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Streszczenie: Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki badań w zakresie analizy czynników postrze-
gania barier architektonicznych przez klienta niepełnosprawnego na przykładzie Urzędu Miejskiego 
w Siemianowicach Śląskich. Celem publikacji jest identyfikacja czynników ukrytych barier architekto-
nicznych oraz określenie poziomu jakości postrzeganej przez klienta w tym zakresie. 

Słowa kluczowe: jakość usług, osoby niepełnosprawne, administracja publiczna, bariery architekto-
niczne, analiza czynnikowa



290 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

Summary: This study presents the results of research using the factors analysis about that perception 
of architectural barriers for disabled client on the example of the City Council in Siemianowice. The 
publication aims to identify the hidden factors of architectural barriers and the level of quality per-
ceived by the customer in this regard.

Key words: quality of services, people with disabilities, public administration, architectural barriers, 
factor analysis

Wprowadzenie

Kwestie barier architektonicznych są bardzo istotne dla osób niepełnosprawnych. W wie-
lu przypadkach istnienie takich barier utrudnia lub wręcz uniemożliwia im korzystanie 
z usług publicznych. W niniejszym opracowaniu dokonano analizy czynników związanych 
z barierami architektonicznymi i  ich postrzeganiem1, stosując elementy metody Servqual2. 
Przy czym pamiętać należy, że usługi publiczne, a zwłaszcza te realizowane w odniesieniu do 
osób niepełnosprawnych3, mają swą specyfikę4 i nie zawsze można w tym przypadku zasto-
sować wprost opisane w literaturze narzędzia. Często trzeba je zmodyfikować, aby możliwe 
było ich wykorzystanie do tak specyficznych problemów.

Celem opracowania jest identyfikacja czynników postrzegania jakości w odniesieniu do 
barier architektonicznych przez klientów niepełnosprawnych na przykładzie Siemianowic 
Śląskich oraz pomiar poziomu jakości postrzeganej w tym zakresie.

Czynniki ukryte rozumiane są w  publikacji w  sposób techniczny, wynikający z  istoty 
analizy czynnikowej, to znaczy, jako zagregowane grupy zmiennych dotyczące podobnych 
kwestii. Termin ten należy rozumieć jako czynnik oceny występowania danej bariery archi-
tektonicznej w badanym urzędzie przez klienta niepełnosprawnego. W analizie, wychodząc 
z koncepcji Servqual, bada się jakość postrzeganą przez klienta.

Przedstawione analizy zostały wykonane w trakcie realizacji projektu badawczego Wy-
znaczenie modelu profilu czynników wpływających na poziom jakości obsługi klienta niepełno-

1  R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, Wybrane metody badania satysfakcji klienta i  oceny dostawców 
w organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008; R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, 
E-administracja – czynniki funkcjonowania dobrego e-urzedu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2012, z. 63.
2  Omówienie metod znajduje się miedzy innymi w: E. Krzemień, R. Wolniak, Zarządzanie jakością w sektorze usług 
finansowych, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała 2004; A. Parasuraman, V.A. Zeithaml, L.L. Berry, 
SERVQUAL: A Multiple-item Scale for Measuring Consumer Perceptions of ServiceQuality, “Journal of Retailing” 1988, 
Vol. 64, No. 1; S. Sahney, D.K. Banwet, S. Karunes, A Servqual and QFD approach to total quality education, “International 
Journal of productivity and Performance Management” 2004, Vol 53, No 2; E. Babakus and G.W. Boller, An empirical 
assessment of the SERVQUAL scale, “Journal of Business Research” 1998, Vol. 24; R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, 
The concept of study of Servqual method’s gaps, “Quality and Quantity” 2012, nr 4, vol 46, p. 1239-1247.
3  P. Śleszyński, Niepełnosprawność w Polsce w świetle wyników ostatniego spisu powszechnego, „Polityka Społeczna” 
2006, nr 9, s. 23-27; K. Racoń-Leja, Bariery w kształtowaniu przestrzeni publicznej w zespołach mieszkaniowych, 
„Architektura” 2010, nr , s. 165-170.
4  Por. R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, Wykorzystanie metody Servqual do badania jakości usług w administracji 
samorządowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009; M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji 
publicznej – teoria i  praktyka, Difin, Warszawa 2008; R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, Ocena czynników jakości 
usług w administracji samorządowej, „Marketing i Rynek” 2010,nr 6, s. 32-36; J. Łuczak, R. Wolniak, Ocena skuteczności 
zastosowania metody CAF w procesie doskonalenia administracji samorządowej, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. 
Seria Organizacja i  Zarzadzanie” 2013, z. 67, s. 7-18; A. Tomaszewicz, Poziom jakości obsługi klientów w  zakresie 
e-administracji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 68, s. 283-290.
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sprawnego w warunkach zrównoważonego rozwoju na przykładzie administracji publicznej wo-
jewództwa śląskiego, UMO-2012/05/B/HS4/01144 symbol na uczelni PBU-12/ROZ3/2013, 
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w programie OPUS.

1. Bariery w zakresie dostępu do usług publicznych 
dla osób niepełnosprawnych

W  Polsce problematyka osób niepełnosprawnych znalazła swe odbicie w  specjalnym 
akcie prawnym – Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. W dokumencie tym definiuje się pojęcie niepełnosprawności w sposób 
następujący: „Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełnia-
nia ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, 
w szczególności powodującą niezdolność do pracy”5.

Ustawa określa trzy stopnie niepełnosprawności – znaczny, umiarkowany oraz lekki. Po-
szczególne stopnie definiuje się w sposób następujący:

•	 Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawno-
ścią organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chro-
nionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomo-
cy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

•	 Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z  naruszoną 
sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pra-
cy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnie-
nia ról społecznych. 

•	 Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o  naruszonej sprawno-
ści organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, 
w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych 
z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecz-
nych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środ-
ki pomocnicze lub środki techniczne6.

Kwestie barier, które utrudniają sprawne poruszanie się osobom niepełnosprawnych, po-
ruszane są w licznych aktach prawnych. Na przykład artykuł 2 Ustawy o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. wy-
mienia bariery psychologiczne, architektoniczne, urbanistyczne, transportowe oraz bariery 
w komunikowaniu się7. Następnie w artykule 9 omawianej ustawy likwidacje wspomnianych 
barier rozszerzono o kwestie dotyczące działań z zakresu rehabilitacji społecznej8.

5  Ustawa z  dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, Dz.U. 1997 Nr 123, poz. 776.
6  Ibidem.
7  Ibidem.
8 Por. J. Włodarczyk, Architektura a  niepełnosprawność, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej 
w  Katowicach. Postawy wobec niepełnosprawności”, 2002, s. 161-175; J. Gałkowski, Architektoniczne aspekty 
środowiska mieszkaniowego osób niepełnosprawnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura 
i Urbanistyka” 2005, tom 5, s. 51-59; K. Kowalski, D. Starzyńska, K. Pac-Raszewska, M. Denys, Projektowanie bez 
barier – wytyczne; I. Benek, Aspekty innowacyjne w architekturze obiektów dla osób niepełnosprawnych, „Zeszyty 
Naukowe. Architektura” 2007, Politechnika Śląska, z. 45, s. 101-108.
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Pojęcie barier architektonicznych w  odniesieniu do osób niepełnosprawnych można 
zdefiniować w sposób następujący9:

•	 bariery architektoniczne – wszelkie utrudnienia występujące w  budynku i  w jego 
najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki 
użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym,

•	 bariery techniczne – bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełno-
sprawnej funkcjonowanie, których likwidacja powinna powodować sprawniejsze działanie 
tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej wydajniejsze funkcjonowanie,

•	 bariery w  komunikowaniu się – ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające 
osobie niepełnosprawnej swobodne komunikowanie się i przekazywanie informacji.

Najważniejsze wymagania jakie powinny spełniać budynku publiczne, aby można je 
uznać za dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych to10:

•	 zapewnienie utwardzonego dojścia do budynku,
•	 wyznaczenie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych,
•	 zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc postojowych,
•	 odpowiednie oznakowanie miejsc postojowych,
•	 odpowiednie wymiary miejsc postojowych dla niepełnosprawnych,
•	 dostępność miejsc na gromadzenie odpadów w budynkach wielorodzinnych,
•	 dostępność terenów rekreacyjnych,
•	 brak progów utrudniających wjazd na wózkach inwalidzkich przy bramach i  furt-

kach ogrodzeń,
•	 zapewnienie dostępu do wind dla osób niepełnosprawnych,
•	 możliwość wykonania pochylni lub zainstalowania odpowiednich urządzeń technicz-

nych umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym do mieszkań położonych na parterze,
•	 istnienie urządzeń technicznych zapewniających dostęp do kondygnacji z pomiesz-

czeniami użytkowymi,
•	 odpowiednie położenie oraz kształt drzwi wejściowych,
•	 odpowiednia szerokość pochylni dla osób niepełnosprawnych,
•	 przystosowanie pomieszczeń z różnym poziomem podłóg dla ruchu osób niepełno-

sprawnych,
•	 dostępność dostosowanych pomieszczeń sanitarnych,
•	 zapewnienie dostępu do komory zsypowej,
•	 dostęp do urządzeń otwierających skrzydła okien, świetliki i nawietrzaki okienne.

2. Przystosowanie Urzędu Miejskiego w Siemianowicach Śląskich 
do potrzeb osób niepełnosprawnych

Miasto Siemianowice Śląskie nie wyróżnia się na tle regionu i całego kraju w zakresie 
zarejestrowanej liczby osób niepełnosprawnych. W roku 2012 według danych Urzędu Miej-

9  M. Zasadzień, K. Midor, T.L. Wałek, Badania w zakresie identyfikacji potrzeb i oceny barier w dostępie do usług 
publicznych i rozwoju osób z niepełnosprawnością, [w:] Kształtowanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych, red. J. Bartnicka, Gliwice 2011, s. 21-36.
10  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., za: M. Zasadzień, K. Midor, T.L. Wałek, Badania w zakresie…, op. cit.
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skiego w Siemianowicach Śląskich zarejestrowanych było ogółem 1550 osób niepełnospraw-
nych powyżej 16. roku życia. W tablicy 1 przedstawiono zestawienie liczby osób niepełno-
sprawnych w Siemianowicach Śląskich według stopnia niepełnosprawności, natomiast w ta-
blicy 2 według stopnia niepełnosprawności oraz grup wiekowych11.

Tabela 1. Zestawienie liczby osób niepełnosprawnych wg stopnia i rodzaju niepełnosprawności
  Stopień niepełnosprawności
Rodzaj niepełnosprawności znaczny umiarkowany lekki razem
01-U Upośledzenie umysłowe 8 5 3 16
02-P Choroby psychiczne 40 34 20 94
03-L Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu 15 56 23 94
04-O Choroby narządu wzroku 8 23 16 47
05-R Upośledzenie narządu ruchu 81 329 56 466
06-E Epilepsja 0 7 6 13
07-S Choroby układu oddechowego i krążenia 97 177 30 304
08-T Choroby układu pokarmowego 20 32 12 64
09-M Choroby układu moczowo-płciowego 27 8 3 38
10-N Choroby neurologiczne 85 128 41 254
11-I Inne, w tym schorzenia endokrynologiczne, 
metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, 
choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, 
choroby układu krwiotwórczego

63 82 13 158

12-C Całościowe zaburzenia rozwojowe 1 1 0 2
Razem 445 882 223 1550

Źródło: dane Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Tabela 2. Zestawienie liczby osób niepełnosprawnych wg rodzaju niepełnosprawności i grup wiekowych
  Wiek
Rodzaj niepełnosprawności 16-25 26-40 41-60 60 i więcej
01-U Upośledzenie umysłowe 12 2 1 1
02-P Choroby psychiczne 19 17 41 17
03-L Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu 10 7 34 43
04-O Choroby narządu wzroku 7 12 25 3
05-R Upośledzenie narządu ruchu 9 55 286 116
06-E Epilepsja 0 4 9 0
07-S Choroby układu oddechowego i krążenia 8 14 155 127
08-T Choroby układu pokarmowego 4 11 36 13
09-M Choroby układu moczowo-płciowego 1 5 13 19
10-N Choroby neurologiczne 16 36 130 72

11  Według danych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
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11-I Inne, w tym schorzenia endokrynologiczne, 
metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, 
choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, 
choroby układu krwiotwórczego

2 14 84 58

12-C Całościowe zaburzenia rozwojowe 2 0 0 0
Razem 90 177 814 469

Źródło: dane Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

W dniu 22 marca 2012 roku przyjęta została Uchwała Rady Miasta Siemianowice Ślą-
skie w sprawie przyjęcia „Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Miasta 
Siemianowice Śląskie na lata 2012-2013”. Natomiast w dniu 24 października 2013 roku zo-
stała przyjęta Uchwała Rady Miasta Siemianowice Śląskie w sprawie przyjęcia „Programu 
Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2012-
2013”. Przyjęcie powyższych programów wskazuje na skoordynowane i usystematyzowane 
działania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, za co miasto Siemianowice 
Śląskie uhonorowane zostało w roku 2011 złotą statuetką „Samorząd Równych Szans 2011”. 
W obszarze finansowym w budżecie miasta na rok 2013 wydatki na cele związane z oso-
bami niepełnosprawnymi zostały zpisane w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie poli-
tyki społeczne, a w szczególności:  w rozdziale 85-311 została zpisana kwota 112 000 zł na 
rehabilitację zawodową i  społeczną osób niepełnosprawnych, w  rozdziale 85-321 została 
zapisana kwota 224 676 zł na zespoły do spraw orzekania  o niepełnosprawności, w rozd-
ziale 85-324 została zapisana kwota 40  000 zł na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. W  tabeli 3  przedstawiono wyniki wizji lokalnej budynków Urzędu 
Miasta w  Siemianowicach Śląskich, w  której weryfikowane były kryteria istotne dla osób 
niepełnosprawnych.
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Tabela 3. Ocena barier architektonicznych w budynkach Urzędu Miejskiego w Siemianowicach Śląskich

Lokalizacja Kryterium Spełnienie

Ratusz – ul. Jana 
Pawła II 10

Lokalizacja Budynek ratusza zlokalizowany jest w centrum 
miasta. Brak problemów z dojazdem.

Miejsca parkingowe

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych 
(2 miejsca) oddalone od wejścia głównego do 
budynku. Na wprost wejścia znajduje się parking 
dla gości prezydenta miasta. Miejsca dla osób 
niepełnosprawnych są wyraźnie oznaczone. Nie 
stwierdzono, aby na wyznaczonych miejscach 
parkowały pojazdy nieuprawnione.

Windy 

W budynku znajduje się winda 
przyschodowa umożliwiająca transport 
osoby niepełnosprawnej na parter budynku. 
Brak wind lub innych środków technicznych 
umożliwiających wjazd na wyższe piętra 
budynku osobom na wózkach inwalidzkich. 

Toalety

Na parterze toaleta zamknięta, do której dostęp 
można łatwo uzyskać (mieści się na wprost 
Referatu Spraw Obywatelskich). Na wyższych 
piętrach toalety nieprzystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych – wąskie drzwi 
w toalecie, brak możliwości wjazdu wózkiem

Poręcze Przy wszystkich schodach w  budynku 
zamontowane zostały poręcze.

System pochylni i podjazdów
Pochylnie i  podjazdy nie są stosowane 
w  budynku, gdyż na danym piętrze wszystkie 
pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.

Drzwi i  przejazdy dla wózków 
inwalidzkich

Poza wjazdem do toalet wszystkie pozostałe 
przejazdy i  drzwi są szerokie i  nie stwarzają 
problemów dla przejazdu wózków inwalidzkich.

Podłoga antypoślizgowa
Brak podłogi antypoślizgowej w  budynku. 
Na schodach zamontowane są jednak paski 
antypoślizgowe.

Wyrównany poziom progów 
i posadzek

Wszystkie pomieszczenia na danym piętrze 
znajdują się na jednym poziomie

Dostosowanie krawężników 
okolicznych do osób 
niepełnosprawnych 

Krawężniki w  okolicy budynku ratusza są 
obniżone i  umożliwiają swobodny wjazd 
wózkiem inwalidzkim.

Tablice informacyjne 

Tablice informacyjne w  siedzibie budynku 
są ogólnie czytelne, jednak mogą stanowić 
problem dla osób niedowidzących ze względu 
na zbyt mały kontrast pomiędzy znakami 
a tłem.
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 ul. 
Michałkowicka 
105

Lokalizacja
Budynek zlokalizowany w  dzielnicy miasta. 
Dojazd samochodem lub komunikacją miejską 
(autobusami).

Miejsca parkingowe

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych 
umiejscowione na wprost wejścia głównego do 
budynku. Miejsca dla osób niepełnosprawnych 
są wyraźnie oznaczone. Nie stwierdzono, aby 
na wyznaczonych miejscach parkowały pojazdy 
nieuprawnione.

Windy 

W budynku brak wind lub innych środków 
technicznych umożliwiających wjazd na 
wyższe piętra budynku osobom na wózkach 
inwalidzkich. 

Toalety

Toalety przystosowane do osób 
niepełnosprawnych – drzwi są standardowe, 
a  pomieszczenia szerokie, bezproblemowa 
możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim.

Poręcze Przy wszystkich schodach w  budynku 
zamontowane zostały poręcze.

System pochylni i podjazdów

Pochylnie i  podjazdy nie są stosowane 
w  budynku, gdyż na danym piętrze wszystkie 
pomieszczenia znajdują się na jednym 
poziomie.

Drzwi i  przejazdy dla wózków 
inwalidzkich

Wszystkie przejazdy i  drzwi są szerokie i  nie 
stwarzają problemów dla przejazdu wózków 
inwalidzkich.

Podłoga antypoślizgowa Brak podłogi antypoślizgowej w budynku. 
Wyrównany poziom progów 
i posadzek

Wszystkie pomieszczenia na danym piętrze 
znajdują się na jednym poziomie

Dostosowanie krawężników 
okolicznych do osób 
niepełnosprawnych 

Krawężniki w  okolicy budynku ratusza nie są 
obniżone, jednak ich wielkość nie stwarza dużego 
problemu dla wjazdu wózkiem inwalidzkim.

Tablice informacyjne Tablice informacyjne w  siedzibie budynku są 
czytelne.
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ul. 
Sportowców 1

Lokalizacja Budynek zlokalizowany w  centrum miasta, 
około 1 km od budynku ratusza. 

Miejsca parkingowe

Wszystkie miejsce parkingowe umiejscowione 
są na wprost wejścia głównego do budynku. 
Miejsca dla osób niepełnosprawnych nie są 
wydzielone.

Windy 

W budynku brak wind lub innych środków 
technicznych umożliwiających wjazd na 
wyższe piętra budynku osobom na wózkach 
inwalidzkich. 

Toalety

Toalety przystosowane do osób 
niepełnosprawnych – drzwi są standardowe, 
a  pomieszczenia szerokie, bezproblemowa 
możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim.

Poręcze Przy wszystkich schodach w  budynku 
zamontowane zostały poręcze.

System pochylni i podjazdów

Przy schodach wejściowych zastosowany 
podjazd. W budynku podjazdy nie są stosowane, 
gdyż na danym piętrze wszystkie pomieszczenia 
znajdują się na jednym poziomie.

Drzwi i  przejazdy dla wózków 
inwalidzkich

Wszystkie przejazdy i  drzwi są szerokie i  nie 
stwarzają problemów dla przejazdu wózków 
inwalidzkich.

Podłoga antypoślizgowa Brak podłogi antypoślizgowej w budynku. 
Wyrównany poziom progów 
i posadzek

Wszystkie pomieszczenia na danym piętrze 
znajdują się na jednym poziomie.

Dostosowanie krawężników 
okolicznych do osób 
niepełnosprawnych 

Krawężniki w  okolicy budynku ratusza nie 
są obniżone, jednak ich wielkość nie stwarza 
dużego problemu dla wjazdu wózkiem 
inwalidzkim.

Tablice informacyjne Tablice informacyjne w  siedzibie budynku są 
czytelne.

3. Bariery architektoniczne – konfirmacyjna analiza czynnikowa

Podczas prowadzonych badań przeanalizowano jakość postrzeganą przez osoby niepełno-
sprawne w zakresie barier architektonicznych. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się 
na zagadnieniach dotyczących czynników jakości w odniesieniu do barier architektonicznych.

 Badania przeprowadzono na próbie 60 osób niepełnosprawnych korzystających z usług 
Urzędu Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. W badaniach uwzględniono 15 zmiennych:

•	 Z1 – odpowiednia liczba miejsc parkingowych,
•	 Z2 – miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych blisko wejścia urzędu,
•	 Z3 – wyraźne oznakowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych,
•	 Z4 – pilnowanie, aby osoby nieuprawnione nie zajmowały miejsc dla niepełno-

sprawnych,
•	 Z5 – udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w urzędzie,
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•	 Z6 – windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
•	 Z7 – toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
•	 Z8 – poręcze przy schodach,
•	 Z9 – system pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
•	 Z10 – drzwi mają szerokość umożliwiającą wjazd wózkiem inwalidzkim,
•	 Z11 – antypoślizgowa podłoga,
•	 Z12 – wyrównany poziom progów i posadzek,
•	 Z13 – nawierzchnia i krawężniki w okolicy urzędu dostosowane dla osób niepełno-

sprawnych,
•	 Z14 – strona internetowa zawiera informacje dla osób niepełnosprawnych,
•	 Z15 – strona internetowa czytelna dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.
Poszczególne zmienne wynikają z dostosowania klasycznej metody Servqual do specy-

ficznej problematyki osób niepełnosprawnych. Do pomiaru zmiennych wykorzystano sied-
miopunktową skalę Likerta, w której 1 oznacza, że dana kwestia jest oceniana bardzo źle, 
a 7 – bardzo dobrze. Oceny przyznawali ankietowani – osoby niepełnosprawne korzystające 
z usług urzędu. 

Do określenia czynników barier architektonicznych wykorzystano konfirmacyjną anali-
zę czynnikową. Przy określeniu liczby czynników wykorzystano, częste przy analizie czynni-
kowej, kryterium osypiska Cattela12. Jest to prosty wykres liniowy, pokazujący kolejne war-
tości własne. Cattel proponuje odszukanie miejsca, od którego na prawo występuje łagod-
ny spadek wartości własnych. Na prawo od tego punktu przypuszczalnie znajduje się tylko 
„osypisko czynnikowe”. Jest to miejsce, w którym przyrost informacji doznaje załamania. Nie 
należy zatem wybierać więcej czynników.

12  Literatura przedmiotu omawia wiele innych kryteriów wyboru liczby czynników, takich jak np.: kryterium 
połowy, kryterium wystarczającej pozycji, kryterium resztkowe itp. Różne kryteria mogą sugerować wybór różnej 
liczby czynników. To od badacza zależy, którym kryterium się posłuży w danym przypadku. G. Wieczorkowska, 
J. Wierzbiński, Statystyka. Analiza badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007, s. 
322-324; A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL. Tom 3: Analizy wielowymiarowe, 
Wydawnictwo StatSoft, Warszawa 2006.
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Rysunek 1. Wykres osypiska Cattela dla barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Siemiano-
wicach Śląskich

Źródło: badania własne.

W badanym przypadku analizy czynników barier architektonicznych dla Siemianowic 
Śląskich, według kryterium osypiska Cattela (rysunek 1), wyodrębniono 3 czynniki ukryte. 
Na rysunku oznaczono na osi pionowej wartości własne, natomiast na poziomej sumę war-
tości własnych. W przypadku wykresu Cattela wariancje wyodrębnione przez czynniki na-
zywają się wartościami własnymi. Nazwa ta wywodzi się z zastosowanego podejścia oblicze-
niowego. Liczba wartości własnych oznacza liczbę zmiennych, natomiast wartości oznaczają, 
ile pierwotnych zmiennych obejmuje dany czynnik. W przypadku zastosowanego kryterium 
sensowne jest, aby było ich więcej niż jeden, czyli aby wyodrębniony czynnik wyjaśniał wię-
cej zmienności niż pierwotne zmienne. Na prawo od czynnika trzeciego znajduje się „osypi-
sko czynnikowe”, co oznacza, że należy przyjąć do dalszej analizy 3 czynniki. 
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Tabela 4. Identyfikacja ładunków ukrytych dla jakości postrzeganej – bariery architektoniczne – 
Urząd Miejski w Siemianowicach Śląskich

Czynnik 1 Czynnik 2 Czynnik 3
Z1 0,631 -0,069 -0,263
Z2 0,875 -0,150 0,096
Z3 0,739 -0,426 -0,292
Z4 -0,695 0,005 0,254
Z5 0,490 0,284 -0,396
Z6 0,396 -0,584 -0,276
Z7 0,791 -0,037 0,377
Z8 -0,732 -0,261 0,238
Z9 -0,675 -0,253 -0,223

Z10 -0,189 -0,811 -0,214
Z11 0,469 -0,265 0,270
Z12 -0,022 0,709 -0,163
Z13 -0,318 -0,516 -0,697
Z14 0,598 -0,017 0,503
Z15 0,631 -0,069 -0,263

Źródło: badania własne.

Zastosowanie ekstrapolacyjnej analizy czynnikowej (tablica 4) dla 15 wymienionych 
zmiennych pozwala wyodrębnić 3  czynniki ukryte (rysunek 2). Łącznie zidentyfikowane 
czynniki wyjaśniają 62,6% zmienności.

Czynnik pierwszy (fizyczne i wirtualne bariery) obejmuje dziesięć zmiennych i wyja-
śnia 35,1% zmienności. Zawiera on zagadnienia dotyczące miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych (ich ilość, rozmieszczenie, pilnowanie, aby osoby do tego nieuprawnione 
ich nie zajmowały), wyposażenie wnętrza urzędu dostosowane do potrzeb niepełnospraw-
nych (toalety, pochylnie, poręcze, antypoślizgowa podłoga), dostosowanie strony interneto-
wej do percepcji osób niepełnosprawnych.

Czynnik drugi (możliwość poruszania się osoby niepełnosprawnej ruchowo) zawiera 
trzy zmienne dotyczące przystosowania wind dla osób niepełnosprawnych, dostosowania 
drzwi w urzędzie oraz wyrównany poziom podłóg i posadzek w urzędzie. Czynnik ten wyja-
śnia 16% zmienności.

Na czynnik trzeci (dostosowanie otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych) skła-
da się jedna zmienna – nawierzchnia i krawężniki w okolicy urzędu dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych. Omawiany czynnik wyjaśnia 11,5% zmienności.
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Rysunek 2. Czynniki barier architektonicznych dla klienta niepełnosprawnego – Siemianowice Śląskie

Źródło: badania własne.

4. Pomiar poziomu jakości postrzeganej w zakresie barier 
architektonicznych

Posługując się określonymi 15 zmiennymi, dokonano pomiaru poziomu jakości postrze-
ganej przez klienta niepełnosprawnego. Na rysunku 3 przedstawiono zestawienie dotyczące 
oceny poziomu jakości postrzeganej w zakresie badanych zmiennych (ocena w skali 1–7). 
Ze zgromadzonych danych wynika, że w  przypadku siemianowickiego urzędu miejskiego 
nie ma problemu w zakresie pilnowania, czy miejsca parkingowe nie zajmują osoby do tego 
nieuprawione (ocena 5,83), jak również w przypadku poręczy przy schodach (5,77). Wysoko 
(powyżej 5) oceniono również kwestie takie, jak: system pochylni i podjazdów dla osób nie-
pełnosprawnych, czy też odpowiednia szerokość drzwi w urzędzie.

Natomiast przypadku obszarów ocenionych słabo najgorzej wypada (ocena 2,63) do-
stosowanie strony internetowej do percepcji osób z niepełnosprawnością wzrokową. Jest to 
po prostu klasyczna strona, na której nie zaimplementowano mechanizmów (np. większa 
czcionka, obsługa głosowa) umożliwiających wygodne korzystanie z niej osobom niedowi-
dzącym. Wśród innych słabych stron Urzędu Miejskiego w Siemianowicach Śląskich w za-
kresie obsługi klienta niepełnosprawnego można wymienić:

•	 rozmieszczenie miejsc parkingowych blisko wejścia urzędu (3,3),
•	 oznakowanie miejsc parkingowych (3,83),
•	 windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (3,33),
•	 toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (3,57),
•	 antypoślizgowa podłoga (3,6),
•	 zawartość informacji potrzebnych dla osób niepełnosprawnych na stronie interne-

towej (3,57).
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Rysunek 3. Poziom postrzeganej przez osoby niepełnosprawne jakości usług – bariery architekto-
niczne – Urząd Miejski w Siemianowicach Śląskich

Źródło: badania własne.

Przy uwzględnieniu zidentyfikowanych czynników ukrytych poziom jakości postrzega-
nej wynosi odpowiednio (poziom jakości dla danego czynnika ukrytego jest średnią arytme-
tyczną wartości zmiennych, które składają się na dany czynnik):

•	 fizyczne i wirtualne bariery – 4,14,
•	 możliwość poruszania się osoby niepełnosprawnej ruchowo – 4,37,
•	 dostosowanie otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych – 7,76.
Wyniki sugerują, że pomimo wielu działań, które Urząd Miejski w Siemianowicach Ślą-

skich podjął na przestrzeni ostatnich lat, aby zlikwidować, a przynajmniej ograniczyć wy-
stępowanie barier architektonicznych, ciągle w tym zakresie pozostało wiele do zrobienia. 
Czynnik dotyczący istnienia w badanym urzędzie fizycznych oraz wirtualnych barier został 
bowiem oceniony najniżej z trzech czynników. 

Likwidacja części z istniejących problemów w niektórych przypadkach wydaje się sto-
sunkowo prosta – wyznaczenie i  oznakowanie miejsc parkingowych, montaż antypośli-
zgowej wykładziny czy też lepsza funkcjonalność strony internetowej nie są czynnościami 
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wymagającymi wielkiego nakładu środków. Trudniej będzie natomiast zrealizować kwestie 
związane z windami. Wymagałoby to przebudowy budynków, co jest kosztowne i nie zawsze 
możliwe. Dlatego założono, że osoby niepełnosprawne będzie się przyjmować na najniższym 
piętrze, z tego też powodu w tym miejscu umieszczono również toalety. Jednak część klien-
tów, zwłaszcza tych z  lekką niepełnosprawnością, załatwia również sprawy na innych pię-
trach i wtedy zaczynają dostrzegać problemy.

Podsumowanie

Badania, jakie przeprowadzono w zakresie postrzegania barier architektonicznych przez 
klienta niepełnosprawnego Urzędzie Miejskim w Siemianowicach Śląskich, pozwoliły przy 
pomocy konfirmacyjnej analizy czynnikowej zidentyfikować czynniki ukryte. Na podsta-
wie badań wyselekcjonowano trzy czynniki dotyczące barier architektonicznych: fizyczne 
i  wirtualne bariery, możliwość poruszania się osoby niepełnosprawnej ruchowo, dostoso-
wanie otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wśród zidentyfikowanych czynników 
najniższą ocenę uzyskały fizyczne i wirtualne bariery. Urząd powinien dalej pracować, aby 
poprawić dostępność wszystkich usług dla osób niepełnosprawnych. W  tekście publikacji 
przedstawiono kilka rekomendacji w tym zakresie.

Bibliografia

Aczel A., Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład, PWN, Warszawa 2000.
Babakus E. and Boller G.W., An empirical assessment of the SERVQUAL scale, “Journal of Business 
Research” 1998, Vol. 24.
Benek I., Aspekty innowacyjne w architekturze obiektów dla osób niepełnosprawnych, „Zeszyty Nauko-
we. Architektura” 2007, Politechnika Śląska, z. 45.
Bogucka A., Przystosowanie bazy turystycznej na potrzeby osób niepełnosprawnych, “Economy and Ma-
nagement” 2010, nr 3.
Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej – teoria i praktyka, Difin, War-
szawa 2008.
Gałkowski J., Architektoniczne aspekty środowiska mieszkaniowego osób niepełnosprawnych, „Zeszyty 
Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka” 2005, tom 5.
Gantar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
Kaleta P., Żurakowski Z., Wpływ barier architektonicznych na możliwości kształcenia się osób niepełno-
sprawnych ruchowo w Zabrzu, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarzadza-
nie” 2012, z. 63a.
Kowalski K., Starzyńska D., Pac-Raszewska K., Denys M., Projektowanie bez barier – wytyczne.
Krzemień E., Wolniak R., Zarządzanie jakością w sektorze usług finansowych, Wyższa Szkoła Banko-
wości i Finansów, Bielsko-Biała 2004.
Łuczak J. Wolniak R., Ocena skuteczności zastosowania metody CAF w procesie doskonalenia administracji 
samorządowej, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarzadzanie” 2013, z. 67. 
Nowak A., Dyskryminacja osób niepełnosprawnych, „Polityka Społeczna” 2010, nr 10.
Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L., SERVQUAL: A Multiple-item Scale for Measuring Con-
sumer Perceptions of ServiceQuality, “Journal of Retailing” 1988, Vol. 64 No. 1.



304 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

Parchomium M., Społeczność akademicka wobec osób niepełnosprawnych – percepcja studentów z nie-
pełnosprawnością, „Polityka Społeczna” 2012, nr 1.
Pawłowska K., Odczuwanie poziomu jakości życia przez osoby niepełnosprawne – przegląd wybranych 
badań, „Bezpieczeństwo Pracy – nauka i praktyka” 2009, nr 3.
Pawłowska-Cyprysiak K., Uwarunkowania jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową, „Bezpie-
czeństwo Pracy – nauka i praktyka” 2011, nr 10.
Racoń-Leja K., Bariery w kształtowaniu przestrzeni publicznej w zespołach mieszkaniowych, „Architek-
tura” 2010, nr 3.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Sahney S., Banwet D.K., Karunes S., A Servqual and QFD approach to total quality education, “Interna-
tional Journal of productivity and Performance Management”, vol 53. No 2, 2004.
Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL. Tom 3: Analizy wielowymiaro-
we, Wydawnictwo StatSoft, Warszawa 2006.
Śleszyński P., Niepełnosprawność w Polsce w świetle wyników ostatniego spisu powszechnego, „Polityka 
Społeczna” 2006, nr 9.
Tomaszewicz A., Poziom jakości obsługi klientów w zakresie e-administracji, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 68.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, Dz.U. 1997 Nr 123, poz. 776.
Wieczorkowska G., Wierzbiński J., Statystyka. Analiza badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe 
SCHOLAR, Warszawa 2007.
Włodarczyk J., Architektura a niepełnosprawność, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Kato-
wicach. Postawy wobec niepełnosprawności” 2002.
Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., Wykorzystanie metody Servqual do badania jakości usług w admi-
nistracji samorządowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., Zasadzień M., Measurement of the quality of services provided for 
the disabled in public administration institutions exemplified by a selected municipal office, [w:] Matu-
rity Management, red:. E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2013.
Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., E-administracja – czynniki funkcjonowania dobrego e-urzedu, 
„Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2012, z. 63.
Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., Ocena czynników jakości usług w administracji samorządowej, 
„Marketing i Rynek” 2010, nr 6.
Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., Problematyka czynników jakości obsługi klienta niepełnosprawne-
go, [w:] Dojrzałość w odniesieniu do klienta i sfery usług, red. E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2013.
Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., The concept of study of Servqual method’s gaps, “Quality and 
Quantity” 2012, nr 4, Vol. 46.
Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., Wybrane metody badania satysfakcji klienta i oceny dostawców 
w organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
Zasadzień M., Midor K., Wałek T.L., Badania w zakresie identyfikacji potrzeb i oceny barier w dostępie 
do usług publicznych i rozwoju osób z niepełnosprawnością, [w:] Kształtowanie przestrzeni publicznej 
z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, red. J. Bartnicka, Gliwice 2011.

Nota o Autorze: 
Radosław Wolniak - profesor nadzwyczajny w  Instytucie Inżynierii Produkcji Wydziału Organizacji 
i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Jego zainteresowania koncentrują się na zarządzaniu jakością me-
todach i narzędziach zarządzania jakością w produkcji i usługach oraz towaroznawstwie. Jest autorem 
około 200 publikacji i 9 książek z zakresu zarządzania jakością.



Czynniki jakości związane z barierami architektonicznymi obsługi klienta niepełnosprawnego... 305

Information about the author: 
Radosław Wolniak is an associated professor in Silesian University of Technology, Organisation and 
Management Department. His interests concentrate on quality management and quality management 
methods and tools in production and services, also he inters in commodity science. He is the author and 
co-author of about 200 publications and 9 books in the field of quality management.

Kontakt/Contact:

Radosław Wolniak 
Polietchnika Ślaska, 
Wydział Organizacji i Zarządzania,
Roosvelta 26-28, 
41-800 Zabrze, 
Polska, 
e-mail: rwolniak@polsl.pl


