
Wymagania wynikające z Ustawy

o zapewnianiu dostępności



Osoby ze specjalnymi potrzebami

osoby, które ze względu na swoje cechy 

zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze 

względu na okoliczności, w których się 

znajduje, musi podjąć dodatkowe 

działania lub zastosować dodatkowe 

środki w celu przezwyciężenia bariery, 

aby uczestniczyć w różnych sferach 

życia na zasadzie równości z innymi 

osobami;



Lista wymogów nałożonych na podmioty 

publiczne

• Zapewnianie dostępności poprzez stosowanie uniwersalnego projektowania lub 

racjonalnych usprawnień (wymóg delegowany również na podmioty zewnętrzne –

firmy i organizacje) ATRYKUŁ 6

• Powołanie koordynatorów dostępności.

• Przygotowanie planu działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności.

• Raportowanie o stanie zapewniania dostępności.

Ważne – podmiot musi usunąć bariery i dbać by one nie powstawały w przyszłości.



Inne elementy wprowadzone ustawą

• Skarga i kara za brak dostępności.

• Fundusz dostępności.

• Certyfikacja dostępności.



Terminy ustawowe

• 31 marca 2021 – raport o stanie zapewniania dostępności.

• 6 września 2021 – dostęp alternatywny tylko wyjątkowo, skarga i zlecanie zadań.



Dostępność architektoniczna

Czy podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie 

komunikacyjne?

























































Dostępność architektoniczna







































Dostępność architektoniczna

LRV

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_RAL_colors




















































Dostępność architektoniczna

Czy podmiot zastosował rozwiązania architektoniczne, środki 

techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają 

dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 

technicznych? 













schodołaz

https://www.youtube.com/watch?v=UhQw-TYZByQ&t=320s
https://www.youtube.com/watch?v=UhQw-TYZByQ&t=320s


Dostępność architektoniczna

Czy podmiot zapewnia w budynku informację na temat rozkładu 

pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub 

głosowy? 































System znaczników dźwiękowych

../FiIRR/filmy 2019/Konrad.mp4


Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku 

(tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego? 

No więc jak jest u Ciebie?

Dostępność architektoniczna

https://www.youtube.com/watch?v=1jct6r2NLCI


Większość linii lotniczych nie akceptuje zwierząt, które mogłyby stanowić zagrożenie 

dla bezpieczeństwa lub zdrowia, takich jak węże, gady, fretki, gryzonie i pająki.

Air Canada akceptuje tylko psy jako zwierzęta towarzyszące. WestJet akceptuje psy, 

koty, konie miniaturowe, świnie i małpy na większości lotów do większości miejsc 

docelowych. 

Ciekawostki ze świata



Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) 

osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania 

w inny sposób? 

Dostępność architektoniczna

https://www.youtube.com/watch?v=R_EAJTdfkLU&list=PLW2RON2TClZw-t-Zs9SmuPbc13KF4cEYS&index=2


Zgodność z ustawą o dostępności cyfrowej

- Strony www

- Dokumenty elektroniczne

- Multimedia

Dostępność cyfrowa

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000848/O/D20190848.pdf


Zgodność z ustawą o dostępności cyfrowej

- Strony www

- Dokumenty elektroniczne

- Multimedia

Dostępność cyfrowa

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000848/O/D20190848.pdf


Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych 

sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

• Kontakt telefoniczny 

• Kontakt korespondencyjny, 

• Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

• Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

• Przesyłanie faksów

• Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)

• Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

• Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, 

systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? 

3. Czy podmiot zapewnia na stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności 

(głównych zadaniach podmiotu) w postaci: 

• tekstu odczytywalnego maszynowo?

• nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

• informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?



Dostęp alternatywny



Skarga na brak dostępności

• Każdy (bez interesu faktycznego) ma prawo informować podmiot o braku 

dostępności

• Obywatel (lub przedstawiciel), po wykazaniu interesu faktycznego ma prawo złożyć 

wniosek o zapewnienie dostępności, a urząd ma obowiązek ten wniosek zrealizować 

bez zwłoki.

• Jeżeli podmiot nie zapewni dostępności wnioskodawca może złożyć skargę na 

podmiot.

• Skargi rozpatruje PFRON. Jeśli PFRON nakaże podmiotowi zapewnienie 

dostępności, a podmiot tego nie uczyni to PFRON nałoży na podmiot grzywnę w celu 

przymuszenia (do 10 000 zł).



Dostępność w cyklu życia projektu

• Projektuj uniwersalnie od początku 

• Uwzględniaj różnorodność odbiorców

• Planuj wydarzenia w miejscach dostępnych architektonicznie

• Planuj działania włączające

• Twórz informację dostępną

• Pytaj, sprawdzaj, dowiaduj się o potrzebach swoich beneficjentów

• Informuj o dostępności projektu



Dostępność projektu - przykłady

• Zwiększenie poziomu aktywności społecznej oraz interakcji międzypokoleniowej 50 

mieszkańców poprzez stworzenie platformy internetowej, organizację prelekcji na 

temat patriotyzmu, wydanie, organizację rekonstrukcji wydarzeń historycznych oraz 

gry terenowej, jak również poprzez organizację szkoleń i warsztatów

• Zadanie przewiduje prowadzenie poradnictwa specjalistycznego – poradnictwa 

prawnego, psychologicznego i rodzinnego oraz pomocy psychospołecznej i 

terapeutycznej dla osób i rodzin z terenu miasta, które mają trudności lub wykazują 

potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na 

posiadany dochód.  

• Świetlica wiejska - w ramach projektu rozpocznie działalność „Międzypokoleniowe 

centrum wymiany pasji, umiejętności i integracji społecznej ” - W tym celu jedna ze 

świetlic wiejskich zostanie wyposażona w narzędzia niezbędne do możliwości 

nabywania praktycznych umiejętności oraz dzielenia się pasjami. Sala zaaranżowana 

na "Międzypokoleniowe centrum wymiany pasji, umiejętności i integracji społecznej " 

będzie miejscem, w którym uczestnicy będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności w 

zamian za dzielenie się swoją wiedzą z innymi. W ramach projektu będą 

realizowane następujące działania promocja i rekrutacja uczestników, codzienna 

działalność świetlicy i międzypokoleniowy transfer pasji i umiejętności, profesjonalne 

warsztaty, spotkania integracyjne.



Dostępność projektu - przykłady

• Zadanie polega na popularyzacji Debaty Oksfordzkiej jako sposobu wspierania 

rozwoju dialogu obywatelskiego wśród młodzieży. W ramach niniejszego zadania 

zamierzamy zorganizować serię warsztatów dotyczących komunikacji, 

autoprezentacji, wystąpień publicznych i debat oksfordzkich. Następnie uczestnicy 

warsztatów wezmą udział w serii debat przed publicznością dotyczących 

świadomości narodowej, aktywności obywatelskiej, edukacji, rozwoju lokalnego i 

ochrony środowiska. 

• W okresie od sierpnia do listopada 2021 planujemy zorganizować około 60 

zbiorowych aktywności kulturalnych. Głównym nurtem pracy z seniorem będzie 

edukacja filmowa i filmoterapia, ale będzie to punkt wyjścia do zachęcania osób 

starszych także do innych, niefilmowych, aktywności. Naszym projektem chcemy 

aktywizować na nowo grupę seniorów, przekazać im informację, że ich obecność jest 

ważna i potrzebna. Czynnikiem o dużym znaczeniu dla projektu jest uczestnictwo w 

kulturze. Nasza oferta jest ukierunkowana na dialog i otwarte relacje z uczestnikami.



Dziękuję
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[Wprowadź informacje osobiste oraz dotyczące organizacji w oknie dialogowym Preferencje > Tożsamość.]
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