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RAPORT Z MONITORINGU 
 

I. WSTĘP 

 

Organizacja: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 

Cel monitoringu: Badanie dostępności procesu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta – 

Olsztyn 2030+ 

Skład zespołu: Sebastian Grochowski, Radosław Juszczyk, Piotr Miś 

Osoba nadzorująca proces: Tomasz Przybysz-Przybyszewski 

Zakres monitoringu: dostępność informacyjno-komunikacyjna 

Obszar monitoringu: konsultacje społeczne w instytucji; współpraca na rzecz odpowiednich 

warunków życia i ochrony socjalnej; działania na rzecz zabezpieczenia praw osoby z 

niepełnosprawnością oraz podnoszenia świadomości prawnej osób z niepełnosprawnościami; 

działalność rad konsultacyjnych, rad pożytku publicznego i społecznych rad ds. osób z 

niepełnosprawnościami 

Zasięg monitoringu: lokalny, miasto Olsztyn 

Plan realizacji monitoringu: 

Na przełomie 2021 i 2022 toczyły się prace nad Strategią Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+. Jest to 

najważniejszy dokument strategiczny, wyznaczający kierunki działań w poszczególnych obszarach 

funkcjonowania wspólnoty samorządowej. Określi wizję Olsztyna, w jakim mieszkańcy chcą żyć w 

kolejnych latach, a także najważniejsze cele i kierunki rozwoju miasta. Harmonogram 

opracowania projektu Strategii zakłada dwa etapy konsultacji społecznych. W tak ważnym dla 

miasta dokumencie nie mogło zabraknąć głosu osób z niepełnosprawnościami. 

Czy jednak miały one pełną swobodę w jego wyrażaniu? Czy nie były dyskryminowane w zakresie 

zgłaszania swoich pomysłów i uwag do powstającego dokumentu? Czy konsultacje prowadzone 

były w formie dostępnej dla wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami? Czy osoba głucha 

mogła zgłosić uwagi poprzez tłumacza języka migowego, którego zapewnia urząd? Czy osoba 

poruszająca się na wózku mogła się dostać na spotkanie konsultacyjne? Czy osoba niewidoma 

mogła zapoznać się z opracowanymi materiałami? Czy strona konsultacji spełniała wymogi 
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WCAG? Pytania można mnożyć. Badanie miało za zadanie sprawdzić dostępność procesu 

konsultacji projektu Strategii i – jeśli zajdzie taka potrzeba – wpłynąć na II etap konsultacji. 

W ramach planu realizacji monitoringu zakładane były: 

1. Dotarcie do aktów prawnych zawierających przepisy dotyczące procesu konsultacji 

projektu Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+. 

2. Określenie, wraz z ekspertem ds. dostępności, podstawowych zasad zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w procesie konsultacji. 

3. Wskazanie, wraz z ekspertem ds. prawnych, aktów prawnych regulujących dostępność 

procesu konsultacji. 

4. Test zgodności z zasadami WCAG strony internetowej konsultacji. 

5. Kontakt z Urzędem Miasta Olsztyna w celu ustalenia szczegółów I i II etapu konsultacji, w 

tym zasad dostępności. 

6. Sformułowanie wniosków i ew. rekomendacji, do zastosowania jeszcze w II etapie 

konsultacji projektu Strategii, oraz przekazanie ich w formie pisemnej Urzędowi Miasta 

Olsztyna. 

Data rozpoczęcia i zakończenia monitoringu: grudzień 2021 – maj 2022 

 

II. WYPRACOWYWANIE REKOMENDACJI 

 

1. Opis przeprowadzenia badania/analizy/monitoringu wraz z zastosowaną metodologią 

1.1. Opis stanu prawnego 

W analizie stanu prawnego w kontekście procesu konsultacji Strategii, Ilona Radziwon-Kamińska, 

ekspertka ds. prawnych projektu „Strażnicy dostępności”, pisze m.in., że „Zgodnie z przepisem 

zawartym w art. 10f ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.), rada gminy, w drodze 

uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju 

gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, dalej jako: „u.z.p.p.r.”). Przez 

politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i 

realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności 

społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki 

oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej (art. 2 u.z.p.p.r.). 

Polityka rozwoju prowadzona jest na podstawie strategii rozwoju. Zmiany wprowadzone 

nowelizacją u.z.p.p.r., które weszły w życie 13 listopada 2020 r., objęły również u.s.g., dodając do 
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katalogu strategii rozwoju w art. 9 pkt 5) – strategię rozwoju gminy. W art.10e u.s.g. ustalona 

została szczegółowa zawartość strategii rozwoju gminy. 

Z art. 19 ust. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wynika, 

że „program rozwoju opracowany przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest 

przyjmowany przez radę gminy w drodze uchwały”. 

Czyli strategia danego miasta powinna mieć formę uchwały. Uchwała o podjęciu strategii jest 

aktem prawa miejscowego. Przeważnie Strategia stanowi załącznik do takiej uchwały, więc 

Strategia też jest aktem prawnym”. 

 

1.2. Opis stanu faktycznego 

Członkowie zespołu projektowego dotarli do aktów prawnych regulujących opracowanie Strategii 

Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+. Jest to uchwała nr XXXI/519/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 

lutego 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 

Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+, w tym trybu jego konsultacji zgodnie z art. 6 ust 3 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W § 1 ww. uchwały 

zapisano: „Przyjmuje się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+, w tym tryb konsultacji, w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały”. 

Wskazany załącznik podkreśla m.in. opracowywanie projektu Strategii „zgodnie z zasadą 

partycypacji społecznej, przy zapewnieniu szerokiego udziału interesariuszy, w szczególności 

podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1295 ze zm.)”. Zawiera także harmonogram 

opracowania projektu Strategii, zgodnie z którym w III i IV kwartale 2021 r. miał się odbyć 

pierwszy etap konsultacji społecznych, natomiast w I i II kwartale 2022 r. – etap drugi. 

Podkreślono, że „konsultacje z mieszkańcami Gminy Olsztyn odbywać się będą zgodnie z trybem 

określonym w uchwale nr XXXIV/605/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn (Dz.U. 

Woj. Warm.-Maz. 2013.1718)”. W dokumencie czytamy również, że „Informacje o sposobie 

przekazywania uwag oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych, zawarte zostaną na 

stronach internetowych olsztyn.eu, konsultacje.olsztyn.eu oraz umolsztyn.bip.gov.pl”. 

Zarządzeniem nr 269 Prezydenta Olsztyna z 4 sierpnia 2021 r. pierwszy etap konsultacji 

społecznych odbył się w dniach 26 sierpnia – 31 października 2021 r. Wśród form wymieniono: 

spotkania z mieszkańcami, zbieranie opinii lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną, 

badania ankietowe, w tym ankiety on-line, a także zamieszczenie zagadnień do konsultacji na 

stronie www.konsultacje.olsztyn.eu. 
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Z kolei Zarządzenie nr 122 Prezydenta Olsztyna z 27 kwietnia 2022 r. określa termin 

przeprowadzenia drugiego etapu konsultacji na okres 4 maja – 22 czerwca 2022 r. Jako formy 

konsultacji wskazano: zamieszczenie podstawowych informacji na ww. stronie, spotkania 

konsultacyjne, zebranie uwag na piśmie lub drogą elektroniczną oraz przekazanie projektu 

Strategii do zaopiniowania Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. 

 

1.3. Opis badania 

 

1.3.1. Założenia badania 

Badanie zostało zaplanowane na marzec i kwiecień 2022 r., a więc po zakończeniu pierwszego 

etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+, natomiast przed 

rozpoczęciem drugiego etapu. Na badanie złożyły się trzy etapy: wstępny, pogłębiony i 

specjalistyczny. 

 

1.3.2. Wstępne badanie dostępności 

Krzysztof Kotyniewicz, ekspert ds. dostępności w projekcie „Strażnicy dostępności”, na prośbę 

zespołu projektowego określił podstawowe zasady zapewnienia dostępności procesu konsultacji 

społecznych. Podkreślił, że podstawy prawne konsultacji społecznych w samorządzie opisane są 

w: 

• ustawie o samorządzie gminnym z dn. 8 marca 1990 roku, 

• ustawie o samorządzie powiatowym z dn. 5 czerwca 1998 roku, 

• ustawie samorządzie wojewódzkim z dn. 5 czerwca 1998 roku, 

• ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 

roku, 

• ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003 roku 

(konsultacje planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego), 

• ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dn. 6.12.2006 roku (konsultacje 

projektów strategii rozwoju JST), 

• ustawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 

dn. 3.10.2008 roku (konsultacje w sprawie inwestycji oddziałujących na środowisko). 

W swojej ekspertyzie Krzysztof Kotyniewicz podkreślił, że „Miasto Olsztyn, planując 

przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Olsztyna, 
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która jest najważniejszym dokumentem strategicznym, wyznaczającym kierunki działań w 

poszczególnych obszarach na najbliższe lata i mająca wpływ na wszystkich mieszkańców, ma 

obowiązek skonsultowania tego projektu z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 

miasta Olsztyna. 

Ponadto dobrą praktyką stosowaną w innych miastach (np. m.st. Warszawa) jest zapewnienie 

informacji o prowadzonych konsultacjach w formatach dostępnych dla różnych grup osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

Tym samym ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach powinno być dostępne także w Polskim 

Języku Migowym, ETR i zgodne ze standardem WCAG 2.1. 

W przypadku konsultacji Olsztyn 2030+ nie zauważyłem żadnej informacji w PJM oraz ETR, nie 

sprawdzałem zgodności z WCAG. 

Osoby ze szczególnymi potrzebami powinny mieć zapewnioną możliwość udziału w konsultacjach 

oraz w prowadzonych spotkaniach i warsztatach. W ankietach zgłoszeniowych na warsztaty nie 

zauważyłem informacji dających możliwości zgłoszenia zapotrzebowania na tłumacza języka 

migowego, czy otrzymania dokumentów w ETR, bądź wsparcia asystenta. 

W całym procesie konsultacji osoby ze szczególnymi potrzebami powinny mieć zapewnioną 

możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na zapewnienie dostępności. 

Również miejsca spotkań/ warsztatów powinny być w placówkach dostępnych dla wszystkich i 

bez barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych”. 

 

1.3.3. Pogłębione badanie dostępności 

W związku z powyższymi wątpliwościami eksperta co do dostępności procesu prowadzenia 

konsultacji, członkowie zespołu projektowego opracowali zestaw pytań do organizatorów ww. 

procesu: 

1. Czy ogłoszenia o prowadzonych konsultacjach były/są publikowane w Polskim Języku 

Migowym oraz tekście łatwym do czytania (easy-to-read; ETR)? 

2. Czy w całym procesie konsultacji osoby ze szczególnymi potrzebami miały/mają 

zapewnioną możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na zapewnienie dostępności (np. 

tłumaczenie na Polski Język Migowy)? 

3. Czy odbywające się w ramach konsultacji spotkania, warsztaty, debaty były/są 

tłumaczone na żywo na Polski Język Migowy lub czy były zapewnione napisy na żywo? 

4. Czy spotkania, warsztaty, debaty odbywały/odbywają się w miejscach pozbawionych 

barier architektonicznych oraz barier informacyjno-komunikacyjnych dla osób ze 

szczególnymi potrzebami? 



 
Projekt „Strażnicy dostępności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

                            
            
 

5. Czy osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności miały/mają możliwość zgłaszania 

swoich pomysłów i uwag? Czy np. osoby głuche mogą je zgłaszać w Polskim Języku 

Migowym, przez tłumacza? 

6. Czy powstałe w ramach konsultacji materiały są dostępne dla osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności? Czy będą mogły zapoznać się z nimi osoby niewidome? Czy do 

nagrań z debat były dodawane napisy? Czy będą publikowane w Polskim Języku Migowym 

oraz tekście łatwym do czytania (easy-to-read; ETR)? 

Pytania zostały opracowane w celu zadania ich w bezpośredniej rozmowie przedstawicielom 

Urzędu Miasta Olsztyna, ponieważ jednak – mimo najlepszych chęci ze strony przedstawicieli 

projektu – do niej nie doszło, zostały wysłane drogą mailową. Po długotrwałym i bezowocnym 

oczekiwaniu, zdecydowano o wysłaniu ich ponownie, tym razem w formie wniosku o 

udostępnienie informacji publicznej. Odpowiedzi udzielono ostatecznie 25 kwietnia 2022 r. W 

piśmie z Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Olsztyna 

poinformowano, że: 

„platforma konsultacji społecznych konsultacje.olsztyn.eu umożliwia dodawanie treści zgodnie z 

ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych np. poprzez prezentowanie treści w wysokim kontraście, 

możliwość dodawania tekstu alternatywnego do dodawanych grafik i zdjęć czy brak ograniczeń 

dla czytników ekranu stosowanych przez osoby niedowidzące i niewidome. 

Ponadto istnieje możliwość świadczenia usługi - komunikowania się osobom uprawnionym, 

poprzez świadczenie w Urzędzie Miasta Olsztyna usług: 

1. polskiego języka migowego (PJM) – należy przez to rozumieć naturalny wizualno-

przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych; 

2. systemu językowo-migowego (SJM) – należy przez to rozumieć podstawowy środek 

komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź 

dźwiękowo-artykulacyjną; 

3. komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) – należy przez to rozumieć 

podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu 

komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania 

dysfunkcji narządu wzroku i słuchu”. 

Następnie w piśmie podano procedury związane z dokonaniem zgłoszenia przez osobę 

uprawnioną chęci skorzystania z jednej z ww. usług. 

Na końcu pisma dodano: „Ponadto jesteśmy w stanie przygotować konferencje prasowe z 

udziałem tłumacza migowego a konsultacje społeczne organizujemy w budynkach pozbawionych 

barier architektonicznych”. 
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1.3.4. Specjalistyczne badanie dostępności 

Z aktów prawnych regulujących opracowanie Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+, a także z 

praktyki prowadzenia konsultacji ww. Strategii wynika, że kluczowa dla tego procesu jest strona 

konsultacje.olsztyn.eu. Tymczasem w deklaracji dostępności tej strony napisano, że „jest 

częściowo zgodna - wymogi ustawy są spełnione z pewnymi nielicznymi wyjątkami - z ustawą z 

dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych”. 

Dlatego uczestnicy projektu zdecydowali się skorzystać z profesjonalnego doradztwa 

dostępnościowego, by zbadać faktyczną zgodność strony konsultacje.olsztyn.eu ze wskazaną 

wyżej ustawą o dostępności cyfrowej. Doradztwa udzieliła Utilitia sp. z o.o., wyłoniona w ramach 

zapytania ofertowego firma o ogromnym doświadczeniu w dziedzinie dostępności cyfrowej. 

Analiza wykazała, iż serwis nie spełnia 8 z wymaganych 49 kryteriów sukcesu międzynarodowego 

standardu dostępności WCAG 2.1. Na stronie konsultacje.olsztyn.eu znaleziono następujące 

błędy: 

• Brak przypisanego atrybutu alt dla elementów nietekstowych w serwisie. Skutkiem 

tego jest brak możliwości zapoznania się z informacją/treścią prezentowaną w postaci 

graficznej przez użytkowników czytników ekranu oraz monitorów brajlowskich (osoby 

z niepełnosprawnością wzroku). Niespełnione kryterium sukcesu: 1.1.1 Treść 

nietekstowa – poziom A. 

• Pliki PDF do pobrania nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej, tytułów, 

tagów. Pliki są więc niedostępne dla użytkowników czytnika ekranu oraz monitorów 

brajlowskich (osoby z niepełnosprawnością wzroku). Niespełnione kryterium sukcesu: 

1.3.1 Informacje i relacje – poziom A. 

• Tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków 

połączonych z danymi. Zawarte w tabeli dane i występujące pomiędzy nimi relacje nie 

będą zrozumiałe dla użytkowników czytników ekranu oraz monitorów brajlowskich 

(osoby z niepełnosprawnością wzroku). Niespełnione kryterium sukcesu: 1.3.1 

Informacje i relacje – poziom A. 

• Brak wyróżnienia wizualnego linków w tekście. Brak jest więc możliwości wizualnego 

zlokalizowania linków przez osoby nierozróżniające barw. Linki powinny zostać 

dodatkowo podkreślone, a teksty które nie są linkami, nie powinny posiadać 

podkreślenia, aby nie mylić użytkownika. Niespełnione kryterium sukcesu: 1.4.1 

Użycie koloru – poziom A. 

• W badanym serwisie występują pliki PDF, które nie posiadają warstwy tekstowej. Brak 

jest więc możliwości zapoznania się z informacją/treścią prezentowaną w postaci 

obrazu tekstu przez użytkowników czytników oraz monitorów brajlowskich (osoby z 
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niepełnosprawnością wzroku). Niespełnione kryterium sukcesu: 1.4.5 Tekst w postaci 

grafiki – poziom AA. 

• W serwisie występują migające/poruszające się elementy, których nie da się 

zatrzymać lub ukryć – baner na stronie głównej. Błąd jest utrudnieniem dla wszystkich 

użytkowników, a w szczególności dla osób słabowidzących oraz z 

niepełnosprawnościami intelektualnymi, z powodu braku wystarczającej ilości czasu 

na zapoznanie się z treścią zawartą w tych elementach. Dodatkowo elementy takie 

rozpraszają użytkownika i mogą mu uniemożliwić zapoznanie się z pozostałymi 

treściami na stronie. Niespełnione kryterium sukcesu: 2.2.2 Wstrzymywanie (pauza), 

zatrzymywanie, ukrywanie – poziom A. 

• Występuje efekt powtarzania tych samych informacji poprzez nadmiarowe użycie 

tytułów linków o tej samej treści jak tekst linku. Występowanie błędu zaburza odczyt 

strony użytkownikom czytników ekranu oraz monitorów brajlowskich (osoby z 

niepełnosprawnością wzroku), gdyż informacja o celu linka jest wielokrotnie 

powtarzana przez oprogramowanie udźwiękowiające. Niespełnione kryterium 

sukcesu: 2.4.4 Cel linka – poziom A. 

• Brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce. 

Niespełnione kryterium sukcesu: 2.4.4 Cel linka – poziom A. Przykładowy zrzut ekranu:

 
• Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich 

rozmiarze. Brak zawartej w linkach informacji o detalach pobieranych dokumentów 

może narazić użytkowników na niepotrzebne koszty w przypadku posiadania 

mobilnego łącza o ograniczonej przepustowości, którego koszty są uzależnione od 

wielkości transferu danych. Niespełnione kryterium sukcesu: 2.4.4 Cel linka – poziom 

A. 
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• Serwis nie przechodzi walidacji html. Niespełnione kryterium sukcesu: 4.1.1 

Parsowanie – poziom A. Przykładowy zrzut ekranu:
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• W serwisie występuje ramka, niemająca tytułu. Brak tytułów ramek utrudnia 

użytkownikom czytników ekranu oraz monitorów brajlowskich (osoby z 

niepełnosprawnością wzroku) nawigowanie po elementach ramek. Niespełnione 

kryterium sukcesu: 4.1.2 Nazwa, rola, wartość – poziom A. Zrzut ekranu: 

  

 

Dodatkowo, zespół projektowy stwierdził m.in. brak aktualnej deklaracji dostępności na stronie i 

potwierdził brak ogłoszeń o konsultacjach społecznych i materiałów w ich wyniku opracowanych 

w Polskim Języku Migowym (PJM) oraz tekście łatwym do czytania (easy-to-read; ETR), a także 

fakt oparcia strony o dokumenty elektroniczne (przy ich jednoczesnym, wykazanym wyżej, 

słabym poziomie dostępności). 

 

2. Wnioski 

Kolejne etapy badania dostępności procesu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta – 

Olsztyn 2030+ wykazały pewne problemy, ogólnie jednak należy go ocenić pozytywnie. 

Organizatorzy konsultacji zapewnili możliwość udziału osobom z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności, czego potwierdzeniem może być także fakt, że do Warmińsko-Mazurskiego 

Sejmiku Osób Niepełnosprawnych nie trafiły skargi na dostępność w tym obszarze. Niewątpliwie 

jednak, wykryte podczas badania problemy mogą mieć wpływ na swobodę uczestnictwa osób z 

niepełnosprawnościami w procesie konsultacji projektu Strategii. 

 

3. Propozycje działań 
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W ramach interwencji niezbędne jest poinformowanie przedstawicieli Urzędu Miasta Olsztyna o 

stwierdzonych podczas badania błędach, poprzez przesłanie pisma zawierającego najważniejsze 

informacje o nieprawidłowościach, zwłaszcza w zakresie zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 

2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych. 

 

4. Rekomendacje wraz z uzasadnieniem i analizą SWOT 

Każdy z etapów konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+ musi umożliwiać 

swobodny udział osób ze szczególnymi potrzebami. W innym wypadku będą traktowani jak 

obywatele drugiej kategorii, a więc – dyskryminowani. 

Jeśli węzłowym narzędziem służącym konsultacjom jest strona internetowa, musi w całości 

wypełniać zapisy ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych. 

Analiza SWOT wykazała, że przy mocnych stronach pod postacią głównie znajomości przez zespół 

projektowy potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zasad dostępności, interwencja daje 

szanse realnego wpływu na sytuację osób z niepełnosprawnościami w najbliższej dekadzie, mimo 

trwającego już procesu konsultacji Strategii. Interwencja zwróci także uwagę na Warmińsko-

Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jako organizacji kompetentnej w obszarze 

dostępności. 

 

 

III. WDRAŻANIE REKOMENDACJI 

 

1. Opis wdrożenia rekomendacji – wystąpienie, interwencja 

Zwłoka Urzędu Miasta Olsztyna w udzieleniu odpowiedzi oraz konieczność skorzystania z 

procedury wniosku o udostępnienie informacji publicznej skutkowała brakiem możliwości 

wysłania pisma przed 4 maja 2022 r., tj. początkiem drugiego etapu konsultacji. Udało się jednak 

przedstawicielowi zespołu projektowego złożyć pismo osobiście 18 maja 2022 r., czyli jeszcze 

ponad miesiąc przed planowanym zakończeniem drugiego etapu konsultacji (określonym w 

Zarządzeniu nr 122 Prezydenta Olsztyna na dzień 22 czerwca 2022 r.). 

 

2. Zastosowanie rekomendacji 

Zgodnie z harmonogramem prowadzenia konsultacji, w III kwartale 2022 r. ma zostać przyjęta 

ostateczna wersja Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+. Przedstawiciele Warmińsko-
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Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych sprawdzą, czy materiał będzie spełniać zasady 

dostępności. 


	RAPORT Z MONITORINGU

