
Ustawa o zapewnianiu dostępności 
osobom o szczególnych potrzebach 

Robert Więckowski 



  

 
• dostępności architektonicznej; 

 
• dostępności komunikacyjno-informacyjnej; 

 
• dostępności cyfrowej; 

  

 

Konieczne jest zapewnienie niezbędnego minimum w odniesieniu do: 



  
• zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych; 
 
• umożliwienie dostępu do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 
technicznych; 
 
• zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku na 2 sposoby 
(wizualny i dotykowy lub głosowy); 
 
• zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego; 
 
• zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób; 

  

 

Dostępność architektoniczna poprzez: 



 
• zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się 
(tłumacz PJM, tłumacz on-line); 
 
• instalację środków technicznych, których celem jest wspomaganie słyszenia (pętli 
indukcyjnych, systemów FM lub innych); 
 
• zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności danej 
instytucji  w postaci pliku tekstowego możliwego odczytania przez screan readery, 
nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do 
czytania (ETR); 
 
• zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, możliwości komunikacji 
w formie określonej w tym wniosku; 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna poprzez: 



 
Projektowanie produktów i otoczenia w taki sposób, by mogły być użyte przez 
wszystkich ludzi, w jak największym zakresie, bez konieczności dodatkowej adaptacji 
lub udostępnienia; 
  
Racjonalne usprawnienie; 
Konieczne zmiany i dostosowania nie nakładające nadmiernego lub 
nieproporcjonalnego obciążenia 

Projektowanie uniwersalne 



 
Bardzo rzadko, sporadycznie; 
 
Poprzedzone analizą, podsumowane, zebrane wnioski; 
 
Wyraźnie określony przewidywany czas rezygnacji z rozwiązania w ramach dostępu 
alternatywnego; 
 
Publikacja wniosków w deklaracji dostępności; 

Dostęp alternatywny 



 
• wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez 
daną instytucję; 
 
• przygotowanie i koordynacja wdrożenia w danej instytucji planu działania na rzecz 
poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 
 
• monitorowanie działalności instytucji w zakresie zapewniania dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami; 

Zadania koordynatora dostępności: 



 
• analizę stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez 
daną instytucję; 
 
• wykaz planowanych działań w zakresie poprawy dostępności w danej instytucji; 
 
• jeśli nie ma koordynatora podmiot publiczny nie przygotowuje planu działania. 

Plan działania obejmuje w szczególności: 



 
Przygotowany co 4 lata – pierwszy do 31 marca 2021r. 
 
Przygotowany na specjalnym formularzu. 
 
Przekazany do ministra właściwego ds. ustawy o zapewnianiu dostępności (organy 
władzy) lub do  wojewody (pozostałe podmioty publiczne). 
 
Opublikowany w BIP, a jeśli dana instytucja nie ma BIP, na stronie www. 

Raport o stanie zapewniania dostępności 



 
• informacje o spełnianiu przez daną instytucję minimalnych wymagań w zakresie 
dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej; 
 
• wykaz przypadków zastosowania dostępu alternatywnego, wsparty każdorazową 
analizą uzasadniającą brak możliwości zapewnienia dostępności osobie ze 
szczególnymi potrzebami; 

Raport o stanie zapewniania dostępności zawiera: 



DZIĘKUJĘ! 

#WSPIERAMDOSTĘPNOŚĆ 


