapewnienie powierzchni 
manewrowej o min. wym. 
1,5m x 1,5m oraz 0,9m 
wolnej przestrzeni 
przynajmniej z jednej 
strony miski ustępowej, 
wyposażenie toalety w 
pochwyty, umywalkę 
niskosyfonową, baterię 
automatyczną lub z 
przedłużonym uchwytem, 
wyposażenie toalety w 
instalację alarmową. 

19 
Odpowiednio oznaczyć 
początek i koniec biegu 
schodów.  

 x x  x x x x MUST MOPS 
Za pomocą kontrastowego 
koloru wyróżnić początek i 
koniec biegu schodów 
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20 

W planach 
przebudowy/remontu 
budynku uwzględnić 
rozwiązania, które 
umożliwią ominięcie 
schodów wewnątrz 
budynku.  

x x x x x x x x WON’T MOPS 
Zastosowanie windy, 
podnośnika lub platformy 

21 

Przy remoncie na 

każdym piętrze 

użytkowym powstały 

toalety przystosowane do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

posiadające 

powierzchnię 

manewrową o min. 

wymiarach 1,5 x 1,5 m, 

0,9 wolnej przestrzeni 

przynajmniej z jednej 

strony miski ustępowej 

oraz wyposażonej w 

pochwyty po obu 

stronach toalety i 

umywalki. 

x x x x x x x x Won’t MOPS 

Wspólna realizacja 

projektów z zarządcą 

budynku.  
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L.p.  
DOSTĘP DO INFORMACJI 

22 

Informacje znajdujące się 
na stronie Urzędu 
Miejskiego powinny być 
zgodne ze standardem 
dostępności WCAG 2.0.  

x x x x x x x x Must Urząd Gminy 

Realizacja projektu z 
funduszy przeznaczonych 
na tworzenie lub 
modernizację stron 
internetowych Urzędu 
Miejskiego. 

23 
Instalacja wyświetlaczy/ 
wideotekstu/prezentacji. 

 x  x  x      x  x  x  Won’t  Urząd Gminy 

Instalacja wyświetlaczy/ 

wideotekstu/prezentacji. 
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24 

Zapewnienie warunków  
technicznych dla 
zdalnego tłumaczenia na 
język migowy. 

     x x  

Won’t 

 Urząd Gminy 

Zaplanowanie działań 

Gminy. 

25 
Wyposażyć szkołę w 
pętlę induktofoniczną. 

     x x  

Won’t 

 Urząd Gminy 

Wyposażyć szkołę w pętlę 

induktofoniczną. 

26 

Przeszkolić personel w 
celu nabycia 
umiejętności inicjacji 
usługi zdalnego 
tłumaczenia 

     x x  

Won’t 

 Urząd Gminy 

Zaplanowanie kosztów w 

budżecie Gminy. 

27 

Zastosować wewnątrz 
budynku piktogramy z 
podstawowymi funkcjami 
obiektu i kierunkami 
dotarcia do 
najważniejszych 
pomieszczeń 

x x x  x x x x MUST MOPS 

Oznaczyć za pomocą 
piktogramów podstawowe  
funkcje obiektu i kierunki 
dotarcia do 
najważniejszych 
pomieszczeń 
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28 

Uwzględnić wyposażenie 
budynku w świetlny 
system powiadamiania 
alarmowego. 

          x x    WON’T MOPS 

Wyposażyć budynek w 
świetlny system 
powiadamiania 
alarmowego 

29 

Wyposażyć przynajmniej 
jedno pomieszczenie w 
budynku w urządzenie 
wspomagające słuch np. 
zakup głośnika i 
mikrofonu. 

      x  

Must 

Urząd Gminy 

Zaplanowanie kosztów w 

budżecie Gminy. 

30 

Zastosować oznaczenia 
dróg ewakuacji za 
pomocą pisma Braille’a 
lub systemu wypukłych 
znaków. 

   x x    Must  Urząd Gminy 

Zaplanowanie kosztów w 

budżecie Gminy. 
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Przykłady opracowań rekomendacji zgodnie z metodą MoSCoW dla wybranych 

obszarów monitoringu. 

Obszar: „Dostosowanie formy informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych”. 

 

Typ rekomendacji Rekomendacje, które mogą być 
wykorzystane w toku projektu i ich 

wykorzystanie może zostać 
zweryfikowane. 

Rekomendacje, które są 
możliwe do wykorzystania 

dopiero po zakończeniu 
projektu 

Rekomendacje, które muszą 
być wdrożone (MUST) 

Wszystkie informacje zamieszczane na 
stronie internetowej formułować w sposób 
jak najprostszy i zrozumiały przez szerokie 
grono odbiorców. Unikać długich, 
rozbudowanych zdań. Budować zdania 
proste, niezłożone. Unikać żargonu. 
Używać krótkich nagłówków informacji. 
Termin realizacji - 3 miesiące i dalej 

 

Rekomendacje, które 
powinny być wdrożone 

(SHOULD) 
  

Rekomendacje, które mogą 
być wdrożone (COULD) 

  

Rekomendacje, które nie 
będą wykorzystane w 

trakcie trwania projektu 
(WON'T) 

  

 

  



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój 

   

251 

  

Ocena skutków publicznych, społecznych i finansowych w perspektywie krótko i 

długoterminowej. 

Rekomendacja  Ocena skutków 

Wszystkie informacje zamieszczane 
na stronie internetowej formułować 
w sposób jak najprostszy i 
zrozumiały. Unikać długich, 
rozbudowanych zdań. Budować 
zdania proste, niezłożone. Unikać 
żargonu. Termin realizacji - 3 
miesiące 

Rekomendacja nie generuje kosztów dla instytucji monitorowanej. 
Wymaga jedynie odpowiedniej uwagi przy redagowaniu i publikowaniu 
informacji, ogłoszeń i komunikatów. Pozytywnie wpłynie na ich odbiór 
i zrozumienie w perspektywie krótkoterminowej. W perspektywie 
długoterminowej zwiększy uczestnictwo w życiu publicznym i 
społecznym gminy jej niepełnosprawnych mieszkańców. 

 

Typ rekomendacji Rekomendacje, które mogą być 
wykorzystane w toku projektu i ich 

wykorzystanie może zostać 
zweryfikowane. 

Rekomendacje, które są 
możliwe do wykorzystania 

dopiero po zakończeniu 
projektu 

Rekomendacje, które muszą 
być wdrożone (MUST)   

Rekomendacje, które 
powinny być wdrożone 

(SHOULD) 

 

Wprowadzenie dodatkowych 
dostosowań na stronie 
internetowej. 
Zlecenie zewnętrznemu 
podmiotowi dokładnego 
zbadania dostępności strony w 
celu odnalezienia braków i 
wskazania najważniejszych z 
nich. Na podstawie uzyskanych 
wyników i przeprowadzonych 
analiz wprowadzenie zmian i 
dodatkowych udogodnień. Przy 
ocenie dostępności praca z 
automatycznymi walidatorami 
oraz analiza ekspercka. Termin 
realizacji – 12 miesięcy. 

Rekomendacje, które mogą 
być wdrożone (COULD)   

Rekomendacje, które nie 
będą wykorzystane w 

trakcie trwania projektu 
(WON'T) 
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Typ rekomendacji Rekomendacje, które mogą być 
wykorzystane w toku projektu i ich 

wykorzystanie może zostać 
zweryfikowane. 

Rekomendacje, które są 
możliwe do wykorzystania 

dopiero po zakończeniu 
projektu 

Rekomendacje, które muszą 
być wdrożone (MUST) 

Dokumenty umieszczać w formatach 
przyjaznych osobom niepełnosprawnym 
(np. edytowalne formaty: doc.).  Termin 
realizacji – 30.11.2018. 

 

Rekomendacje, które 
powinny być wdrożone 

(SHOULD) 

 

 

Rekomendacje, które mogą 
być wdrożone (COULD) 

 

 

Rekomendacje, które nie 
będą wykorzystane w 

trakcie trwania projektu 
(WON'T)  

 

 

Ocena skutków publicznych, społecznych i finansowych w perspektywie krótko i 

długoterminowej. 

Rekomendacja  Ocena skutków 

 Dokumenty umieszczać w 
formatach przyjaznych osobom 
niepełnosprawnym (np. edytowalne 
formaty: doc.).  Termin realizacji – 3 
miesiące. 

Rekomendacja nie generuje kosztów dla instytucji monitorowanej. 
Wymaga jedynie na stronach internetowych dokumenty 
umieszczać w formatach nie tylko pdf. ale również np. doc.  
Pozytywnie wpłynie na ich odbiór i zrozumienie w perspektywie 
krótkoterminowej. W perspektywie długoterminowej zwiększy 
uczestnictwo w życiu publicznym i społecznym gminy jej 
niepełnosprawnych mieszkańców. 
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Obszar: „działania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucji” 

 

Typ rekomendacji Rekomendacje, które mogą być 
wykorzystane w toku projektu i ich 

wykorzystanie może zostać 
zweryfikowane. 

Rekomendacje, które są 
możliwe do wykorzystania 

dopiero po zakończeniu 
projektu 

Rekomendacje, które muszą 
być wdrożone (MUST) 

Przypomnienie przedstawicielom 
wszystkich jednostek organizacyjnych  
instytucji o konieczności zamieszczania 
stosownych informacji w ogłoszeniach o 
prowadzonych naborach. Dotyczy 
informowania o osiągnięciu bądź nie 
wskaźnika 6% zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych. Prowadzenie nadzoru 
nad treścią zamieszczanych ogłoszeń. 
Termin realizacji – 3 miesiące. 

 

Rekomendacje, które 
powinny być wdrożone 

(SHOULD) 

 
. 
 

Rekomendacje, które mogą 
być wdrożone (COULD) 

  
 
 

Rekomendacje, które nie 
będą wykorzystane w 

trakcie trwania projektu 
(WON'T) 

 

 

 

Ocena skutków publicznych, społecznych i finansowych w perspektywie krótko i 

długoterminowej. 

Rekomendacja  Ocena skutków 

Przypomnienie wszystkim 
jednostkom organizacyjnym 
instytucji o konieczności 
zamieszczania stosownych 
informacji w ogłoszeniach o 
prowadzonych naborach. 

Realizacja tej rekomendacji nie wiąże się z ponoszeniem kosztów 
finansowych. 
W perspektywie krótkoterminowej (jeśli będą prowadzone nabory) 
spowoduje, że odpowiednie informacje dotrą bez wyjątku do osób 
niepełnosprawnych. W perspektywie długoterminowej mogą wiązać się 
ze wzrostem zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucji. 
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Typ rekomendacji Rekomendacje, które mogą być 
wykorzystane w toku projektu i ich 

wykorzystanie może zostać 
zweryfikowane. 

Rekomendacje, które są możliwe 
do wykorzystania dopiero po 

zakończeniu projektu 

Rekomendacje, które muszą 
być wdrożone (MUST) 

 W trakcie naboru na wolne 
stanowiska urzędnicze upublicznić 
informację o osiągnięciu lub nie 
6% wskaźnika zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych. Termin: 12 
miesięcy lub przy najbliższym 
ogłoszeniu o pracę. 

  W toku naboru na wolne 
stanowisko, przy wskaźniku 
zatrudnienia niepełnosprawnych 
niższym niż 6% pierwszeństwo w 
zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych powinny mieć mają 
niepełnosprawne. 

 

Rekomendacje, które 
powinny być wdrożone 

(SHOULD) 

W trakcie naboru na wolne stanowiska 
urzędnicze upublicznić informację o 
osiągnięciu lub nie 6% wskaźnika 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 
Termin: 12 miesięcy lub przy 
najbliższym ogłoszeniu o pracę. 

 
 

 W toku naboru na wolne stanowisko, 
przy wskaźniku zatrudnienia 
niepełnosprawnych niższym niż 6% 
pierwszeństwo w zatrudnieniu na 
stanowiskach urzędniczych powinny 
mieć mają niepełnosprawne. 

 

Rekomendacje, które mogą 
być wdrożone (COULD) 

 

 

Rekomendacje, które nie 
będą wykorzystane w 

trakcie trwania projektu 
(WON'T) 
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Obszar: „konsultacje społeczne w instytucji” 

 

Typ rekomendacji Rekomendacje, które mogą być 
wykorzystane w toku projektu i ich 

wykorzystanie może zostać 
zweryfikowane. 

Rekomendacje, które są 
możliwe do wykorzystania 

dopiero po zakończeniu 
projektu 

Rekomendacje, które muszą 
być wdrożone (MUST) 

 
Informowanie indywidualne 
wszystkich organizacji 
pozarządowych o planowaniu 
przeprowadzenia konsultacji 
społecznych. Zapewnienie 
pełnej i precyzyjnej informacji, 
wystosowanie indywidualnych 
zaproszeń do udziału w 
konsultacjach społecznych. 
Termin realizacji – najbliższe 
konsultacje społeczne. 

Rekomendacje, które 
powinny być wdrożone 

(SHOULD) 

 

 

Rekomendacje, które mogą 
być wdrożone (COULD) 

 

 
 
 

Rekomendacje, które nie 
będą wykorzystane w 

trakcie trwania projektu 
(WON'T)  
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Obszar: „kompetencje pracowników instytucji”. 

Typ rekomendacji Rekomendacje, które mogą być 
wykorzystane w toku projektu i ich 

wykorzystanie może zostać 
zweryfikowane. 

Rekomendacje, które są 
możliwe do wykorzystania 

dopiero po zakończeniu 
projektu 

Rekomendacje, które muszą 
być wdrożone (MUST) 

 
 

Rekomendacje, które 
powinny być wdrożone 

(SHOULD) 

Przeprowadzenie badania  potrzeb osób 
niepełnosprawnych i ich otoczenia w zakresie 
kontaktu z instytucją. Badanie może zostać 
przeprowadzone za pomocą uproszczonej 
ankiety, w której przedstawiciele grupy 
docelowej wskażą najważniejsze problemy, 
oczekiwania i potrzeby. Alternatywnym 
rozwiązaniem jest wprowadzenie na stałe 
ankiety badania satysfakcji klienta z 
uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Umożliwienie wypełnienia 
ankiety w domu. Termin realizacji - 3 
miesiące. 
 

 
 

Rekomendacje, które mogą 
być wdrożone (COULD) 

 

 

Rekomendacje, które nie 
będą wykorzystane w 

trakcie trwania projektu 
(WON'T) 

 

Wdrożenie wniosków z 
badania potrzeb, o którym 
mowa w rekomendacji nr 3. 
Termin realizacji - 18 
miesięcy. 

 

Ocena skutków publicznych, społecznych i finansowych w perspektywie krótko i 

długoterminowej. 

Rekomendacja  Ocena skutków 

Przeprowadzenie badania  potrzeb 
osób niepełnosprawnych i ich 
otoczenia w zakresie kontaktu z 
instytucją. 

Rekomendacja generuje minimalne koszty, badania można 
zrealizować potencjałem pracowników gminy lub jej jednostek 
organizacyjnych. 
Po zebraniu danych umożliwi w perspektywie długoterminowej 
wyższą jakość obsługi osób niepełnosprawnych.  
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Obszar: „wypełnianie obowiązków ogólnych”. 

Typ rekomendacji Rekomendacje, które mogą 
być wykorzystane w toku 

projektu i ich wykorzystanie 
może zostać 

zweryfikowane. 

Rekomendacje, które są 
możliwe do 

wykorzystania dopiero 
po zakończeniu projektu 

Rekomendacje, które muszą być 
wdrożone (MUST) 

 

 

Rekomendacje, które powinny być 
wdrożone (SHOULD) 

 

 

Rekomendacje, które mogą być 
wdrożone (COULD) 

 

 Zapewnienie osobom 

niepełnosprawnym 

dostępnej informacji o 

przedmiotach 

wspierających poruszanie 

się, urządzeniach i 

wspomagających 

technologiach, w tym 

nowych technologiach. 

Zebranie adekwatnych 

informacji z różnorodnych 

źródeł i systematyczne 

umieszczanie ich w 

dostępnych miejscach 

(www, ulotki informacyjne).  

Termin realizacji – 12 
miesięcy 

Rekomendacje, które nie będą 
wykorzystane w trakcie trwania projektu 

(WON'T)  
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Typ rekomendacji Rekomendacje, które mogą być 
wykorzystane w toku projektu i ich 

wykorzystanie może zostać 
zweryfikowane. 

Rekomendacje, które są 
możliwe do wykorzystania 

dopiero po zakończeniu 
projektu 

Rekomendacje, które muszą 
być wdrożone (MUST) 

Przeprowadzenie szkolenia pracowników 
urzędu w zakresie Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych oraz 
zasad uniwersalnego projektowania. 
Przygotowanie szkolenia w sposób 
uproszczony – przygotowanie 
odpowiednich treści i zapewnienie ich 
pracownikom i umożliwienie zapoznania 
się.  
 
Termin realizacji – 3 miesiące.  

 

Rekomendacje, które 
powinny być wdrożone 

(SHOULD) 

 

 

Rekomendacje, które mogą 
być wdrożone (COULD) 

- - 

Rekomendacje, które nie 
będą wykorzystane w 

trakcie trwania projektu 
(WON'T) 

- - 

 

Ocena skutków publicznych, społecznych i finansowych w perspektywie krótko i 

długoterminowej. 

Rekomendacja  Ocena skutków 

Przeprowadzenie szkolenia 
pracowników urzędu w zakresie 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych oraz zasad 
uniwersalnego projektowania. 

Wykorzystania i realizacja tej rekomendacji wiąże się z minimalnymi 
kosztami finansowymi. W perspektywie krótkoterminowej poszerzy 
wiedzę pracowników instytucji a w perspektywie długoterminowej 
uwrażliwi pracowników na prawa osób z niepełnosprawnych.   
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Obszar: „usługi socjalne i odpowiednie warunki życia”. 

Typ rekomendacji Rekomendacje, które 
mogą być 

wykorzystane w toku 
projektu i ich 

wykorzystanie może 
zostać zweryfikowane. 

Rekomendacje, które są możliwe 
do wykorzystania dopiero po 

zakończeniu projektu 

Rekomendacje, które muszą być 
wdrożone (MUST) 

 

  

Rekomendacje, które powinny być 
wdrożone (SHOULD) 

  
Zwiększenie dostępności informacji o 
usługach przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych. Dostosowanie 
strony internetowej PCPR do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
Ewentualne wydanie informatora o 
usługach dla osób 
niepełnosprawnych dostępnego w 
wersji papierowej i elektronicznej 
(umieszczenie go na dostosowanej 
stronie starostwa) 
Termin realizacji – 12 miesięcy.   

 

Rekomendacje, które mogą być 
wdrożone (COULD) 

 

 

Rekomendacje, które nie będą 
wykorzystane w trakcie trwania projektu 

(WON'T) 
 

  

 

Ocena skutków publicznych, społecznych i finansowych w perspektywie krótko i 

długoterminowej. 

Rekomendacja  Ocena skutków 

Zwiększenie dostępności informacji 
o usługach przeznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych. 

Rekomendacja wiąże się z poniesieniem kosztów finansowych.  
 
W perspektywie krótkoterminowej rekomendacja wpłynie pozytywnie 
na poszerzenie wiedzy osób niepełnosprawnych o dostępnych dla 
nich usługach. W perspektywie długoterminowej, dzięki większym 
szansom dotarcia informacji, rekomendacja może przyczynić się do 
poprawy warunków życia osób, które jeszcze nie korzystały z usług 
socjalnych.   
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Obszar: „racjonalne usprawnienia w procedurze przyjmowania wniosków i wydawania 

dokumentów tożsamości oraz paszportów”. 

Typ rekomendacji Rekomendacje, które mogą być 
wykorzystane w toku projektu i ich 

wykorzystanie może zostać 
zweryfikowane. 

Rekomendacje, które są 
możliwe do wykorzystania 

dopiero po zakończeniu 
projektu 

Rekomendacje, które muszą 
być wdrożone (MUST) 

 

 

Rekomendacje, które 
powinny być wdrożone 

(SHOULD) 

 Ułatwienie osobom z 
niepełnosprawnościami 
załatwiania spraw związanych z 
paszportami. Zapewnienie 
dostosowań architektonicznych 
w budynku wykorzystywanym 
aktualnie lub utworzenie 
odrębnego stanowiska 
przewidzianego dla osób 
niepełnosprawnych w innym 
budynku w pełni dostosowanym. 
Termin realizacji – 18 miesięcy. 

 
 

Rekomendacje, które mogą 
być wdrożone (COULD) 

 

 
 
 

Rekomendacje, które nie 
będą wykorzystane w 

trakcie trwania projektu 
(WON'T)  
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Obszar: „Działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie stereotypów,  podnoszenie 

świadomości dotyczącej praw i godności osób niepełnosprawnych oraz promocji zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych.” 

Typ rekomendacji Rekomendacje, które mogą być 
wykorzystane w toku projektu i ich 

wykorzystanie może zostać 
zweryfikowane. 

Rekomendacje, które są możliwe 
do wykorzystania dopiero po 

zakończeniu projektu 

Rekomendacje, które muszą 
być wdrożone (MUST) 

  

Rekomendacje, które 
powinny być wdrożone 

(SHOULD) 

 Zorganizowanie spotkań, które będą 
miały na celu podniesienie 
świadomości praw osób 
niepełnosprawnych. Spotkania będą 
skierowane do ogółu społeczności 
lokalnej gminy.  Odbędą się w 
następujących formach: pogadanki w 
szkołach (angażujące uczniów na 
lekcjach wychowawczych i rodziców 
podczas „wywiadówek”), szkolenie 
dla pracowników jednostek 
gminnych, akcja informacyjna 
skierowana do lokalnych 
przedsiębiorców (spotkanie w 
siedzibie gminy). 
Termin realizacji – 9 miesięcy  

Rekomendacje, które mogą 
być wdrożone (COULD) 

  

Rekomendacje, które nie 
będą wykorzystane w 

trakcie trwania projektu 
(WON'T) 
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Obszar: „dostępność przestrzeni publicznych”. 

Typ rekomendacji Rekomendacje, które 
mogą być 

wykorzystane w toku 
projektu i ich 

wykorzystanie może 
zostać zweryfikowane. 

Rekomendacje, które są 
możliwe do wykorzystania 

dopiero po zakończeniu 
projektu 

Rekomendacje, które muszą być 
wdrożone (MUST) 

 

 

Rekomendacje, które powinny być 
wdrożone (SHOULD) 

 

 
 

 

Rekomendacje, które mogą być 
wdrożone (COULD) 

 Usystematyzowanie zbierania 
informacji od osób 
niepełnosprawnych w zakresie 
dostępności przestrzeni 
publicznych. Przeprowadzić 
badanie potrzeb za pomocą 
ankiety a następnie sporządzić 
raport z zebranych informacji. 
Przeprowadzić analizę wyników 
w celu wskazania 
najważniejszych problemów w 
tym zakresie. Termin realizacji – 
18 miesięcy 

 

Rekomendacje, które nie będą 
wykorzystane w trakcie trwania projektu 

(WON'T) 

 

Zaplanowanie w budżecie gminy 
środki w zakresie dostępności 
przestrzeni publicznych. W 
planowanych działaniach 
rewitalizacyjnych uwzględnić 
potrzeby osób 
niepełnosprawnych. 
Termin realizacji – 12 miesięcy 
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Obszar: „dostępność wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu”. 

 

Typ rekomendacji Rekomendacje, które mogą być 
wykorzystane w toku projektu i ich 

wykorzystanie może zostać 
zweryfikowane. 

Rekomendacje, które są 
możliwe do wykorzystania 

dopiero po zakończeniu 
projektu 

Rekomendacje, które muszą 
być wdrożone (MUST) 

 

 

Rekomendacje, które 
powinny być wdrożone 

(SHOULD) 

  

Rekomendacje, które mogą 
być wdrożone (COULD) 

 Zainstalowanie na wybranym 

placu zabaw urządzeń 

dedykowanych dla dzieci 

niepełnosprawnych (np. 

specjalistyczne huśtawki) – 

termin realizacji 18 miesięcy 

Rekomendacje, które nie 
będą wykorzystane w 

trakcie trwania projektu 
(WON'T) 
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Typ rekomendacji Rekomendacje, które mogą być 
wykorzystane w toku projektu i ich 

wykorzystanie może zostać 
zweryfikowane. 

Rekomendacje, które są 
możliwe do wykorzystania 

dopiero po zakończeniu 
projektu 

Rekomendacje, które muszą 
być wdrożone (MUST) 

 

 
 

Rekomendacje, które 
powinny być wdrożone 

(SHOULD) 

 Wyznaczanie miejsc 
parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych przy 
organizacji wydarzeń/imprez 
kulturalnych, sportowych i 
rekreacyjnych. Miejsca powinny 
być usytuowane blisko wejścia 
na teren wydarzenia. Termin 
realizacji – najbliższe 
wydarzenia kulturalne, sportowe, 
rekreacyjne. 

Rekomendacje, które mogą 
być wdrożone (COULD) 

  

Rekomendacje, które nie 
będą wykorzystane w 

trakcie trwania projektu 
(WON'T) 

  

 

Ocena skutków publicznych, społecznych i finansowych w perspektywie krótko i 

długoterminowej. 

Rekomendacja  Ocena skutków 

8. Wyznaczanie miejsc 
parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych przy organizacji 
wydarzeń/imprez kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych. 
 
 

Rekomendacja generuje koszty finansowe. Wymaga zaplanowania w 
czasie organizacji wydarzeń  z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i 
sportu miejsc parkingowych dla ON. 
 
W perspektywie długoterminowej wpłynie pozytywnie na uczestnictwo 
osób niepełnosprawnych w różnych wydarzeniach, co pozytywnie 
wpłynie na ich udział w życiu społecznym oraz integrację w lokalnej 
społeczności.  
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Obszar: „działania na rzecz zabezpieczenia praw osoby niepełnosprawnej oraz podnoszenia 

świadomości prawnej osób niepełnosprawnych”. 

Typ rekomendacji Rekomendacje, które mogą być 
wykorzystane w toku projektu i 
ich wykorzystanie może zostać 

zweryfikowane. 

Rekomendacje, które są 
możliwe do wykorzystania 

dopiero po zakończeniu 
projektu 

Rekomendacje, które muszą być 
wdrożone (MUST) 

  
 
 

Rekomendacje, które powinny 
być wdrożone (SHOULD) 

 

 

Rekomendacje, które mogą być 
wdrożone (COULD) 

  
Przeprowadzić działania, które 
będą miały na celu podniesienie 
świadomości osób 
niepełnosprawnych oraz ich 
otoczenia w zakresie 
przysługujących im praw i 
wolności. Proponowany sposób 
realizacji tej rekomendacji to 
działania pracowników socjalnych 
w terenie i zapoznanie osób 
niepełnosprawnych z zapisami 
Konwencji ONZ. Termin realizacji 
– 12 miesięcy 
 

Rekomendacje, które nie będą 
wykorzystane w trakcie trwania 

projektu 
(WON'T) 

 

  

Rekomendacje, które nie będą 
wykorzystane w trakcie trwania 

projektu 
(WON'T)  
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Obszar: „podnoszenie świadomości i współpraca lokalna na rzecz edukacji włączającej”. 

Typ rekomendacji Rekomendacje, które mogą być 
wykorzystane w toku projektu i 
ich wykorzystanie może zostać 

zweryfikowane. 

Rekomendacje, które są 
możliwe do wykorzystania 

dopiero po zakończeniu 
projektu 

Rekomendacje, które muszą być 
wdrożone (MUST) 

 

 

Rekomendacje, które powinny 
być wdrożone (SHOULD) 

 

 

Rekomendacje, które mogą być 
wdrożone (COULD) 

  
Zainicjować współpracę 
pomiędzy gminą, szkołami a 
rodzinami w zakresie przyjrzenia 
się tematyce edukacji 
włączającej. Zorganizować 
spotkania i wspólne przyjrzenie 
się problematyce. Wspólnie 
przeanalizować możliwości 
wprowadzenia zasad edukacji 
włączającej. Termin realizacji: 
18 miesięcy 

Rekomendacje, które nie będą 
wykorzystane w trakcie trwania 

projektu 
(WON'T)  
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Obszar: „organizacja oświaty” 

Typ rekomendacji Rekomendacje, które 
mogą być 

wykorzystane w toku 
projektu i ich 

wykorzystanie może 
zostać zweryfikowane. 

Rekomendacje, które są 
możliwe do wykorzystania 

dopiero po zakończeniu 
projektu 

Rekomendacje, które muszą być 
wdrożone (MUST) 

 

 

Rekomendacje, które powinny być 
wdrożone (SHOULD) 

 1W procesie podnoszenia 
kompetencji nauczycieli 
uwzględnić potrzeby wynikające 
z edukacji włączającej. Termin 1 
rok. 

Rekomendacje, które mogą być 
wdrożone (COULD) 

W procesie 
podnoszenia 
kompetencji nauczycieli 
uwzględnić potrzeby 
wynikające z edukacji 
włączającej. Termin 1 
rok. 

 
. 

Rekomendacje, które nie będą 
wykorzystane w trakcie trwania projektu 

(WON'T) 
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Obszar: „współpraca lokalna na rzecz aktywizacji zawodowej”. 

Typ rekomendacji Rekomendacje, które 
mogą być 

wykorzystane w toku 
projektu i ich 

wykorzystanie może 
zostać zweryfikowane. 

Rekomendacje, które są 
możliwe do wykorzystania 

dopiero po zakończeniu 
projektu 

Rekomendacje, które muszą być 
wdrożone (MUST) 

 

Podjąć współpracę z 
pracodawcami, która będzie 
miała na celu promocję 
zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych na otwartym 
rynku pracy. Termin realizacji – 
24 miesiące 

Rekomendacje, które powinny być 
wdrożone (SHOULD) 

Podjąć współpracę z 
pracodawcami, która 
będzie miała na celu 
promocję zatrudnienia 
osób 
niepełnosprawnych na 
otwartym rynku pracy. 
Termin realizacji – 24 
miesiące 

 

Rekomendacje, które mogą być 
wdrożone (COULD) 

 
 
 

Rekomendacje, które nie będą 
wykorzystane w trakcie trwania projektu 

(WON'T) 
 

  

 

Ocena skutków publicznych, społecznych i finansowych w perspektywie krótko i 

długoterminowej. 

Rekomendacja  Ocena skutków 

Podjąć współpracę z pracodawcami, 
która będzie miała na celu promocję 
zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych na otwartym 
rynku pracy. Termin realizacji – 24 
miesiące 

Rekomendacja nie generuje kosztów dla monitorowanej instytucji. 
Współpraca z pracodawcami pomoże rozwinąć rynek pracy dla ON, 
może wspomóc w podnoszeniu ich kwalifikacji poprzez korzystanie 
z różnych źródeł np. PEFRON.  W perspektywie długoterminowej 
może znacząco obniżyć bezrobocie wśród ON oraz zmniejszyć ich 
wykluczenie społeczne. 
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 KONSULTACJE PRZED PRZYGOTOWANIEM PLANU MONITORINGU DLA  

INSTYTUCJI – SCENARIUSZ WYWIADU, PRZYKŁAD. 

 

Scenariusz do przeprowadzenia: 

indywidualnych wywiadów pogłębionych realizowanych bezpośrednio (IDI) i/lub 

realizowanych telefonicznie (TDI)  

 

Uczestnicy badania 

 

Reprezentanci organizacji pozarządowych, niepełnosprawni, mieszkańcy, klienci instytucji, 

osoby niepełnosprawne i osoby z ich otoczenia mające kontakt z instytucją monitorowaną, 

przedstawiciele organizacji społecznych reprezentujących osoby niepełnosprawne lub 

działających na ich rzecz mający kontakt z instytucją. 

 

Cel 

 

Badanie jest realizowane w ramach projektu „Monitoring działań jednostek administracji pod 

kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim”. Celem 

monitoringu jest zwiększenie zdolności instytucji monitorowanej do wdrażania postanowień 

Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych poprzez analizę działań instytucji, 

 

 

Wskazówki dla realizatora wywiadu: 

 

 upewnić się, że respondent, ma kontakt z instytucją monitorowaną lub jej jednostkami 

organizacyjnymi, 

 poinformować o celu spotkania i anonimowości wywiadu, 

 poinformować której instytucji będzie dotyczył wywiad, 

 pozwolić respondentowi na swobodne wypowiadanie się. 
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Nr 

pytania 

Pytanie Komentarz/ uwagi 

1 Czy załatwia Pan/ Pani 
czasem jakieś sprawy w 
instytucji? Jeśli tak, to:  

a) jakie to były sprawy, czego 
dotyczyły?  

b) w jaki sposób załatwia 
Pan/Pani te sprawy: 
bezpośrednio w instytucji, 
elektronicznie, telefonicznie, 
pisemnie?  

c) (jeśli bezpośrednio w 
instytucji) czy nie ma Pan/Pani 
problemu z dotarciem do 
instytucji? czy może się Pan/ 
Pani swobodnie po niej 
poruszać?  

d) czy nie miał/a Pan/Pani 
problemów z uzyskaniem 
potrzebnych 
informacji/dokumentów?  

W jakiej formie były dostępne? 
czy ta forma Panu/Pani 
odpowiadała?  

e) jak Pan/Pani ocenia 
przygotowanie pracowników 
instytucji?  

Czy wiedzieli w jaki sposób 
Panu/Pani pomóc? czy czuł/a 
się Pan/Pani właściwie i 
profesjonalnie 
potraktowany/a? dlaczego? 

 

 

 

 

 

Częstotliwość kontaktów uczestników konsultacji z przedstawicielami 
instytucji monitorowanej jest bardzo zróżnicowana: od kontaktów 
ocenianych jako bardzo rzadkie, kończąc na kontaktach ocenianych 
jako często i regularne.  

Brak zróżnicowania natomiast w ocenie pracy instytucji: wszyscy 
uczestnicy konsultacji jednoznacznie i zgodnie pozytywnie oceniają 
kontakt z jej pracownikami a także skuteczność załatwiania spraw. 
Uczestnicy konsultacji zauważają indywidualne podejście 
przedstawicieli instytucji i podległych jej jednostek organizacyjnych. 
Dostrzegają zainteresowanie, życzliwość i chęć niesienia pomocy 
pracowników instytucji. 

Również pozytywnie została oceniona strona internetowa oraz inne 
formy komunikacji prowadzone przez Starostwo. 
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2 Jakie są w Pana/Pani opinii 
główne problemy do 
rozwiązania w 
gminie/powiecie/województwie 
z perspektywy osoby 
niepełnosprawnej? 

  

W razie potrzeby i w zależności od typu instytucji, należy dopytać o 
problemy wg poniższych obszarów. 

Uczestnik 

1 

Uczestnik 

2 

Uczestnik 

3 

Uczestnik 

4 

Uczestnik 

5 

2.1 Niski poziom dostępności do 
oświaty 

 X    

2.2 Niski poziom dostępności 
wydarzeń kulturalnych 

  X   

2.3 Niski poziom dostępności 
wydarzeń sportowych i 
rekreacji 

 X    

2.4 Bezrobocie  i trudności w 
znalezieniu pracy 

  X X  

2.5 Niski poziom akceptowalności 
niepełnosprawności wśród 
mieszkańców 

X    X 

2.6 Niski poziom akceptowalności 
niepełnosprawności wśród 
władz gminy 

X X    

2.7 Niski poziom akceptowalności 
niepełnosprawności wśród 
przedsiębiorców 

X X   X 

2.8 Niski poziom świadomości 
społecznej w zakresie 
niepełnosprawności 

X    X 

2.9 Niski lub utrudniony poziom 
dostępu do ochrony zdrowia 

X  X X X 
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2.10 Niski lub utrudniony poziom 
dostępu do usług 
rehabilitacyjnych 

 X X X X 

2.11 Niski poziom ochrony socjalnej X   X  

2.12 Szczególne problemy 
niepełnosprawnych kobiet 

 X    

2.13 Szczególne problemy 
niepełnosprawnych dzieci 

 X X  X 

2.14 Szczególne problemy 
niepełnosprawnych osób 
starszych 

 X X  X 

Uwagi: 

Wśród najczęstszych problemów i trudności z punktu widzenia jakości życia osób niepełnosprawnych, które 
wskazywali uczestnicy konsultacji były:  

- niski lub utrudniony poziom dostępu do ochrony zdrowia, 

- niski lub utrudniony poziom dostępu do usług rehabilitacyjnych 

 

3 Czy w następujących 
obszarach działania instytucji 
dostrzega Pani/ Pan 
problemy? 

 

W razie potrzeby i w zależności od typu instytucji, należy dopytać o 
problemy wg poniższych obszarów. 

Uczestnik 

1 

Uczestnik 

2 

Uczestnik 

3 

Uczestnik 

4 

Uczestnik 

5 

3.1 Działalność wojewódzkich 
pełnomocników ds. równego 
traktowania, pełnomocników 
ds. osób niepełnosprawnych 

 X X   

3.2 Działania na rzecz 
mieszkalnictwa 

X     
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3.3 
Jakość i sposób dostosowania 
doradztwa zawodowego w 
szkołach do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością 

 

X X  X X 

3.4 
Bezpłatny transport dzieci do 
szkoły/przedszkola i opieka 

X     

3.5 
Współpraca lokalna na rzecz 
aktywizacji zawodowej. 

    X 

3.6 
Działalność rad 
konsultacyjnych, rad pożytku 
publicznego i społecznych rad 
ds. osób niepełnosprawnych 

   X X 

3.7 
Dostępność oferty organizacji 
pozarządowych 
finansowanych ze środków 
instytucji. 

 X X   

Uwagi: 

Wśród uczestników najczęściej wskazywanym problemem jest obszar: 

Jakość i sposób dostosowania doradztwa zawodowego w szkołach do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
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POZYSKIWANIE INFORMACJI  OD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,  

OSÓB Z ICH OTOCZENIA ORAZ 

PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z INSTYTUCJĄ 

MONITOROWANĄ  

- RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ 

 

INSTYTUCJA: GMINA  

Badanie zrealizowano wg scenariusza indywidualnego wywiadu pogłębionego. 

Zastosowano metodę wywiadu swobodnego.  

Cel 

 

Badanie jest realizowane w ramach projektu „Monitoring działań jednostek administracji pod 

kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim”.  

 

Celem monitoringu jest zwiększenie zdolności instytucji monitorowanej do wdrażania 

postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych poprzez analizę działań 

instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących działań instytucji oraz weryfikacje ich 

wykorzystania.  

 

Celem badania jest poznanie opinii, weryfikacja wcześniejszych ustaleń w najbardziej 

wrażliwych aspektach na linii osoby niepełnoprawne – instytucja monitorowana, ustalenie 

ewentualnych rozbieżności. 

 

Wyniki badania posłużą do opracowania rekomendacji dla badanej instytucji oraz raportu 

zbiorczego dla wszystkich zbadanych instytucji w województwie podlaskim.  

 

Badanie jest anonimowe. 

 

Wskazówki dla realizatora wywiadu: 
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 upewnić się, że respondent, ma kontakt z instytucją monitorowaną lub jej jednostkami 

organizacyjnymi, 

 poinformować o celu spotkania i anonimowości wywiadu, 

 poinformować której instytucji będzie dotyczył wywiad, 

 pozwolić respondentowi na swobodne wypowiadanie się. 

 

1. Uczestnicy badania i jego forma 

W ramach pierwszego kontaktu z osobą badaną, przeprowadzający badanie reprezentanci grupy 

monitoringowej: 

 

 przedstawili się,  

 wyjaśnili cele badania,  

 powiadomili osobą badaną o reprezentowanej organizacji,  

 zapewnili o anonimowości badania i dobrowolności udziału w badaniu, 

 poinformowali, której instytucji będzie dotyczył wywiad. 

 

 

Badanym zadano następujące pytanie:  

 

Proszę powiedzieć kilka słów o sobie: Czym się Pan/Pani zajmuje? 

Jaki jest stopień i rodzaj Pana/i niepełnosprawności?  

Czy ma Pan/ Pani kontakt z osobami niepełnoprawnymi w miejscu zamieszkania lub okolicy?  

 

Pytania zadawano w kontekście ustalenia faktów – czy osoba jest niepełnosprawna lub posiada 

kontakty z takimi osobami.  

 

Badanie przeprowadzono z 3 osobami niepełnosprawnymi, na terenie gminy, przed budynkiem 

urzędu gminy. 

 

Badanym zadano następujące pytania:  

 

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani powiedzieć co sprawia Panu/Pani największą trudność w życiu 

codziennym i stanowi dla Pani/Pana główną przeszkodę/barierę utrudniającą sprawne 

funkcjonowanie związane z Pani/ Pana niepełnoprawnością lub niepełnosprawnością osób 

bliskich/ znajomych/ podopiecznych?  

W jaki sposób sobie Pan/Pani radzi z tymi przeszkodami?  
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Pytania zadawano w kontekście ustalenia faktów – największych problemów tych osób. Dzięki 

temu przeprowadzający badanie mógł nakierować część kolejnych pytań na te właśnie 

najtrudniejsze dla badanych aspekty życia w kontekście kontaktów z instytucją monitorowaną. 

 

 

Pierwsza badana osoba odpowiedziała, że największe trudności są związane z następującymi 

zagadnieniami: 

 

 Niski poziom doradztwa psychologicznego, 

 Słaby dostęp do kursów i szkoleń dla niepełnosprawnych, 

 Słaby dostęp do zatrudnienia, 

 Mała ilość wydarzeń w okolicy (kulturalnych, sportowych które są dedykowane 

osobom niepełnosprawnym), 

 Niski poziom dostępności do oświaty, 

 

Druga badana osoba odpowiedziała, że największe trudności są związane z następującymi 

zagadnieniami: 

 

 Ograniczenia w dotarciu do urzędów, szkół, sklepów, zwłaszcza zimą, 

 Niski poziom doradztwa socjalnego, brak wsparcia prawnego od państwa/ urzędów,  

 Słaby dostęp do kursów i szkoleń dla niepełnosprawnych, 

 Słaby dostęp do zatrudnienia, 

 Mała ilość wydarzeń w okolicy (kulturalnych, sportowych które są dedykowane 

osobom niepełnosprawnym), 

 Niski poziom informacji o ofercie dla osób niepełnosprawnych. 

 

Trzecia badana osoba odpowiedziała, że największe trudności są związane z następującymi 

zagadnieniami: 

 

 Słaby dostęp do kursów i szkoleń dla niepełnosprawnych, 

 Słaby dostęp do zatrudnienia, 
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 Mała ilość wydarzeń w okolicy (kulturalnych, sportowych które są dedykowane 

osobom niepełnosprawnym), 

 Niski poziom informacji o ofercie dla osób niepełnosprawnych. 

 

2. Kontakty osób badanych z instytucją monitorowaną 

 

Badanym zadano pytania: 

 

Jakie ma Pan/Pani kontakty z instytucją monitorowaną? Czy dotyczą one też obszarów życia z 

którymi ma Pan/Pani trudności? 

 

Badanym pozwolono na swobodną wypowiedź. W sytuacji niewystarczającej odpowiedzi, 

braku wiedzy badanego lub problemów ze sformułowaniem zagadnienia, w swobodnej 

rozmowie podpowiadano, dając przykłady o jakie sprawy chodzi. 

 

Na przykład dotyczy to takich spraw jak: pomoc z ośrodka pomocy społecznej, dostępu do 

szkół, wydarzeń kulturalnych, biblioteki, do urzędu gminy, itp…  

 

 

Pierwsza badana osoba odpowiedziała, że najczęstsze kontakty dotyczą załatwiania spraw w 

zakresie: 

 załatwiania spraw urzędowych, 

 pomocy w pozyskaniu informacji o prawach dla osób niepełnosprawnych, 

 wsparcia w zakresie kursów i szkoleń, 

 dostępu dziecka do szkoły. 

 

Druga badana osoba odpowiedziała, że najczęstsze kontakty dotyczą załatwiania spraw w 

zakresie: 

 wsparcia z pomocy społecznej, 

 wsparcia finansowego z różnych instytucji, 

 pomocy w pozyskaniu informacji o prawach dla osób niepełnosprawnych. 
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Trzecia badana osoba odpowiedziała, że najczęstsze kontakty dotyczą załatwiania spraw w 

zakresie: 

 załatwiania spraw urzędowych, 

 wsparcia finansowego z różnych instytucji, 

 pomocy w pozyskaniu informacji o prawach dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

3. Ocena instytucji monitorowanej 

Na podstawie odpowiedzi na pytania z punktu 1 i 2 osoby przeprowadzające wywiad 

kierowały do badanych szereg pytań uszczegółowiających.  

W przypadku analizowanej instytucji zadano następujące pytania uszczegółowiające pierwszej 

osobie badanej: 

Czy Pan/ Pani wie coś na temat, że instytucja podejmuje lub zleca prowadzenie działań 

informacyjnych skierowanych do społeczeństwa a dotyczących praw osób niepełnosprawnych? 

Badana odpowiedziała, że nic nie wiem o tym. 

Czy w czasie korzystania z pomocy społecznej spotkał się Pan/ Pani z niechęcia ze strony 

pracowników urzędu?  

Badana odpowiedziała, że nie widzi żadnej niechęci. 

Jak Pan/Pani ocenia przygotowanie pracowników instytucji? Czy wiedzieli w jaki sposób 

Panu/Pani pomóc? Czy czuł/a się Pan/Pani właściwie i profesjonalnie potraktowany/a? 

Dlaczego? Czy instytucja powinna podjąć działania w celu wyeliminowania dyskryminacji 

osoby niepełnosprawnej przez pracowników instytucji? 

Badana odpowiedziała, że przygotowanie pracowników ocenia średnio. Są to generalnie ludzie 

przyjaźni, pomocni.  

Czy uważa Pan/Pani że pracownicy instytucji powinni przejść jakieś przeszkolenie w tym 

zakresie? 

Badana odpowiedziała, że takie szkolenia z pewnością mogą się przydać urzędnikom. 
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Czy były problemy z dotarciem do instytucji? Jak Pan/ Pani ocenia kwestię barier 

architektonicznych? Czy nie ma Pan/Pani problemu z dotarciem do instytucji? czy może się 

Pan/ Pani swobodnie po niej poruszać?  

Badana odpowiedziała, że są problemy z dotarciem do urzędu zimą. 

Czy instytucja podejmuje działania na rzecz dostosowywania infrastruktury dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych? Czy instytucja podejmowała działania rewitalizacyjne w ostatnich 5 

latach? 

Badana odpowiedziała, że dostrzega realne zmiany od kilku lat. 

Czy instytucja zapewnia dostępność usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych  

Badana odpowiedziała, że nie wie nic w tej sprawie. 

W jaki sposób instytucja informuje o mających się wydarzyć imprezach kulturalnych, 

sportowych, rekreacyjnych itp..? 

Plakaty, media społecznościowe, marketing szeptany, ulotki, ogłoszenia parafialne  

Czy informacja o wydarzeniu jest dostępna w formie dostosowanej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych? 

Tak, na stronie internetowej. 

Czy w miejscach realizacji wydarzeń są wydzielone miejsca parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych?  

Tak. 

Czy Pan/ Pani wie coś na temat jakie podejmowane są działania na rzecz zapewnienia 

dostępności informacji o usługach dla osób niepełnosprawnych? 

Publikacje na stronach internetowych. 

Jakie usługi  instytucja oferuje osobom niepełnosprawnym? 

Pomoc opiekunek środowiskowych. 
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Czy dla uczniów w szkołach zapewnione jest wsparcie specjalistów (np. doradca zawodowy, 

pielęgniarka, psycholog, ale też wsparcie specjalistów wspierających uczniów z 

niepełnosprawnością - np. rehabilitant, logopeda)? 

Osoba  badana tego nie wie.  

W przypadku analizowanej instytucji zadano następujące pytania uszczegółowiające drugiej 

osobie badanej: 

Czy w czasie korzystania z pomocy społecznej spotkał się Pan/ Pani z niechęcia ze strony 

pracowników urzędu? 

Badana odpowiedziała, że nie widzi żadnej niechęci. 

Jak Pan/Pani ocenia przygotowanie pracowników instytucji? Czy wiedzieli w jaki sposób 

Panu/Pani pomóc? Czy czuł/a się Pan/Pani właściwie i profesjonalnie potraktowany/a? 

Dlaczego? 

Badana odpowiedziała, że przygotowanie pracowników ocenia średnio. Są to ludzie przyjaźni, 

pomocni.  

Czy uważa Pan/Pani że pracownicy instytucji powinni przejść jakieś przeszkolenie w tym 

zakresie? 

Badana odpowiedziała, że chyba tak. 

Czy były problemy z dotarciem do instytucji? Jak Pan/ Pani ocenia kwestię barier 

architektonicznych? Czy nie ma Pan/Pani problemu z dotarciem do instytucji? czy może się 

Pan/ Pani swobodnie po niej poruszać?  

Badana odpowiedziała, że nie dostrzega w tym zakresie problemów. 

Czy instytucja podejmuje działania na rzecz dostosowywania infrastruktury dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych? Czy instytucja podejmowała działania rewitalizacyjne w ostatnich 5 

latach? 

Badana odpowiedziała, że nie dostrzega realnych zmian od wielu lat. 

Czy Pan/ Pani wie coś na temat jakie podejmowane są działania na rzecz zapewnienia 

dostępności informacji o usługach dla osób niepełnosprawnych? 
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Publikacje na stronach internetowych, ulotki i foldery, strona internetowa oraz BIP są 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Czy instytucja zapewnia dostępność usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych  

Badana odpowiedziała, że nie wie nic w tej sprawie. 

W jaki sposób instytucja informuje o mających się wydarzyć imprezach kulturalnych, 

sportowych, rekreacyjnych itp..? 

Plakaty, informacje na stronach internetowych. 

W przypadku analizowanej instytucji zadano następujące pytania uszczegółowiające trzeciej 

osobie badanej: 

Czy w czasie korzystania z pomocy społecznej spotkał się Pan/ Pani z niechęcia ze strony 

pracowników urzędu? 

Badana odpowiedziała, że nie widzi żadnej niechęci, czasem niezrozumienie lub lęk. 

Jak Pan/Pani ocenia przygotowanie pracowników instytucji? Czy wiedzieli w jaki sposób 

Panu/Pani pomóc? Czy czuł/a się Pan/Pani właściwie i profesjonalnie potraktowany/a? 

Dlaczego? 

Badana odpowiedziała, że przygotowanie pracowników ocenia średnio. Są to ludzie przyjaźni, 

pomocni.  

Czy uważa Pan/Pani że pracownicy instytucji powinni przejść jakieś przeszkolenie w tym 

zakresie? 

Badana odpowiedziała, że tak, szczególnie w zakresie rozumienia potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Czy były problemy z dotarciem do instytucji? Jak Pan/ Pani ocenia kwestię barier 

architektonicznych? Czy nie ma Pan/Pani problemu z dotarciem do instytucji? czy może się 

Pan/ Pani swobodnie po niej poruszać?  

Badana odpowiedziała, że nie dostrzega w tym zakresie problemów. 
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Czy instytucja podejmuje działania na rzecz dostosowywania infrastruktury dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych? Czy instytucja podejmowała działania rewitalizacyjne w ostatnich 5 

latach? 

Badana odpowiedziała, że dostrzega realne zmiany pozytywne w okresie ostatnich lat. 

Czy Pan/ Pani wie coś na temat jakie podejmowane są działania na rzecz zapewnienia 

dostępności informacji o usługach dla osób niepełnosprawnych? 

Publikacje na stronach internetowych, ulotki i foldery, strona internetowa oraz BIP są 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Czy instytucja zapewnia dostępność usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych  

Badana odpowiedziała, że nie wie nic w tej sprawie. 

W jaki sposób instytucja informuje o mających się wydarzyć imprezach kulturalnych, 

sportowych, rekreacyjnych itp..? 

Plakaty, informacje na stronach internetowych. 
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Tabela rekomendacji wg monitorowanych obszarów, przykład. 
 

Tabela rekomendacji  z monitoringu 

Obszar monitoringu i 
pytania monitoringowe 

Stan faktyczny 

Przyczyny 
wystąpienia stanu 

faktycznego 

Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Priorytet 
rekomendacji 
Must 
Should Could 
Won't 

Czy możliwa 
jest 

weryfikacja 
wykorzystania 
rekomendacji 

w trakcje 
projektu? 

Sposób 
wykorzystania 
rekomendacji 

Obszar - dostosowanie formy informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Czy informacje 
publikowane przez 
instytucje dostępne są w 
wersjach dla osób  
niepełnosprawnych (np. 
ulotki informacyjne, 
ogłoszenia, raporty, 
publikacje, strony www)?  
 

System WCAG 
2.0.  
Nie w pełni 
dostosowane – 
brak informacji 
dźwiękowych. 

Brak języka Braille’a 
na ulotkach, brak 
informacji 
dźwiękowych  - 
wysokie koszty 
wprowadzenia 

Wprowadzenie możliwości 
odsłuchania informacji 
dźwiękowych na stronach 
urzędu i innych jednostek 
gminy, zwłaszcza w 
obszarach dotyczących osób 
niepełnosprawnych (osoby 
niewidome, słabowidzące). 
Termin realizacji – 1,5 roku. 

 Urząd Gminy/ 
MOPS, MOAK 

 Won't  NIE 

Wprowadzić 
możliwości 
techniczne 
odsłuchania 
informacji 
dźwiękowych na 
stronach urzędu i 
innych jednostek 
gminy. 
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Czy informacje 
publikowane przez 
instytucje dostępne są w 
wersjach dla osób  
niepełnosprawnych (np. 
ulotki informacyjne, 
ogłoszenia, raporty, 
publikacje, strony www)?  
 

Nie zawsze, 
niektóre informacje 
i komunikaty 
zamieszczane na 
stronie www mogą 
sprawić trudność w 
odbiorze osobom z 
ograniczoną 
zdolnością 
poznawczą 
 

Niektóre 
sformułowania zbyt 
skomplikowane, 
długie zdania, 
komunikaty nie 
zawsze są 
redagowane 
prostym językiem 

Wszystkie informacje 
zamieszczane na stronie 
internetowej formułować w 
sposób jak najprostszy i 
zrozumiały przez szerokie 
grono odbiorców. Termin 
realizacji - 3 miesiące i dalej. 

Urząd Gminy/ 
MOPS, MOAK 

 MUST  TAK 

Unikać długich, 
rozbudowanych 
zdań. Budować 
zdania proste, 
niezłożone. Unikać 
żargonu. Używać 
krótkich i 
zrozumiałych 
nagłówków 
informacji.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Czy są to informacje 
dostępne dla osób 
niepełnosprawnych - tekst 
zrozumiały? 

 Tak, nie w pełni 
dostosowane. 
Część 
dokumentów 
umieszczono w 
formatach 
nieprzyjaznych 
osobom 
niepełnosprawnym 
(skany, nieczytelne 
pdf, słaba jakość, 
niski kontrast). 

 Tekst zrozumiały, 
odpowiednio 
zredagowane 
informacje, 
utrudniony dostęp.  

Dokumenty umieszczać w 
formatach przyjaznych 
osobom niepełnosprawnym 
(np. edytowalne formaty: 
doc). Termin realizacji – 3 
miesiące. 

 Urząd Gminy/ 
MOPS, MOAK. 

 Must  TAK 

W trakcie 
przygotowania 
informacji na strony 
urzędu i jednostek 
organizacyjnych 
unikać skanów 
dokumentów.  
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Czy przy zamawianiu lub 

opracowywaniu nowych 

stron internetowych, usług 

elektronicznych stosuje się 

kryteria dotyczące 

zapewnienia dostępności?  

Tak, ale tylko wg 
przepisów prawa. 

Nie ma wymogów i 
potrzeb. 

Określić kryteria dostępności.  Urząd Gminy  Won't  NIE 
Określić kryteria 
dostępności. 

Czy jest w instytucji 

podstawa prawna, która 

obliguje ją do stosowania 

kryteriów dostępności w 

tego rodzaju 

zamówieniach? 

Nie ma 
dodatkowej, poza 
przepisami 
krajowymi. 

Nie ma wymogów i 
potrzeb. 

Przyjąć stosowne kryteria 
dostępności. 

 Urząd Gminy  Won't  NIE 
Przyjąć stosowne 
kryteria 
dostępności. 

Obszar - działania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucji 
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Ile jednostek 
organizacyjnych nie 
zatrudnia osób 
niepełnosprawnych? 
Jakiego typu są to 
jednostki? 

 2 jednostki tj. 
miejski ośrodek 
pomocy 
społecznej, szkoła 
podstawowa. 

 Niedostosowane 
budynki do potrzeb 
osób 
niepełnosprawnych 

 Dostosowanie 
architektoniczne budynków: 
MOPS i szkół podstawowych 
w minimalnym zakresie 
umożliwiającym 
bezproblemowy dostęp do 
budynku, dostosowanie 
toalet. Minimum zapewnia 
możliwość zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w tych 
jednostkach. Termin 
realizacji – 2,5 roku. 

 MOPS, SP.  Won't  NIE 

 Przy realizacji 
przebudowy 
budynków MOPS i 
SP dostosować w 
minimalnym 
zakresie 
umożliwiającym 
bezproblemowy 
dostęp do budynku, 
dostosowanie toalet 
i innych elementów. 

Czy łączny wskaźnik 
zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w 
instytucji monitorowanej 
oraz jej jednostkach 
organizacyjnych jest 
równy, bądź wyższy niż 
6%? 

 nie 

Brak ofert pracy 
odpowiednich do 
kwalifikacji ON,   W większym stopniu 

informować osoby 
niepełnosprawne o 
przywilejach przysługujących 
im w procesie rekrutacji na 
stanowiska urzędnicze – 
termin realizacji 12 miesięcy 

Starostwo 
Powiatowe i 
podległe 
jednostki  

 SHOULD  NIE 

 W większym 
stopniu informować 
osoby 
niepełnosprawne o 
przywilejach 
przysługujących im 
w procesie 
rekrutacji na 
stanowiska 
urzędnicze – termin 
realizacji  
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Czy instytucja realizuje 
projekty lub prowadzi 
działania mające na celu 
promocje zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych? 

nie 
nie dostrzeżono 
takich potrzeb 

Zwiększyć współpracę z 
urzędami pracy w zakresie 
zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych i 
organizacji dla nich praktyk 
oraz szkoleń – termin 
realizacji 12 miesięcy 
 

Starostwo 
Powiatowe i 
podległe 
jednostki  

COULD NIE 

Współpraca 
polegająca na 
organizacji praktyk i 
szkoleń 

Czy instytucja podjęła 
specjalne działania 
usprawniające 
wykonywanie pracy przez 
już zatrudnione osoby 
niepełnosprawne? nie 

nie dostrzeżono 
takich potrzeb 

Przeprowadzić analizę 
potrzeb – termin realizacji 12 
miesięcy 
 

Starostwo 
Powiatowe i 
podległe 
jednostki  

COULD NIE 
Przeprowadzić 
analizę potrzeb 

Obszar - Działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie stereotypów,  podnoszenie świadomości dotyczącej praw i godności osób niepełnosprawnych oraz promocji 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
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Czy instytucja podejmuje 
lub zleca prowadzenie 
działań informacyjnych 
skierowanych do 
społeczeństwa a 
dotyczących praw osób 
niepełnosprawnych? 

 Nie 

Wg oceny gminy: 
mała ilość osób 
niepełnosprawnych 
korzystająca z 
jednostek 
gminnych, 
niedostrzeganie 
problemu jako 
istotnego na terenie 
gminy 

 Wprowadzenie spotkań 
informacyjnych o prawach i 
problemach osób 
niepełnosprawnych: 
pogadanki w szkołach, 
szkolenie dla pracowników 
jednostek gminnych, akcja 
informacyjna skierowana do 
ogółu społeczności. 
Termin realizacji – 9 
miesięcy. 

 Urząd Gminy  Should  TAK 

Wprowadzenie 
spotkań 
informacyjnych o 
prawach i 
problemach osób 
niepełnosprawnych: 
pogadanki w 
szkołach, szkolenie 
dla pracowników 
jednostek 
gminnych, akcja 
informacyjna 
skierowana do 
ogółu społeczności. 

Obszar - konsultacje społeczne w instytucji 
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Czy forma konsultacji 
społecznych była 
dostępna dla osób 
niepełnosprawnych?  Strona 

internetowa wg 
zaleceń systemu 
WCAG. Tak, nie w 
pełni 
dostosowane. 

 Część dokumentów 
do konsultacji 
umieszczono w 
formatach 
nieprzyjaznych 
osobom 
niepełnosprawnym 
(skany, nieczytelne 
pdf, słaba jakość, 
niski kontrast). 

Dokumenty do konsultacji 
umieszczać w formatach 
przyjaznych osobom 
niepełnosprawnym (np. 
edytowalne formaty: doc). 
Termin realizacji – 3 
miesiące.  Urząd Gminy  Must 

TAK 

 W trakcie 
przygotowania 
informacji na strony 
urzędu i jednostek 
organizacyjnych 
unikać skanów 
dokumentów. 

Czy osoby 
niepełnosprawne, ich 
otoczenie lub organizacje 
pozarządowe działające 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
uczestniczyły w 
konsultacjach 
społecznych? Ile było 
takich osób/podmiotów? 

 2 

 Część dokumentów 
do konsultacji 
umieszczono w 
formatach 
nieprzyjaznych 
osobom 
niepełnosprawnym 
(skany, nieczytelne 
pdf, słaba jakość, 
niski kontrast). 

Informowanie indywidualnie 
każdej organizacji 
pozarządowej o 
konsultacjach dokumentów/ 
działań, wpływających na 
ON. 
Termin realizacji – 9 
miesięcy. 

 Urząd Gminy  Should 
TAK 

 Przy kolejnych 
planowanych 
konsultacjach 
wysłać informacje 
do NGO 
działających na 
terenie gminy. 

Obszar - kompetencje pracowników instytucji 
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Jakie potrzeby zgłaszają 
osoby niepełnosprawne i 
ich otoczenie w zakresie 
kontaktu z instytucją i jej 
jednostkami 
organizacyjnymi? Czy 
instytucją posiada system 
monitorowania/badania 
tych potrzeb? 

 Instytucja 
udostępnia 
kontakty 
tel/mailowe na 
przystosowanej 
stronie. 
Pracownicy 
instytucji reagują 
na bieżąco 
wykorzystując 
własne 
doświadczenie 
życiowe. Nie było 
wyszczególnionych 
badań. 

 Niezdolność 
zidentyfikowania 
potrzeb 
pracowników 
instytucji. 

Przeprowadzić badania  
potrzeb, które zgłaszają 
osoby niepełnosprawne i ich 
otoczenie w zakresie 
kontaktu z instytucją i jej 
jednostkami organizacyjnymi. 
Termin realizacji 3 miesiące. 

 Urząd Gminy  Must  TAK 

Przeprowadzić 
badania  potrzeb, 
które zgłaszają 
osoby 
niepełnosprawne 
za pomocą 
ankietowania NGO 
oraz osób 
niepełnosprawnych. 

Czy instytucja wdrożyła 
wnioski z 
monitoringu/badania 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych i ich 
otoczenia? 

Brak 
przeprowadzonych 
badań odnośnie 
potrzeb ON. 

Pracownicy 
instytucji reagują na 
bieżąco i stosownie 
do potrzeb. 

Wdrożyć wnioski z badania 
potrzeb, o którym mowa w 
rekomendacji powyżej. 
Termin realizacji – 14 
miesiące..  Urząd Gminy  Should NIE 

Sporządzić raport z 
przeprowadzonego 
badania potrzeb 
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Czy instytucja  lub jej 
jednostki organizacyjne 
zapewnia przygotowanie 
pracowników do 
kontaktów z osobami 
niepełnosprawnymi ? 

 Tak (bez języka 
migowego), nie ma 
jednak 
zidentyfikowanych 
potrzeb. 
Pracownicy 
instytucji reagują 
na bieżąco 
wykorzystując 
własne 
doświadczenie 
życiowe. 

 Brak działań 
edukacyjno 
szkoleniowych 
pracowników. 
Instytucja nie 
zapewnia 
przygotowania 
pracowników do 
kontaktów z ON. 

Przeprowadzić szkolenia dla 
pracowników instytucji 
odnośnie umiejętności 
kontaktów z ON (w oparciu o 
badania powyżej). Termin 
realizacji 1 rok. 

 Urząd Gminy  Should  NIE 

Przeprowadzić 
szkolenia dla 
pracowników 
instytucji po 
przeprowadzonych 
badaniach potrzeb. 

Obszar - wypełnianie obowiązków ogólnych 

Jakie działania zostały 
podjęte w zakresie 
wdrożenia Konwencji w 
instytucji monitorowanej  
lub jej jednostkach 
organizacyjnych? 

Nie podjęto takich 
działań 

Informacja od Brak 
świadomości. Nie 
dostrzeżono potrzeb 
takich działań. 

 Przeprowadzić szkolenie 
pracowników odnośnie 
Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych oraz 
wdrażania praw w niej 
zawartych. 
Termin realizacji 3 miesiące. 

 Urząd Gminy  Must  TAK 

Przeprowadzić 
własnymi siłami, 
bezkosztowo 
szkolenie 
pracowników 
odnośnie 
Konwencji i zasad 
uniwersalnego 
projektowania 
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W jakim zakresie 
instytucja stosuje się do 
zasady uniwersalnego 
projektowania? 

Przestrzeganie 
obowiązujących 
przepisów w tym 
zakresie. 

 Przepisy prawa.  Wdrożyć system konsultacji i 
oceny planowanych 
inwestycji pod kątem zasad 
uniwersalnego 
projektowania. 

 Urząd Gminy  Should  NIE 

Wdrożyć system 
konsultacji 
planowanych 
inwestycji pod 
kątem 
uniwersalnego 
projektowania i 
oceny planowanych 
inwestycji pod 
kątem tych zasad 
przez pracowników 
gminy. 

Jakie działania 
podejmowała instytucja w 
celu zapewniania osobom 
niepełnosprawnym 
dostępnej informacji o 
przedmiotach 
wspierających poruszanie 
się, urządzeniach i 
wspomagających 
technologiach, w tym 
nowych technologiach, a 
także o innych formach 
pomocy, usług i ułatwień? 

Nie podejmowano 
działań 

Niedostrzeganie 
potrzeby. 

Zapewnić osobom 
niepełnosprawnym dostęp 
informacji o przedmiotach 
wspierających poruszanie 
się, urządzeniach i 
wspomagających 
technologiach, w tym nowych 
technologiach. Termin 
realizacji – 12 miesięcy 

Urząd Gminy Won’t NIE 

Zebranie 
adekwatnych 
informacji z 
różnorodnych 
źródeł i 
systematyczne 
umieszczanie ich w 
dostępnych 
miejscach (www, 
ulotki 
informacyjne). 
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Czy przy tworzeniu 
nowych aktów prawnych, 
przepisów uwzględniane 
są prawa i potrzeby osób 
niepełnosprawnych? Jakie 
procedury obowiązują w 
tym zakresie? 

nie  nie dostrzeżono 
takich potrzeb 

Przy tworzeniu nowych aktów 
prawnych i przepisów 
uwzględnić prawa i potrzeby 
osób niepełnosprawnych. 
Termin realizacji – tworzenie 
najbliższych aktów prawnych  Urząd Gminy  SHOULD  NIE 

Wykorzystanie 
zdobytej wiedzy do 
uwzględniania 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych  
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Obszar - dostępność przestrzeni publicznych 

Czy instytucja monitoruje 
potrzeby mieszkańców w 
zakresie dostępności 
przestrzeni publicznych? 

Możliwość 
informacji 
poprzez kontakt 
osobisty, 
telefoniczny, 
listowny, 
mailowy, nie 
istnieje system 
monitorowania. 

 Brak systemu 
monitorowania, brak 
osoby 
odpowiedzialnej ds. 
ON 

Wdrożyć system 
monitorowania potrzeb 
mieszkańców w zakresie 
dostępności przestrzeni 
publicznych. 
Termin realizacji 3 
miesiące. 

 Urząd Gminy  Must 
 TAK 
 

 Wdrożyć system 
monitorowania 
potrzeb mieszkańców 
w zakresie 
dostępności 
przestrzeni 
publicznych (akcja 
informacyjna 
realizowana przez 
urząd gminy wraz z 
badaniami 
mieszkańców). 
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Czy instytucja  posiada w 
budżecie środki 
przeznaczane na rzecz 
zwiększenia dostępności 
przestrzeni publicznych? 

Nie ma 
zaplanowanych 
środków 
dedykowanych 
takim celom. Są 
one realizowane  
w ramach 
realizacji 
projektów 
inwestycyjnych 
zgodnie z 
prawem.  

 Zwiększenie 
dostępności 
przestrzeni 
publicznych odbywa 
się w ramach 
realizacji projektów 
inwestycyjnych 
zgodnie z prawem. 

Zaplanować w budżecie 
gminy środki w zakresie 
dostępności przestrzeni 
publicznych.  
Termin realizacji 1 rok. 

 Urząd Gminy  Won't  NIE 

 W przypadku 
zdiagnozowania 
szczególnych 
dedykowanych zmian 
w zakresie 
dostępności 
przestrzeni 
publicznych dla osób 
niepełnosprawnych, 
można zaplanować 
stosowne kwoty w 
budżecie gminy. 

Obszar - dostępność usług i urządzeń dla osób niepełnosprawnych 

Czy instytucja posiada 
mechanizmy pozwalające 
odbiorcom usług na ich 
ocenę? 

 Ocena poprzez 
kontakt z 
instytucją, brak 
zaplanowanego 
systemu oceny 

 Nie dostrzega się 
takich potrzeb 

 Wprowadzić system oceny 
usług opiekuńczych, 
asystenckich i innych 
realizowanych przez gminę 
na rzecz ON.  Termin 
realizacji – 6 miesięcy. 

 MOPS  Should 
 TAK 
 

 Wprowadzić system 
oceny usług 
opiekuńczych, 
asystenckich i innych 
realizowanych przez 
gminę na rzecz osób 
niepełnosprawnych.   
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Czy podejmowane są 
działania na rzecz 
deinstytucjonalizacji usług 
świadczonych na rzecz 
osób niepełnosprawnych? 
W jakim zakresie 

Nie UG nie korzysta z 
dostępnych środków 
(PFRON, RPO itp.) 

 Po wprowadzeniu systemu 
oceny (patrz rekomendacja 
wyżej) wnioski z oceny 
wykorzystać do wdrożenia 
deinstytucjonalizacji usług 
świadczonych na rzecz 
ON, poprzez nieformalną 
szerszą pomoc sąsiedzką 
oraz wolontariat. Termin 
realizacji – 1,5 roku. 

 MOPS  Won't  NIE 

 Po wprowadzeniu 
systemu oceny (patrz 
rekomendacja wyżej) 
wnioski z oceny 
wykorzystać do 
wdrożenia 
deinstytucjonalizacji 
usług świadczonych 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 
poprzez nieformalną 
szerszą pomoc 
sąsiedzką oraz 
wolontariat 

Czy instytucja zapewnia 
dostępność usług 
asystenckich dla osób 
niepełnosprawnych? W 
jakich formach i w jakiej 
skali? 

Nie Niedostrzeganie 
potrzeby przez 
instytucję. 

Jeśli zajdzie potrzeba, 

należy zapewnić 

dostępność usług 

asystenckich osobom 

niepełnosprawnym. Termin: 

warunkowo. 
 MOPS  Won't  NIE 

Rekomendacja 

generuje koszty w 

momencie 

wystąpienia potrzeby 

usługi asystenta do 

osoby 

niepełnosprawnej. 

Należy wtedy 

zatrudnić taką osobę.  

 Obszar - dostępność wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu 
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Czy w miejscach realizacji 
wydarzeń są wydzielone 
miejsca parkingowe dla 
osób niepełnosprawnych? 
Ilu miejsc to dotyczy? 

 Nie 

 Trudności 
logistyczne przy 
organizacji 
wydarzeń 

 Przy organizacji wydarzeń 
z zakresu kultury, rekreacji, 
wypoczynku i sportu 
uwzględnić  możliwość 
uczestnictwa ON (parking, 
wsparcie opiekunów). 

 MOAK  Must 
 TAK 
 

 Przy organizacji 
wydarzeń z zakresu 
kultury, rekreacji, 
wypoczynku i sportu 
uwzględnić  
możliwość 
uczestnictwa ON 
(parking, wsparcie 
opiekunów). 

Czy place zabaw 
uwzględniają potrzeby 
niepełnosprawnych dzieci? 

Tak ale nie 
wszystkie 

 

Zainstalowanie na 
wybranym placu zabaw 
urządzeń dedykowanych 
dla dzieci 
niepełnosprawnych (np. 
specjalistyczne huśtawki) – 
termin realizacji 24 
miesiące 

 UM WON’T 
 NIE 
 

Możliwość 
zastosowania np. 
huśtawki 
przystosowanej dla 
dzieci 
niepełnosprawnych.  
Najkorzystniej jest 
umieścić tego typu 
urządzenie na terenie, 
do którego dostęp 
pozbawiony jest 
barier 
architektonicznych 

Obszar - działania na rzecz zabezpieczenia praw osoby niepełnosprawnej oraz podnoszenia świadomości prawnej osób niepełnosprawnych 
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Czy instytucja podejmowała 
lub zlecała prowadzenie 
działań na rzecz 
podnoszenia świadomości 
w zakresie praw i wolności 
osób niepełnosprawnych 
oraz ich otoczenia? 
 

Nie Brak świadomości 
problemu przez 
instytucje 

 Przeprowadzić akcję 
informacyjną dot. praw ON 
w szkołach, urzędach i 
innych jednostkach 
organizacyjnych gminy. 
Termin realizacji 9 
miesięcy. 

 Urząd Gminy  Won't  NIE 

 Przeprowadzić akcję 
informacyjną dot. 
praw osób 
niepełnosprawnych w 
szkołach, urzędach i 
innych jednostkach 
organizacyjnych 
gminy. 

Czy instytucja współpracuje 
w tym zakresie z 
organizacjami 
pozarządowymi?  

Nie  Brak świadomości 
problemu przez 
instytucje 

 W ramach współpracy z 
NGO ustalić kryteria ocen 
przy ocenie wniosków 
dotacyjnych 
przekazywanych z gminy 
dla NGO uwzględniające 
działania na rzecz 
podnoszenia świadomości 
w zakresie praw i wolności 
osób niepełnosprawnych 
oraz ich otoczenia 

 Urząd Gminy  Won't  NIE 

 W ramach 
współpracy z NGO 
ustalić kryteria ocen 
przy ocenie wniosków 
dotacyjnych 
przekazywanych z 
gminy dla NGO 
uwzględniające 
działania na rzecz 
podnoszenia 
świadomości w 
zakresie praw i 
wolności osób 
niepełnosprawnych 
oraz ich otoczenia 
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Czy monitorowane są 
potrzeby osób 
niepełnosprawnych i ich 
otoczenia w zakresie 
podnoszenia świadomości 
odnośnie praw i wolności Nie 

Brak osoby 
odpowiedzialnej ds. 
ON. 

Przeprowadzić badania  
potrzeb, które zgłaszają 
osoby niepełnosprawne i 
ich otoczenie w zakresie 
podnoszenia świadomości 
odnośnie praw i wolności. 
Termin realizacji 3 
miesiące. 

 Urząd Gminy  Must TAK 

Przeprowadzić 
badania  potrzeb, 
które zgłaszają osoby 
niepełnosprawne i ich 
otoczenie w zakresie 
podnoszenia 
świadomości 
odnośnie praw i 
wolności. 

Czy instytucja zapewnia 
dostęp do bezpłatnych 
usług prawnych? 

Nie  Brak świadomości 
problemu przez 
instytucje.  Brak 
osoby 
odpowiedzialnej ds. 
ON. 
 

Przeprowadzić działania 
które umożliwią osobom 
niepełnosprawnym 
korzystanie z bezpłatnych 
porad prawnych. Termin 
1,5 roku. 

Urząd Gminy COULD NIE 

Przeprowadzić 
działania które 
umożliwią osobom 
niepełnosprawnym 
korzystanie z 
bezpłatnych porad 
prawnych 

Czy instytucja monitoruje 
kwalifikacje personelu 
świadczącego bezpłatne 
usługi prawne w zakresie 
kontaktu i świadczenia 
usług dla osób 
niepełnosprawnych? 

Nie  Brak świadomości 
problemu przez 
instytucje.   
 

Przeprowadzić działania 
monitoringowe. Termin 1,0 
roku. 

Urząd Gminy COULD NIE 
Przeprowadzić 
działania 
monitoringowe. 
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Czy instytucja podejmuje 

działania na rzecz 

podniesienia kwalifikacjo 

personelu świadczącego 

bezpłatne usługi prawne w 

zakresie kontaktu i 

świadczenia usług dla osób 

niepełnosprawnych? 

Nie  Brak świadomości 
problemu przez 
instytucje.   
 

Przeprowadzić działania 
szkoleniowe (po 
działaniach 
monitoringowych). Termin 
1,5 roku. 

Urząd Gminy COULD NIE 
Przeprowadzić 
działania szkoleniowe 

Czy miejsca świadczenia 

usług są dostępne dla osób 

niepełnosprawnych? 

Tak, ale można 

usprawnić. 

 Brak świadomości 
problemu przez 
instytucje.   
 

Zmienić miejsce 
świadczenia usług na urząd 
gminy. Termin 3 miesiące. 

Urząd Gminy COULD TAK 
Zmienić miejsce 
świadczenia usług na 
urząd gminy. 

Czy oferowane wsparcie 

jest oferowane w formie 

dostosowanej do 

indywidualnych potrzeb 

danej osoby 

niepełnosprawnej? Jakie 

procedury obowiązują w 

tym zakresie? 

Nie  Brak świadomości 
problemu przez 
instytucje.   
 

Przeprowadzić badania 
ankietowe. Termin 3 
miesiące. 

Urząd Gminy COULD TAK 
Przeprowadzić 
badania ankietowe 

Obszar - organizacja oświaty 
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Czy w szkołach 
zatrudnieni są asystenci 
osób z 
niepełnosprawnościami? 

 Nie 

 Dzieci 
niepełnosprawne 
uczęszczające do 
szkół w gminie nie 
wymagają pomocy 
asystenta. 
 W razie wystąpienia 
problemu będzie 
potrzeba 
zatrudnienia 
asystenta osoby 
niepełnosprawnej 

 W przypadku podjęcia 
nauki przez dziecko z 
niepełnosprawnością 
wymagającą asystenta do 
osób z 
niepełnosprawnością 
należy taką osobę 
zatrudnić. Warunkowo. 
Termin realizacji – 1,0 rok. 
 

 Urząd Gminy  Won't  NIE 

 W przypadku 
podjęcia nauki przez 
dziecko z 
niepełnosprawnością 
wymagającą 
asystenta do osób z 
niepełnosprawnością 
należy taką osobę 
zatrudnić. 
Warunkowo. 
 

Obszar - podnoszenie świadomości i współpraca lokalna na rzecz edukacji włączającej 

Czy instytucja 
podejmowała działania 
mające na celu zmianę 
postaw uczniów i ich 
rodziców wobec osób 
niepełnosprawnych? 

Nie 

 Brak takiej potrzeby 
– brak lub minimalna 
styczność z osobami 
niepełnosprawnymi 

 Wprowadzenie działań 
mających na celu 
promowanie edukacji 
włączającej, komunikacji z 
osobami 
niepełnosprawnymi wśród 
uczniów, rodziców, 
nauczycieli. Termin 
realizacji: 6 miesięcy 

 Urząd Gminy  Should  TAK 

 Wprowadzenie 
działań mających na 
celu promowanie 
edukacji włączającej, 
komunikacji z 
osobami 
niepełnosprawnymi 
wśród uczniów, 
rodziców, nauczycieli.  
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Czy instytucja posiada 
procedury dotyczące 
monitorowania włączenia 
tematyki praw osób 
niepełnosprawnych i 
poszanowania ich godności 
w treści edukacyjne? 

Nie 

 Brak funduszy, brak 
potrzeby 
monitorowania tego 
typu działań 

 Wprowadzenie procedur 
monitorujących właczenie 
tematyki praw osób 
niepełnosprawnych i 
poszanowania ich godności 
w treści edukacyjne. 
Termin realizacji: 9 
miesięcy 

 Urząd Gminy  Could TAK 

 Wprowadzenie 
procedur 
monitorujących 
właczenie tematyki 
praw osób 
niepełnosprawnych i 
poszanowania ich 
godności w treści 
edukacyjne.  

Czy instytucja prowadziła 
kampanie społeczne 
promujące ideę edukacji 
włączającej zarówno wśród 
nauczycieli, jak i rodziców 
dzieci? 

Nie 

 Brak takiej potrzeby 
– brak lub minimalna 
styczność z osobami 
niepełnosprawnymi. 

 Przeprowadzenie kampanii 
społecznej promującej ideę 
edukacji włączającej 
zarówno wśród nauczycieli, 
jak i rodziców dzieci. 
Termin realizacji: 6 
miesięcy. 

 Urząd Gminy  Could TAK 

 Przeprowadzenie 
kampanii społecznej 

promującej ideę 
edukacji włączającej 

zarówno wśród 
nauczycieli, jak i 
rodziców dzieci.  

Obszar - usługi socjalne i odpowiednie warunki życia 
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Jakie programy realizuje 
instytucja w zakresie 
ochrony socjalnej? 

 Nie realizuje. 
Brak 
szczególnych 
programów poza 
działaniem 
MOPS 

 Brak funduszy, brak 
zdiagnozowanych 
szczególnych 
potrzeb. 

 Zwiększenie zakresu 
szkolenia personelu o 
pracowników innych 
instytucji i placówek niż 
nauczycieli.  
Termin realizacji: 6 
miesięcy 
 

 Urząd Gminy  Should  TAK 

 Zwiększenie zakresu 
szkolenia personelu o 
pracowników innych 
instytucji i placówek 
niż nauczycieli.  
 

Czy instytucja monitoruje 
potrzeby osób 
niepełnosprawnych w 
zakresie dostępności usług? 

Nie 
Niedostrzeganie 
potrzeby. 

Wprowadzić system 
monitorowania potrzeb 
osób niepełnosprawnych w 
zakresie dostępności usług 
socjalnych. Termin: 9 
miesięcy 

 Urząd Gminy  Should  Nie 

Wprowadzenie 
monitorowania 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

Czy  instytucja  zapewnia 
szkolenie personelu w 
zakresie kontaktu i 
świadczenia usług dla osób 
niepełnosprawnych? 

Tak – odbyły się 
szkolenia 
nauczycieli 

 W przyszłości 
powinny nastąpić 
szkolenia większej 
ilości personelu, nie 
tylko nauczycieli. 

 Wdrożenie programów w 
zakresie ochrony socjalnej. 
Termin realizacji: 9 
miesięcy 

 Urząd Gminy  Must  TAK 

 Wdrożenie 
programów w 
zakresie ochrony 
socjalnej.  

Dostępność oferty organizacji pozarządowych finansowanych ze środków instytucji 
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Czy forma konsultacji 
społecznych dotyczących 
programu współpracy była 
dostępna dla osób 
niepełnosprawnych? Jakie 
racjonalne usprawnienia 
wprowadzono w tym 
elemencie? 

Tak na stronie 
internetowej, ale 
bez udogodnień 

Uchwalenie przez 
Radę Gminy, proces 
konsultacji zgodnie z 
Regulaminem 
konsultacji przyjętym 
w gminie 

Dokumenty do konsultacji 
umieszczać w formatach 
przyjaznych osobom 
niepełnosprawnym (np. 
edytowalne formaty: doc). 
W zaproszeniu do 
konsultacji poinformować 
czy budynek w którym 
odbywają się konsultacje 
jest dostosowany do 
niepełnosprawnych. Termin 
realizacji – 3 miesiące. 

 Urząd Gminy  Must  TAK 

W ramach kolejnych 
konsultacji 
dokumentu, a także 
innych dokumentów 
programowych lub 
strategicznych 
wprowadzić zalecane 
zmiany. 
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Czy instytucja posiada 
mechanizmy pozwalające 
odbiorcom usług na ich 
ocenę? 

 Nie 
Nie wprowadzono 
takiego systemu 

Wprowadzić system oceny 
usług realizowanych przez 
NGO dla osób 
niepełnosprawnych ze 
środków gminy. Termin 
realizacji – 6 miesięcy. 

 Urząd Gminy/ 
MOPS, MOAK. 

 Should  TAK 

System oceny może 
być ujęty jako 
warunek w 
korzystaniu ze 
środków gminy przez 
NGO. 
Przeprowadzenie 
oceny spada na 
organizację 
pozarządową, gmina 
tylko może 
kontrolować jakość 
oferty. 

W jaki sposób 
wykorzystywane są wnioski 
płynące z oceny usług przez 
ich odbiorców? 

 Brak 
wykorzystania 

Nie wprowadzono 
systemu oceny. 

Po wprowadzeniu systemu 
oceny (patrz rekomendacja 
wyżej) wnioski z oceny 
wykorzystać do określenia 
kryteriów przy 
przyznawaniu środków na 
działania dla osób 
niepełnosprawnych 
realizowane przez NGO. 
Termin realizacji – 1,5 roku. 

 Urząd Gminy/ 
MOPS, MOAK. 

 Won't  NIE 

Wykorzystanie do 
określenia kryteriów 
przy przyznawaniu 
środków na działania 
dla osób 
niepełnosprawnych 
realizowane przez 
NGO.  
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Obszar - współpraca na rzecz odpowiednich warunków życia i ochrony socjalnej 

Czy instytucja współpracuje 
z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie 
zapewnienia dostępu do 
wysokiej jakości usług? 

Nie (bo brak 
takich 
organizacji) 

Brak działających na 
terenie Starostwa 
organizacji 
pozarządowych. 

Konsultacja z osobami 
niepełnosprawnymi 
dotycząca działania 
organizacji pozarządowych. 
Zapewnienie ON o 
ewentualnym wsparciu 
finansowym organizacji 
zrzeszającej ON w 
Starostwie. Termin 
realizacji: 1,5 roku 

Starostwo 
Powiatowe/PCPR 

Won’t Nie 

Konsultacja z 
osobami 
niepełnosprawnymi 
dotycząca działania 
organizacji 
pozarządowych. 
Zapewnienie 
niepełnosprawnym o 
ewentualnym 
wsparciu finansowym 
organizacji 
zrzeszającej osoby 
niepełnosprawne w 
Starostwie. 

Obszar - działania w zakresie ochrony życia 

Czy instytucja prowadzi 
działania wspierające matki 
mające urodzić 
niepełnosprawne dziecko? 
W jakiej formie? 

 
Nie  

 
Nie dostrzega się 
problemu, brak 
działań, brak 
zgłaszanych 
potrzeb. 

Wprowadzić większe 
działania wspierające matki 
mające urodzić 
niepełnosprawne dziecko, 
nie bagatelizować 

Starostwo 

Powiatowe/PCPR 

 
SHOULD 

 
NIE 

Wprowadzić większe 
działania wspierające 
matki mające urodzić 
niepełnosprawne 
dziecko, nie 
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problemu. Termin realizacji 
18 miesięcy 

bagatelizować 
problemu.  

Czy instytucja współpracuje 
z innymi podmiotami w 
działaniach wspierających o 
takim profilu? Jaki charakter 
ma ta współpraca?  

 
Nie  

Nie dostrzega się 
problemu, brak 
działań, brak 
zgłaszanych 
potrzeb. 

Nawiązać współpracę z 
innymi podmiotami w 
działaniach wspierających 
matki mające urodzić 
niepełnosprawne dziecko. 
Termin realizacji 18 
miesięcy 

Starostwo 

Powiatowe/PCPR 

 
SHOULD 

 
NIE 

Nawiązać współpracę 
z innymi podmiotami 
w działaniach 
wspierających matki 
mające urodzić 
niepełnosprawne 
dziecko. 

Obszar - mobilność osoby niepełnosprawnej 

Jakie działania instytucja 
podejmuje na rzecz osób 
niepełnosprawnych w 
zakresie pomocy w 
otrzymaniu psów 
asystujących? 

Nie są 
prowadzone 
takie działania, 
ponieważ brak 
zgłaszanych 
potrzeb 

Brak zgłaszanych 
potrzeb. 

W przypadku zgłoszenia 
potrzeby podjąć 
natychmiastowe działania w 
zakresie pomocy 
otrzymaniu psów 
asystujących.  Termin 
realizacji: 18 miesięcy 

 Starostwo 
Powiatowe 

SHOULD  
NIE  

Nawiązać współpracę 
z NGO zajmującymi 
się wsparcie dla osób 
niepełnosprawnych w 
zakresie pomocy w 
otrzymaniu psów 
asystujących. 

Czy instytucja prowadzi 
szkolenia dla osób 
niepełnosprawnych 
dotyczące umiejętności 
poruszania się? 

Nie 
Brak 
informacji/zgłoszenia 
o potrzebie. 

Dokonać analizy, czy w 
Starostwie zachodzi 
potrzeba przeprowadzenia 
szkoleń dla osób 
niepełnosprawnych 

Starostwo 
Powiatowe 

Won’t Nie 

Dokonać analizy, czy 
w Starostwie 
zachodzi potrzeba 
przeprowadzenia 
szkoleń dla osób 
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dotyczących umiejętności 
poruszania się i w razie 
potrzeby zrealizować takie 
szkolenia. Warunkowo. 

niepełnosprawnych 
dotyczących 
umiejętności 
poruszania się i w 
razie potrzeby 
zrealizować takie 
szkolenia.  

Obszar działania na rzecz usług wspierających osoby niepełnosprawne w ich samodzielności 

Czy instytucja oferuje 
osobom niepełnosprawnym 
usługi wspierające ich w 
codziennym życiu? 

Nie Brak procedur. 
Niedostrzeganie 
potrzeby 

Przeprowadzić badania  
potrzeb na usługi 
wspierające wśród osób 
niepełnosprawnych i ich 
otoczenia.  Termin realizacji 
30 listopada 2018. 

  Starostwo 
Powiatowe/PCPR 

 Must 
 TAK 
 

Przeprowadzenie 
badań umożliwi 
decyzję jakie usługi 
wspierające są 
możliwe do 
wprowadzenia. 

Czy osoba niepełnosprawna 
jest włączana w proces 
przygotowywania usługi 
wspierającej? 

Nie Brak procedur 

Włączenie osób 
niepełnosprawnych w 
proces przygotowania usług 
wspierających. Termin 
realizacji: 6 miesięcy.  
 

Starostwo 
Powiatowe/PCPR 

Should TAK 

Włączenie osób 
niepełnosprawnych w 
proces przygotowania 
usług wspierających 
spowoduje ich 
większą efektywność. 
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Obszar - dostęp do informacji o usługach urzędów pracy 

Czy instytucja monitoruje 
potrzeby  personelu 
Powiatowego/Wojewódzkiego 
urzędu pracy w zakresie 
kontaktu i świadczenia usług 
dla osób niepełnosprawnych? 

Nie Niedostrzeganie 
potrzeby 

Przeprowadzić monitoring 
potrzeb personelu w 
zakresie kontaktu i 
świadczenia usług dla 
osób niepełnosprawnych. 
Termin realizacji 30 
listopada 2018. 

Starostwo Powiatowe Must TAK 

Zebranie informacji i 
potrzeb personelu w 
zakresie kontaktu i 
świadczenia usług dla 
osób 
niepełnosprawnych. 

Czy instytucja zapewnia 
szkolenie personelu w 
zakresie kontaktu i 
świadczenia usług dla osób 
niepełnosprawnych? 

Nie Niedostrzeganie 
potrzeby 

Przeprowadzić szkolenie 
personelu w zakresie 
kontaktu i świadczenia 
usług dla osób 
niepełnosprawnych. 
Termin 1,5 roku. 

Starostwo Powiatowe Won’t NIE 

Podnoszenie 
kompetencji 
pracowników w 
zakresie kontaktu i 
świadczenia usług dla 
osób 
niepełnosprawnych. 

Obszar - racjonalne usprawnienia w procedurze przyjmowania wniosków i wydawania dokumentów tożsamości oraz paszportów 
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Czy występują 
problemy organizacyjne 
w urzędzie stosowaniu 
racjonalnych 
usprawnień tym 
zakresie? 

 
 
 
tak – problemy 
dotyczą barier 
architektonicznych 
budynku, w którym 
wydawane są 
paszporty 

 
 
 
 
Przeszkody 
finansowe i 
organizacyjne 

 
 
 
Ułatwienie osobom z 
niepełnosprawnościami 
załatwiania spraw związanych z 
paszportami. 
 
Termin realizacji – 18 miesięcy. 
 

Starostwo 
Powiatowe 

SHOULD 
 

NIE 
 

Zapewnienie dostosowań 
architektonicznych w 
budynku 
wykorzystywanym 
aktualnie lub utworzenie 
odrębnego stanowiska 
przewidzianego dla osób 
niepełnosprawnych w 
innym budynku w pełni 
dostosowanym.  
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Przykłady zrealizowanej rekomendacji – oklejenie drzwi i kontrastowa 
kolorystyka 
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Przykłady zrealizowanej rekomendacji – wyznaczenie i oznaczenie miejsca 
parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami 
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Przykłady zrealizowanej rekomendacji – oznaczenie miejsca parkingowego dla 
osób z niepełnosprawnościami 
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Przykłady zrealizowanej rekomendacji – oznaczenie: piktogramy 
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Przykłady zrealizowanej rekomendacji – oznaczenie pomieszczeń GOPS 
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Przykłady zrealizowanej rekomendacji – oznaczenie schodów 
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Przykłady zrealizowanej rekomendacji – oznaczenie schodów 
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Przykłady zrealizowanej rekomendacji – oznaczenie szklanych drzwi 
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Przykłady zrealizowanej rekomendacji – oznaczenie toalet 
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Przykłady zrealizowanej rekomendacji – ułatwienie przy wejściu 
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Przykłady zrealizowanej rekomendacji – usunięcie progu 
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Przykłady zrealizowanej rekomendacji – oznaczenie schodów zewnętrznych  
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Przykłady zrealizowanej rekomendacji – oznaczenie schodów wewnętrznych 
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