
Raport o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 

terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Żyrardowie 

 

Na podstawie U S T AWY z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami 

Zgodnie z art. 6 ustawy: 

Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami obejmują:  

1) w zakresie dostępności architektonicznej:  

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 

komunikacyjnych budynków- budynek w trakcie rozbudowy i remontu ze 

szczególnym uwzględnieniem zniesienia barier komunikacyjnych; 

b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 

architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, 

z wyłączeniem pomieszczeń technicznych- budynek w trakcie remontu i budowy 

windy dla osób niepełnosprawnych;  

c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 

sposób wizualny i dotykowy lub głosowy- w obiekcie znajdują się wizualne plany 

rozkładu pomieszczeń na każdym piętrze; 

 d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o 

którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – do budynku może 

wejść osoba korzystająca z psa asystującego; 

e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 

uratowania w inny sposób- osoby niepełnosprawne przebywające na terenie 

placówki są ewakuowani przy wsparciu pracowników ośrodka; 

2) w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 

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

podmiotów publicznych- placówka spełnia wymagania określone w ustawie; 

3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:  

a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których 

mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych 

środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie 

zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje- 

placówka posiada oznaczenia pomieszczeń używanych w języku migowym; 

b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 

słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń 

opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia- placówka 

posiada urządzenie przetwarzające obraz na słowo mówione „tzw. mówik”; 



c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 

działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 

maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście 

łatwym do czytania- placówka posiada stronę internetową, na której umieszczone są 

dokumenty regulujące pracę placówki, dostosowaną do potrzeb osób 

słabowidzących, brak nagrań treści 

d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z 

podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku- placówka zapewnia 

komunikację realizując formy zawarte przez wnioskodawcę; 

Zgodnie z Art. 7. 1.  

W indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie, w 

szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności 

osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3, 

podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.  

2. Dostęp alternatywny, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na:  

1) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby- placówka 

zapewnia wsparcie asystenta, pomocy  

2) zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z 

wykorzystaniem nowoczesnych technologii- placówka posiada sprzęt informatyczny 

ułatwiający komunikację 

3) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację 

potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób- 

placówka zapewnia realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie 

bezpośredniej pomocy, asystentury i sprzętu ułatwiającego komunikowanie się. 

 

Raport z dnia 26 marca 2021 roku. 


