
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI 

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI 

POTRZEBAMI



Osoby ze szczególnymi potrzebami 

to takie, które ze względu na swoje 

cechy albo okoliczności, w których się 

znajdują, muszą podjąć dodatkowe 

działania w celu przezwyciężenia barier 

uniemożliwiających lub utrudniających 

im udział w różnych sferach życia na 

równi z innymi osobami. Są to więc nie 

tylko osoby niepełnosprawne, ale też, jak 

wskazuje uzasadnienie do projektu 

ustawy, inne osoby niesamodzielne, 

osoby starsze czy rodzice z dziećmi w 

wózkach dziecięcych.



Na czym polega zapewnienie 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami?

W 2019 r. do polskiego porządku 

prawnego weszła nowa, przełomowa 

ustawa, o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Stwarza ona ramy prawno-organizacyjne 

do urzeczywistnienia idei dostępności w 

naszym kraju, nakładając na wszystkie 

podmioty publiczne obowiązki dotyczące 

zapewnienia dostępności .



Zapewnienie dostępności w trzech aspektach:

• aspekt architektoniczny

• aspekt cyfrowy

• aspekt informacyjno- komunikacyjny



Dostępność architektoniczna -

korytarze, klatki schodowe powinny 

być wolne od barier i zapewniać 

możliwość poruszania się po nich 

m.in. osób na wózku, osób 

korzystających z kul, lasek i innych 

pomocy ortopedycznych, osób 

starszych, a także osób z wózkami 

dziecięcymi, mających różne 

problemy z poruszaniem się (windy, 

schody, korytarze, ciągi piesze w 

budynku). 



Dostępność cyfrowa-

została kompleksowo 

uregulowana w ustawie o 

dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów 

publicznych.



Dostępność informacyjno- komunikacyjna-

zapewnienie informacji na temat tego, jakie 

zadania wykonuje dany podmiot w postaci 

nagrania w polskim języku migowym dla osób 

głuchych, informacji w tekście łatwym do 

czytania (ETR) – m. in. dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, czy pliku 

odczytywalnego maszynowo, dzięki któremu 

taką informację może udźwiękowić osoba 

niewidoma. Dostępność w tym zakresie to także 

umożliwienie komunikacji z podmiotem w taki 

sposób, jaki jest dogodny dla osób ze 

szczególnymi potrzebami, np. poprzez SMS, 

czy przy użyciu usługi tłumaczenia migowego 

online.



Bariery architektoniczne to fizyczne 

przeszkody ograniczające dostęp osób 

niepełnosprawnych do możliwości 

korzystania z miejsc, obiektów 

budowlanych, budynków i lokali, dróg, 

chodników i dojść, mebli i sprzętów 

dostępnych dla osób sprawnych. 

Przykład: schody prowadzące do  

budynku szkoły ograniczające dostęp do 

wykształcenia, czy krawężnik 

uniemożliwiający przejście przez ulicę, 

lub okrągłe klamki do drzwi 

uniemożliwiające wejście do szkoły.



Bariery cyfrowe- są to bariery utrudniające 

przeprowadzenie cyfrowej transformacji. 

Można podzielić je na trzy bardzo obszerne 

kategorie: 

• technologiczne, 

• finansowe 

• mentalne. 

Bariery technologiczne to ograniczenia 

sprzętowe i software’owe. Bariery finansowe 

związane są z niemożnością uzyskania 

odpowiednich środków na realizację wdrożeń. 

Barierami mentalnymi będziemy określać 

ograniczenia wynikające z ludzkiej natury i 

działań ludzi, których występowanie bądź ich 

brak hamują cyfrową transformację.



Bariery informacyjno- komunikacyjne 

jeśli chodzi o bariery informacyjne, to są to 

przeszkody, które zakłócają proces przepływu 

informacji, od jej twórcy do użytkownika. 

Pojawia się zawsze wtedy, gdy występuje 

rozbieżność między idealną, a aktualną 

dostępnością opublikowanej informacji. Jeśli 

chodzi o bariery komunikacyjne, to są to 

zakłócenia efektywnego porozumiewania się 

pomiędzy nadawcą, a odbiorcą komunikatu.

Przez bariery informacyjne oraz komunikacyjne 

rozumie się trudności pojawiające się podczas 

poszukiwania informacji oraz w 

komunikowaniu się.



Cele zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami:

• stopniowa poprawa dostępności podmiotów publicznych, 

dzięki której osoby ze szczególnymi potrzebami w sposób 

możliwie samodzielny będą mogły korzystać z usług 

publicznych,

• zorientowanie się na zapewnienie możliwie samodzielnego 

korzystania z usług publicznych przez osoby ze 

szczególnymi potrzebami,

• usuwanie wszelkiego rodzaju barier architektonicznych, 

cyfrowych i informacyjno- komunikacyjnych oraz 

zapobieganie ich powstawaniu.



Wprowadzenie dla podmiotów 

publicznych obowiązku likwidacji barier 

dla niepełnosprawnych i seniorów ma 

ułatwić życie osobom ze szczególnymi 

potrzebami. Jednak wdrożenie 

dostępności we wszystkich obszarach to 

duże obciążenie finansowe i czasowe, 

zwłaszcza dla małych samorządów. 

Tymczasem dzieci na wózkach 

napotykają schody w szkołach, 

interesanci w urzędach, a osoby głuche 

nie mają dostępu do informacji. 



A jak to wygląda w naszej 

szkole?



Zakres obowiązków pracowników szkoły:

* Pracownicy pełniący dyżur na portierni - udzielają informacji głosowej o 

rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku. 

Na ścianach przy wejściach do szkoły są tablice informujące o numerach 

pomieszczeń, w których znajdują się gabinety kierownictwa szkoły oraz 

pracowników administracji, szatni, gabinetu pielęgniarki szkolnej.



Zakres obowiązków pracowników 

szkoły…

* Pomoc nauczyciela- pomoc w poruszaniu się na 

wózku inwalidzkim osobom potrzebującym 

wsparcia w zakresie poruszania się po budynkach 

szkoły- dotyczy uczniów poruszających się na 

wózku inwalidzkim.



Zakres obowiązków pracowników szkoły…

* Konserwatorzy- pomoc w wejściu i wyjściu z budynku szkoły osobom 

poruszającym się na wózkach inwalidzkich,  przy wykorzystaniu schodołaza.

* Pracownicy obsługi szkoły- udzielanie informacji i niezbędnej pomocy osobom 

ze szczególnymi potrzebami (poruszanie się po budynkach szkoły, udzielanie 

informacji głosowych o rozmieszczeniu pomieszczeń).



Deklaracja dostępności  Szkoły Podstawowej w Reczu: 

Dostępność cyfrowa oraz informacyjno- komunikacyjna:

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu zobowiązuje się zapewnić dostępność 

swojej strony internetowej https://www.zsrecz.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz 

Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą 

wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji 

organów sektora publicznego.



Status pod względem zgodności z ustawą:

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest: 

 częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:

• pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie   z takich plików i 

osadzać teksty bezpośrednio w serwisie;

• serwis może zawierać dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów 

word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę 

możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były 

poprawnie; 

• nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. 



Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe:  

Pod adresem https://www.zsrecz.pl/ dostępne są dane teleadresowe siedziby Szkoły 

Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu.

Szkoła Podstawowa 

im. Stefana Czarnieckiego w Reczu                                                                                            

ul. Ratuszowa 29,

73-210 Recz

Tel. +48 957654067 – sekretariat                                                                                                

Tel. +48 957654105 – pedagog                                                                                                    

Tel +48 957654895 – pedagog 

E-mail: sekretariat@zsrecz.pl, dyrektor@zsrecz.pl, wicedyrektor@zsrecz.pl  

Pod adresem https://www.sekretariat@zsrecz.pl/ dostępny jest numer telefonu +48 957654067, 

który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej. 

Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz 

składać żądania zapewnienia dostępności.



Informacje na temat procedury odwoławczej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej 

strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać 

udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać 

dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi 

oraz sposób kontaktu. 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie 

alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż 

w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot 

publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie 

możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. 



Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny 

może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania 

zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do 

informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie 

zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji 

mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć 

wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/pl 



Dostępność architektoniczna:

Do budynków szkoły prowadzi 6 wejść :

a) główne od ul. Ratuszowej (główne wejście do budynku byłego 

gimnazjum)                                            

b) dla uczniów klas I-III(wejście do budynku „czerwonej szkoły”)                                                               

c) od ul. Ratuszowej (wejście do budynku „małej szkoły”)                                                                        

d) dwa wejścia od strony ul. Murarskiej (wejście do budynku byłego 

gimnazjum od strony boiska szkolnego oraz wejście „małej szkoły” 

od strony boiska szkolnego)                                                    

e) wejście od strony ul. Ratuszowej (wejście od strony kawiarenki 

szkolnej do budynku „małej szkoły”)                                                                                          

f) od strony hali sportowej (wejście do budynku hali sportowej od 

strony ul. Murarskiej).



Budynek szkoły nie jest wyposażony w windy, ale poprzez fakt 

bezpośredniego połączenia kompleksu budynków szkoły z halą 

sportową istnieje możliwość korzystania z windy. 

Wejścia oznaczone literami d (do budynku gimnazjum), e oraz f

umożliwiają dostępność dla osób poruszających się na wózku 

inwalidzkim. 

Wejście f umożliwia dostęp na poszczególne piętra budynku 

szkoły windą przeznaczoną dla osób poruszających się na wózku 

inwalidzkim. 



Budynek szkoły nie jest wyposażony w windy. 

Szkoła posiada sprzęt przenośny (schodołaz).

Dodatkowo zatrudnia pracownika „pomoc 

nauczyciela” (pomoc w poruszaniu się na wózku 

inwalidzkim osobom potrzebującym wsparcia w 

zakresie poruszania się po budynkach szkoły-

dotyczy uczniów poruszających się na wózku 

inwalidzkim).



Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych 

dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na podwórko 

szkolne może odbyć się od ul. Murarskiej (przy wejściu 

do gabinetów rehabilitacji) gdzie znajduje się parking z 

odpowiednim oznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się tablica 

informująca w sposób wizualny o rozmieszczeniu 

pomieszczeń w budynku, a także gabinetu sekretariatu i 

dyrekcji szkoły (do gabinetów prowadzą schody).



Pracownik portierni udzieli informacji głosowej o 

rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku. 

Na ścianach przy wejściach do szkoły  są tablice 

informujące o numerach pomieszczeń, w których 

znajdują się gabinety kierownictwa szkoły oraz 

pracowników administracji, szatni, gabinetu 

pielęgniarki szkolnej.

W szkole  nie można skorzystać z tłumacza 

polskiego języka migowego.



Brak toalet dla osób niepełnosprawnych ale 

usytuowanie budynku pozwala na korzystanie z toalet 

przez osoby poruszające się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można 

wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani 

oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym 

dla osób niewidomych i słabowidzących.



Słownik dostępności:

1. Ruch- osoby na wózkach, tetraplegicy, paraplegicy, SM, 

ALS, osoby z porażeniem mózgowym, osoby poruszające się o 

kulach (balkonikach), osoby bez jednej (kilku) kończyn, 

seniorzy, osoby z choroba Parkinsona i Alzheimera, osoby o 

czasowo ograniczonej zdolności, osoby o niskim wzroście.



Słownik dostępności:

2. Wzrok- osoby niewidome, słabo widzące, 

głuchoniewidomi, osoby po zabiegach okulistycznych i 

urazach.

3. Słuch- osoby głuche, słabosłyszące, użytkownicy aparatów 

słuchowych, użytkownicy implantów słuchowych i osoby 

późnioogłuchłe.



Słownik dostępności:

4. Intelekt, ASD, psychika- osoby z niepełnosprawnościami 

intelektualnymi, ze spektrum autyzmu, z chorobami 

psychicznymi.

5. Pozostałe osoby- wszystkie osoby, których nie ma w 

grupach wymienionych powyżej (tzw. reszta społeczeństwa)-

ta grupa nie wymaga stosowanie elementów 

dostępnościowych, ale większość zastosowanych rozwiązań 

zwiększy ergonomię i wygodę używania przez tę grupę 

przestrzeni i rzeczy.
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• ustawa z dnia 19 lipca 2019 r., o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020, poz. 1062 t.j.)

• https://www.prawo.pl/samorzad/ustawa-o-zapewnianiu-dostepnosci-osobom-ze-

szczegolnymi,454120.html

• uzasadnienie do druku sejmowego nr 3579, Sejm VIII kadencji

• deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Reczu


