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WPROWADZENIE 

 

 Pomimo tego, że przepisy dotyczące zapewnienia dostępności istnieją w Polsce 

od ponad 20 lat, to rzeczywistość  zmienia się bardzo wolno. Ustawa z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami stanowi 

kluczowy element rządowego programu „Dostępność  Plus”, który rząd przyjął 17 lipca 

2018 r. rozwiązania przewidziane w ustawie realizują zapisy Konwencji ONZ  

o prawach osób niepełnosprawnych, zobowiązujące do zapewnienia takim osobom na 

równi z innymi osobami dostęp do różnych obiektów.   

Należy pamiętać, że każdy może mieć szczególne potrzeby. Nie wynika to tylko ze 

stanu niepełnosprawności, ale z konkretnej sytuacji, konkretnej osoby w konkretnym 

środowisku.  

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wymaga, by 

każdy podmiot podlegający ustawie zapewniał dostępność osobom ze szczególnymi 

potrzebami przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych 

usprawnień. Oznacza to konieczność  przygotowania budynków, zasobów cyfrowych, 

procedur i form komunikacji (obsługi) w taki sposób, by każdy obywatel mógł 

skorzystać z usług świadczonych przez podmioty.  

Szczególnie ważne jest to, że podmiot publiczny (urząd gminy) musi usunąć bariery i 

dbać o to, by one nie powstawały w przyszłości.  
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PODSTAWA PRAWNA 

 
➢ Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

➢  Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym 

Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. 

➢ Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

➢ Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się. 

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. 

➢ WCAG 2.1. – „Web Content Accessibility Guidelines”. 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

➢ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 

kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług. 

➢ Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października  

2018 r. ustanawiająca 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. 

➢ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego. 

➢ Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną. 
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Definicja osoby ze szczególnymi potrzebami. 

Osoby ze szczególnymi potrzebami – osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością 

lub inne osoby mające trwale lub czasowo naruszoną sprawność w zakresie 

mobilności czy percepcji (np. ludzie poruszający się przy pomocy kuli, protez, wózków, 

słabi, chorujący, niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi  

i poznawczymi, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkimi bagażami itp.).  

Osoby, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu 

na okoliczności, w których się znajdują, musza podjąć dodatkowe działania lub 

zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć  

w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.  

Różnorodność potrzeb wynika ze zróżnicowania rodzajów niepełnosprawności. 

Odmiennego wsparcia wymagają m.in. 

➢ Osoby niewidome i niedowidzące, 

➢ Osoby głuche i słabosłyszące, 

➢ Osoby głuchoniewidome, 

➢ Osoby z niepełnosprawnością ruchową, 

➢ Osoby  z mózgowym porażeniem dziecięcym, 

➢ Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, 

➢ Osoby z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, 

➢ Osoby cierpiące na niedołężność z racji wieku, 

➢ Osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym. m. in osoby z zespołem 

Aspergera, 

➢ Osoby z autyzmem 

➢ Kobiety w ciąży, 

➢ Osoby z wózkami dziecięcymi, 

➢ Osoby z dużym bagażem itp. 

Osobą ze szczególnymi potrzebami mogą być: 

➢ klienci/petenci, którzy przychodzą do urzędu  

➢ pracownicy urzędu 

➢ osoba zarządzająca.  
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Rodzaj szczególnych potrzeb mogących wystąpić w trakcie 

wykonywania zadań w obiekcie 

Codzienne funkcjonowanie osób ze szczególnymi potrzebami utrudniają różnego 

rodzaju bariery 

Definicja bariery: 

Bariera – przeszkoda lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno 

– komunikacyjne, które uniemożliwiają lub utrudniają  osobom ze szczególnymi 

potrzebami udział w różnych sferach życia  na zasadzie równości z innymi 

osobami.  

Znoszenie barier następuje przez wprowadzenie minimalnych wymagań 

służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

Obszary dostępności: 

➢ Dostępność architektoniczna, 

➢ Dostępność cyfrowa, 

➢ Dostępność informacyjno – komunikacyjna.  

Dostępność architektoniczna – tworzy zbiór elementów wpływających na dane 

miejsce lub przestrzeń, w taki sposób aby stała się przyjazna dla osób poruszającej 

się na niej. Im bardziej dana przestrzeń jest przyjazna dla użytkownika z 

niepełnosprawnością, tym bardziej jest przyjazna dla każdego.  

Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami obejmują w zakresie dostępności architektonicznej: 

➢ Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 

komunikacyjnych obiektów; 

➢ Instalacje urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 

architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 

pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych; 

➢  Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co 

najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy; 
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➢ Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego; 

➢ Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji 

lub ich uratowania w inny sposób.  

 Dostępność cyfrowa – jako podstawa do zapewnienia dostępności cyfrowej 

określona jest w standardzie WCAG 2. 

Standard WCAG 2.1 , czyli Web Content Accessibility Gudelines, standard zawierający 

zbiór, jakimi powinien kierować się twórca stron internetowych, aby przygotowane 

przez nich strony były maksymalnie dostępne dla osób z różnymi 

niepełnosprawnościami. Dostępność cyfrowa oznacza zastosowanie w praktyce 

zasad projektowania uniwersalnego.  

Obowiązek zapewnienia dostępności dotyczy stron i aplikacji mobilnych w zakresie: 

➢ Strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, 

➢ Danych teleadresowych podmiotu i linku do strony podmiotowej w BIP, 

➢ Narzędzi kontaktowych (np. formularzy, wideotłumacza jezyka migowego itp), 

nawigacji, 

➢ Deklaracji dostępności, 

➢ Multimediów, 

➢ Informacji dotyczących sytuacji kryzysowych, 

➢ Dokumentów urzędowych oraz wzorów umów wzorów innych dokumentów 

przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.  

Dostępność informacyjno – komunikacyjna – odnosi się do zapewnienia 

komunikacji w czasie wizyty w urzędzie, a także dbanie o możliwość  przygotowania 

się do wizyty i komunikacji w urzędzie.  

Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności informacyjno – 

komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują: 

1. Obsługę w wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, lub 

przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza oraz strony 

internetowe i aplikacje.  

Przez środku wspierające komunikowanie się należy rozumieć rozwiązania lub usługi 

umożliwiające kontakt, w szczególności poprzez: 
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➢ Korzystanie z poczty elektronicznej, 

➢ Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości 

SMS, MMS lub komunikatorów  internetowych,  

➢ komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów 

internetowych, 

➢ przesyłanie faksów, 

➢ strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób 

niepełnosprawnych. 

2. 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: 

➢ Pętla indukcyjna – urządzenie które zmienia dźwięk na fale 

elektromagnetyczne i w ten sposób dostarcza go do aparatu 

słuchowego. Ułatwia słyszenie i rozróżnianie mowy; 

➢ System FM – działa podobnie jak pętla, tylko jako nośnik dźwięku  

wykorzystywane są fale radiowe, 

➢ System IR – tu rolę nośnika  dźwięku pełni podczerwień, 

➢ System Bluetooh – działa podbnie jak bezprzewodowy zestaw 

głośnomówiący. 

3. Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie 

jego działalności  - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst 

odczytywalny maszynowo, nagranie treści w polskim języku migowym oraz 

informacji w tekście łatwym do czytania, 

4. Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z 

podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku (może być potrzebny 

powiększony tekst dla osób słabowidzących lub gotowość  do komunikacji przy 

pomocy tablicy z literami dla kogoś, kto nie mówi. Może być potrzebna 

możliwość  przesłaniam SMS-a lub w-maila). 
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Opis obiektu 

 

 Budynek Urzędu Gminy w Sztutowie zlokalizowany jest przy ul. 

Gdańskiej 55 w miejscowości Sztutowo na działce nr 276/1 o pow. 3677 m2  

będącej własnością Gminy Sztutowo. Jest to budynek trzykondygnacyjny, 

podpiwniczony z dachem dwuspadowym położonym równolegle do ulicy 

Gdańskiej. Teren działki jest uzbrojony oraz całkowicie zagospodarowany – istnieje 

przyłącze kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne oraz telefoniczne. Na działce 

usytuowany jest parking ogólnodostępny. Dojazd  oraz dojście piesze jest od ulicy 

Gdańskiej. 

 

 

 

Budynek został wybudowany około 1920 roku w technologii tradycyjnej w układzie 

konstrukcyjnym mieszanym. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne 

wykonane są z cegły pełnej ceramicznej o grubości 76, 51, 38 i 25 cm.  Ścianki 

działowe z cegły dziurawki. Obiekt wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków 

prowadzonej przez Wójta Gminy Sztutowo.  
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Siedzibą Urzędu Gminy został po II wojnie światowej. Od tego czasu był wiele 

razy przebudowywany. Obecnie budynek wygląda jak na zdjęciach poniżej. 
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Kubatura budynku – 3626,96 m 3  

Powierzchnia użytkowa  - 878, 08  m 2 

Powierzchnia zabudowy – 300,37 m2  

Dach stromy dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo – płatwiowej. Pokrycie dachu 

blachodachówka na deskowaniu. 

 W 2009 r. budynek został ocieplony styropianem grubości 10 cm oraz wymieniono 

okna z drewnianych na plastikowe. 

W 2013 roku budynek został gruntownie przebudowany.  

  Obecnie w obiekcie znajduje się oprócz pomieszczeń Urzędu Gminy również    

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Komisariat Policji.  
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Stan techniczny obiektu 

 

 Główne wejście do pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy w Sztutowie odbywa 

się od strony ul. Gdańskiej poprzez schody o trzech stopniach. Z boku schodów 

usytuowany jest podjazd z barierkami dla osób niepełnosprawych ruchowo. Podjazd 

stanowi dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo zarówno do Urzędu Gminy jak i 

do Komisariatu Policji. Drzwi do pomieszczeń Urzędu Gminy są szerokie dostosowane  

dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Istnieje również wejście boczne wąskie ze 

schodami o pięciu  stopniach. 

 Wejście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbywa się schodami ze 

spocznikiem każdy o dwóch stopniach.  

Stan techniczny określa się jako dobry. 
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Rozmieszczenie pomieszczeń w obiekcie 

 

 Pomieszczenia biurowe rozmieszczone są na trzech piętrach z wejściami z 

holu. Na każde piętro prowadzą schody betonowe wyłożone płytkami 

antypoślizgowymi.  Posadzki  korytarzy również wyłożone są  płytkami 

antypoślizgowymi. Natomiast podłogi w pomieszczeniach biurowych wyłożone są 

panelami podłogowymi i wykładzinami dywanowymi.  
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W piwnicach budynku znajduje się kotłownia olejowa,  toaleta , pomieszczenie 

socjalne, archiwum, serwerownia oraz magazyn obrony cywilnej i przeciwpowodziowej 

oraz pomieszczenie gospodarcze.  
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Parter budynku zajmowany jest przez trzy podmioty: 

1. Urząd Gminy  

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznych  

3. Komisariat Policji  

Pomieszczenia wykorzystywane przez Urząd Gminy przeznaczone są jako sala 

narda, pomieszczenia biurowe, toaleta dla niepełnosprawnych oraz hol. 



ANALIZA STANU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 
W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE 

str. 17 

 

 

Na pierwszym piętrze zlokalizowane są nastepujące pomieszczenia: sekretariat, 

gabinet wójta, sekretarza gminy,  obsługi rady i oświata, urząd Stanu Cywilnego, trzy 

pomieszczenia pracowników ds. księgowości oraz dwie toalety- damska i męska.  
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Na trzeci piętrze zlokalizowane są pięć pomieszczeń  biurowych, pomieszczenie 

gospodarcze oraz toaleta.  

Pomieszczenia wyposażone są w przyłącze kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne 

i telekomunikacyjne.  

W budynku brak jest punktu obsługi interesant  dopiero  na pierwszym piętrze 

zlokalizowany jest sekretariat.  
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Zadania realizowane w obiekcie 

 

W obiekcie Urzędu Gminy realizowane są poniższe zadania: 

➢ Obsługa osób- funkcja obejmująca wszelkie czynności realizowane dla 

obywateli m.in. obsługa spraw obywatelskich  (wnioski, skargi, płatności), 

spotkania indywidualne i grupowe, komunikacja z obywatelami, usługi 

ludności, wydarzenia itp.  

Odbiorca działań – osoba ze szczególnymi potrzebami z grupy: ruch, wzrok, 

słuch, intelekt, ASD, psychika oraz pozostałe osoby.  

 

➢ Zatrudnianie osób – funkcja obejmująca czynności związane z zatrudnieniem 

m.in. rekrutacja, zapewnienie stanowiska pracy, dostępu do pomieszczeń i 

sanitariatów, obsługa administracyjna pracowników, komunikacja z 

pracownikami itp. 

Odbiorca działań – osoba ze szczególnymi potrzebami z grupy: ruch, wzrok, 

słuch, intelekt, ASD, psychika oraz pozostałe osoby. 

 

➢ Działania organów gminy – obrady rady gminy, możliwość  zapoznania się z 

planami pracy i efektami, udział w posiedzeniach rady itp. 

Odbiorca działań – osoba ze szczególnymi potrzebami z grupy: ruch, wzrok, 

słuch, intelekt, ASD, psychika oraz pozostałe osoby. 

  

➢ Obsługa dostawców usług – funkcja obejmująca działania realizowane przy 

okazji współpracy z dostawcami (kurierzy, dostawcy towarów, serwis urządzeń 

itp.) m.in: komunikacja, spotkania w siedzibie urzędu, dostęp do pomieszczeń 

higieniczno – sanitarnych itp.  

Odbiorca działań – osoba ze szczególnymi potrzebami z grupy: ruch, wzrok, 

słuch, intelekt, ASD, psychika oraz pozostałe osoby. 

  

➢ Współpraca z podmiotami zewnętrznymi – funkcja obejmująca działania 

wynikające ze współpracy z innymi urzędami, organizacjami pozarządowymi, 
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klubami sportowymi itp. – m.in.: komunikacja z osobami, realizacja usług dla 

ludności , itd. 

Odbiorca działań – osoba ze szczególnymi potrzebami z grupy: ruch, wzrok, 

słuch, intelekt, ASD, psychika oraz pozostałe osoby.  

 

Analiza dostępności obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

 

W obiekcie Urzędu Gminy w Sztutowie można wyróżnić dwa typy użytkowników: 

➢ Osoby pracujące 

➢ Osoby korzystające z nich sporadycznie lub jednorazowo. 

Potrzeby obu grup są różne.  

Słownik dostępności: 

➢ Ruch – osoby na wózkach, osoby z porażeniem mózgowym, osoby 

poruszające się o kulach/balkonikach, osoby bez jednej/kilku kończyn, 

seniorzy, osoby z chorobą Parkinsona i Alzheimera, osoby o czasowo 

ograniczonej sprawności, osoby o niskim wzroście. 

➢ Wzrok – niewidomi, słabowidzący, głuchoniewidomi, osoby po zabiegach 

okulistycznych i urazach.  

➢ Słuch – głusi, słabosłyszący, użytkownicy aparatów słuchowych, użytkownicy 

implantów ślimakowych, osoby późnoogłuchłe.  

➢ Intelekt, ASD, psychika – osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ze 

spektrum autyzmu, z chorobami psychicznymi.  

➢ Pozostałe osoby – wszyscy, których nie ma wymienionych w grupach powyżej 

tzw. reszta społeczeństwa – ta grupa nie wymaga stosowania elementów lub 

działań dostępnościowych ale większość zastosowanych rozwiązań, zwiększy 

ergonomie i wygodę używania przez tę grupę przestrzeni i rzeczy.  
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Lp. Opis dostępności Charakterystyka  
dostępności  

Czy dostępność jest zrealizowana dla osób ze szczególnymi 
potrzebami  

Uwagi  

ruch wzrok słuch Intelekt, 
ASD, 
psychika 

pozostałe 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

 
Otoczenie budynku 

 

1. Czy budynek jest 
widoczny, czy łatwo go 
odnaleźć 

Budynek jest to obiekt 
trzykondygnacyjny dobrze 
oznakowany  

tak tak Nie dotyczy tak tak  

2. Czy miejsce postojowe 
dla osób 
niepełnosprawnych jest 
wyznaczone blisko 
wejścia do budynku 

Miejsce dla osoby 
niepełnosprawnej wyznaczone 
jest na ogólnym parkingu 
urzędu w odległości około 30 
m od wejścia głównego  

nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy nie  

3. Czy miejsce postojowe 
dla osób 
niepełnosprawnych jest 
prawidłowo oznakowane 

Miejsce jest oznakowane 
pionowo natomiast brak jest 
oznaczenia poziomego  

nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy nie  

4. Czy dojście do wejścia 
do budynku jest 
prawidłowe 

Dojście do budynku odbywa 
się poprzez chodnik 2 m 
utwardzony płytkami 
chodnikowymi w szarym 
kolorze z wysokimi 
krawężnikami  
 

 
nie 

 
nie 

 
Nie dotyczy 

 
nie 

 
nie 

 

Wejście do budynku 
 

5. Czy przy wejściu do 
budynku występuje 
różnica wysokości  

Główne wejście do budynku 
odbywa się poprzez schody 
zewnętrzne o trzech 
stopniach.  

 
tak 

 
tak 

 
Nie  

 
tak 

 
tak 
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Z boku schodów 
zlokalizowana jest pochylnia. 
Wejście jest oświetlone. 

6. Czy drzwi wejściowe 
mają odpowiednią 
szerokość 

Drzwi wejściowe do budynku 
otwierane są poprzez 
naciśnięcie klamki. Mają 
szerokość  100 cm 

tak tak Nie dotyczy tak tak  

7. Czy w widocznym 
miejscu umieszczona 
jest informacja o 
możliwości wejścia z 
psem przewodnikiem  

W budynku nie ma informacji o 
możliwości wejścia z psem 
przewodnikiem  

Nie dotyczy nie nie Nie dotyczy Nie dotyczy  

Informacja o pomieszczenia w budynku 
 

8. Czy łatwo jest uzyskać 
informacje o budynku? 
 

Przy wejściu znajduje się 
tablica informacyjna. Tablica 
zawieszona jest na ścianie.  

tak nie nie nie tak  

9. Czy w holu budynku 
umieszczony jest punkt 
informacyjny – recepcja. 

 W holu budynku brak jest 
wyznaczonego stanowiska 
informacyjnego - recepcji 

nie nie nie nie nie  

10. Czy w holu znajduje się 
tablica z wizualnym 
rozmieszczeniem 
pomieszczeń 

Brak jest takiej tablicy  nie nie nie nie nie  

11. Czy dla osób 
niewidomych lub słabo 
widzących umieszczona 
jest informacja o 
topografii budynku w 
alfabecie Braillea 
 

W holu budynku brak jest 
tablicy rozmieszczenia 
pomieszczeń w języku 
Braillea.  

Nie dotyczy nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy  

12. Czy w holu budynku 
znajduje się kanapa lub 
krzesła razem ze 
stolikiem jako miejsce do 
odpoczynku i 
ewentualnego 

W holu budynku znajdują się 
krzesła oraz stolik w celu 
odpoczynku i wypełnieniu 
dokumentacji.  

Tak  Tak  Tak  Tak  Tak   
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wypełnienia niezbędnej 
dokumentacji  
 

13. Czy w urzędzie 
zatrudniony jest 
pracownik znający język 
migowy  

W urzędzie gminy brak jest 
pracowników posługujących 
się językiem migowym 

Nie  Nie  Nie  Nie  Nie   

14. Czy w urzędzie w 
ramach komunikacji 
znajduje się pętla 
indukcyjna, system FM, 
system IR, tłumacz 
języka migowego online. 

W urzędzie nie ma systemów 
komunikacyjnych ani też 
tłumacza języka migowego 
online 

Nie  Nie  Nie  Nie  Nie dotyczy  

Poruszanie się po budynku 
 

15. Czy w budynku 
zlokalizowana jest winda 
w celu przemieszczania 
się pomiędzy piętrami  

W budynku brak jest windy w 
celu przemieszczania się 
między piętrami oraz 
alternatywnej możliwości 
przemieszczania się pomiędzy 
piętrami  

nie nie nie nie nie  

16. Czy w budynku są 
szerokie korytarze nie 
mniejsze niż 1,5 m  

W budynku korytarze mają 
szerokości od 1,5 m do 2 m  

tak Nie dotyczy Nie dotyczy tak tak  

17. Czy na korytarzach 
zastosowano 
kontrastowe barwy 
pomiędzy podłoga a 
ścianami oraz między 
drzwiami do 
pomieszczeń  

W budynku zastosowano 
kontrastowe barwy między 
posadzkami a ścianami i 
drzwiami.  

tak tak Nie dotyczy tak tak  

18. Czy numery do 
pomieszczeń oznaczone 
są w sposób kontrastowy 
oraz wypukły.  

Tabliczki z numerami 
pomieszczeń oznaczone są w 
sposób kontrastowy lecz nie w 
sposób wypukły  

Nie dotyczy nie Nie dotyczy Nie dotyczy nie  

19. Czy schody pomiędzy 
kondygnacjami 

Schody wyłożone są płytkami 
antypoślizgowymi, poręcze na 

tak tak Nie dotyczy tak tak  
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wyposażone są w 
atypoślizgową 
nawierzchnię, poręcze 
po obu stronach, a także 
czy pierwszy i ostatni 
stopień biegu ma 
oznaczenie w sposób 
kontrastowy względem 
powierzchni schodów  
 

schodach są z dwóch strony, 
pierwszy i ostatni stopień 
biegu ma oznaczenie 
kontrastowe względem 
powierzchni schodów 

20. Czy schody są 
oświetlone w taki 
sposób, aby 
poszczególne stopnie 
były dobrze widoczne 
 

Schody są oświetlone 
prawidłowo, każdy stopień jest 
widoczny 

tak tak Nie dotyczy tak tak  

21. Czy są ułatwienia do 
pokonania schodów (np. 
rampy, przenośne 
podjazdy itp.) 
 

Na terenie budynku brak jest 
ułatwień do pokonania 
schodów 

nie nie Nie dotyczy nie nie  

22. Czy w budynku znajduje 
się toaleta dla osób 
niepełnosprawnych   

W budynku znajduje się jedna 
toaleta dla osób 
niepełnosprawnych 
zlokalizowana na parterze 

tak nie nie tak tak  

23. Czy były przeszkolone 
osoby z pracowników w 
zakresie obsługi osób ze 
szczególnymi 
potrzebami  

W urzędzie gminy nie było 
zorganizowane szkolenie z 
zakresu obsługi osób ze 
szczególnymi potrzebami  

nie nie nie nie nie  
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DOSTĘPNOŚĆ INFORMATYCZNA 
 

Zasada Wytyczne  Kryterium sukcesu Poziom Opis Sytuacja  
w urzędzie 

Uwagi  

P
o

s
tr

z
e

g
a
ln

o
ś

ć
 

Alternatywa w postaci 
tekstu 

Treść nietekstowa A Wszystkie elementy dostępne 
jednym zmysłem (grafika, zdjęcia, 
przyciski, dźwięki itp.) musza mieć 
opis alternatywny w postaci tekstu 

możliwego do odczytania przez 
czytnik ekranu. 

Nie   

Dostępność mediów 
zmiennych w czasie  

Tylko audio oraz tylko 
wideo (nagranie) 

A Nagrania audio i wideo 
wyposażone są w transkrypcję 

tekstową 

Nie  

Napisy rozszerzone 
(nagranie)  

A Napisy do filmów zawierają 
informację o wszystkich ważnych 

dźwiękach  w filmie.  

Nie  

Audiodeskrypcja lub 
alternatywa dla mediów 

(nagranie) 

A W materiałach wideo treści 
dostępne tylko wzrokiem są 

opisane przy pomocy dodatkowej 
narracji lub ścieżki dźwiękowej albo 

opisu tekstowego 

Nie  

Audiodeskrypcja 
(nagranie) 

AA Wszystkie materiały wideo mają 
audiodeskrypcję dźwiękową  

Nie  

Możliwość adaptacji – 
odpowiednia 

(zrozumiała) prezentacja 
zawartości 

Informacje i relacje A Czytnik ekranu (program z którego 
korzystają osoby niewidome) 

odczytuje informacje na stronie lub 
w aplikacji z uwzględnieniem 

kontekstu 

Nie  

Zrozumiała kolejność A Jeśli kolejność odczytywania na 
stronie ma znaczenie, to tę 

kolejność rozumie też czytnik 
ekranu. 

  

Nie  
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Właściwości zmysłowe A Istotne informacje nie są podane 
jedynie za pomocą kształtu, koloru, 
rozmiaru, lokalizacji wizualnej lub 

dźwięku itp.  

Nie  

Orientacja – 
wyświetlenie treści w 

układzie poziomym, jak i 
pionowym 

AA Zmiana pozycji urządzenia (np. 
obrócenie telefonu) nie powoduje, 

że jakieś treści przestają być 
dostępne.  

Tak   

Określenie prawidłowej 
wartości 

AA Czytnik ekranu może podpowiadać 
rodzaj informacji, które trzeba 
wpisać w polach formularza. 

Nie  

Możliwość 
rozróżnienia 

Ułatwienie percepcji 
treści 

Użycie koloru A Kolor nie jest jedynym sposobem 
na wyróżnienie istotnych informacji  

Nie  

Kontrola odtwarzania 
dźwięku 

A Strona nie uruchamia 
automatycznie żadnych dźwięków.  

Tak  
 

 

Kontrast (minimalny) AA Na stronie lub w aplikacji 
stosowany jest właściwy kontrast 

pomiędzy tłem a tekstem minimum 
4,5:1 

Tak   

Zmiana rozmiaru tekstu  AA Można powiększyć czcionkę 
dwukrotnie bez utraty widoczności 
tekstu (np. przy pomocy przycisku 

ctrl+). 

Tak   

Tekst w postaci grafiki AA Tekst jest zawsze tekstem, a nie 
grafiką (skanem) przedstawiająca 

tekst. 

Tak   

Zawijanie tekstu AA Po powiększeniu, tekst 
automatycznie „zawija się” i na 

szerokość mieści się w całości w 
oknie przeglądarki. Kontrast dla 

treści niebędących tekstem.  

Tak   
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Kontrast dla treści 
niebędących tekstem 

AA Elementy nawigacyjne muszą mieć 
kontrast 3:1 wobec tła. 

Nie  

Odstępy w tekście AA Tekst powinien być wygodny do 
czytania – odległość pomiędzy 
liniami minimum 1,5 a spacja 

wielkości dwukrotnie większej niż 
szerokość  znaku.  

Nie  

Treści spod kursora lub 
fokusa 

AA Informacje pojawiające się po 
najechaniu kursorem myszy znikają 

lub są łatwo zamykane po 
przesunięciu, kursora w inne 

miejsce.  

Nie  

F
u

n
k
c

jo
n

a
ln

o
ś
ć
 

Dostępność 
 z klawiatury 

Klawiatura    A  Cała strona lub aplikacja może być 
użytkowana jedynie z 

wykorzystaniem klawiatury – bez 
potrzeby wskazywania myszką itp.  

Nie  

Brak pułapki na 
klawiaturę 

A Wszystkie ruchy focusa (wskazania 
gdzie znajduje się punkty uwagi na 
stronie) muszą być kontrolowane z 

klawiatury.  

Nie  

Jednoliterowe skróty 
klawiszowe 

A Jeśli strona korzysta z 
jednoliterowych skrótów powinna 

umożliwić ich wyłączenie i pozwolić 
na konfigurację skrótów z 

przyciskiem funkcyjnym (np. ctrl). 

Nie  

Wystarczająca ilość 
czasu 

Możliwość 
dostosowania czasu  

A Jest możliwość  zatrzymania limitu 
czasu lub jego wydłużenie. 

Wstrzymanie (pauza), zatrzymanie, 
ukrywanie 

Tak 
 

 

Wstrzymywanie (pauza) 
zatrzymywanie, 

ukrywanie 

A Strona umożliwia zatrzymanie 
wszystkich pokazów slajdów i 

innych treści zmieniających się w 
czasie 

Nie  

Atak padaczki - 
Migotanie 

Trzy błyski lub wartość 
poniżej progu 

A Strona nie emituje gwałtownych 
błysków. Takie błyski mogłyby 

powodować padaczkę.  

Tak 
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Możliwość  nawigacji  Możliwość pominięcia 
bloków  

A Strona umożliwia pomijanie 
powtarzalnych elementów nawigacji 
(np. takich samych bloków tekstu) 

Nie  

Tytuł strony  A Każda podstrona ma unikalny 
pasek tytułu – to ułatwia nawigacje  

Tak  

Kolejność fokusu A  Jeśli nawigacja na stronie musi 
odbywać się w konkretnej 

kolejności, to można to osiągnąć 
nie tylko przy pomocy myszki, ale 

także fokusa sterowanego 
klawiaturą, który przechodzi do 

kolejnych pól w oczekiwany 
sposób.  

 

Nie  

Cel linku ( w kontekście) A W etykiecie lub opisie linku 
znajduje się informacja, co znajduje 

się pod tym linkiem. 

Nie  

Wiele sposobów na 
zlokalizowanie strony 

AA Każdą podstronę lub miejsce na 
stronie można znaleźć na kilka 

sposobów 

Nie  

Nagłówki i etykiety AA Nagłówki i etykiety opisują 
fragmenty treści, co ułatwia 

zorientowanie się w interfejsie.  
 

Nie  

Widoczny fokus AA Gdy ze strony korzystasz przy 
pomocy klawiatury, zawsze 

widoczne jest miejsce, w którym w 
danej chwili jest aktywny fokus – na 

przykład przez zmianę koloru.  
 

Nie 
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Sposób 
wprowadzania danych  

Gesty punktowe A Wszystkie czynności, które 
większość osób wykonuje przy 

pomocy gestów wielopunktowych 
(na przykład rozciągnięcie ekranu 
dwoma palcami) można wykonać 

także jednym palcem 
 

Nie  

Anulowanie kliknięcia A  Na stronie można łatwo anulować 
przypadkowe kliknięcie. 

Nie  

Etykieta w nazwie A Etykieta wyświetlana na ekranie 
musi być taka sama jak etykieta 

odczytywalna dla czytnika ekranu 
 

Nie  

Aktywowanie ruchem A  Jeśli aplikacja jest obsługiwana 
ruchem sprzętu (np. przechyleniem 

telefonu), to można ją obsłużyć 
także w inny sposób.  

 

Nie dotyczy  

Z
ro

z
u

m
ia

ło
ś

ć
 

 

Możliwość odczytania Język strony  A Strona ma zdefiniowany język – 
czytnik ekranu odczytuje stronę po 

polsku albo w innym języku 

Tak   

Język części AA Jeśli na stronie wykorzystywane są 
więcej niż jeden język, to każdy z 
nich jest prawidłowo oznaczony (z 

wyjątkiem pojedynczych słów i 
nazw własnych) 

Nie  

Przewidywalność  Po oznaczeniu fokusem A Oznaczenie fokusem nie zmienia 
treści na stronie 

Nie  

Podczas wprowadzania 
danych 

A Treść, wygląd lub układ strony nie 
zmienia się podczas wprowadzania 

danych. 

Nie  
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Konsekwentna 
nawigacja  

AA Kolejność  wyświetlania w każdym 
miejscu strony działa tak samo – na 
przykład odpowiedzi „tak” lub „nie” 

są zawsze w takim samym 
porządku.  

 

Nie  

Konsekwentna 
identyfikacja 

AA Elementy na stronie wyglądające 
tak samo, działają tak samo.  

 

Nie  

Pomoc przy 
wprowadzaniu 

informacji  

Identyfikacja błędu A Wykryte automatycznie błędy są 
oznaczone tekstowo. 

Nie dotyczy  

Etykiety lub instrukcje A W formularzu zawsze musisz 
wiedzieć, co, gdzie jak wpisać. 

 

Nie dotyczy  

Sugestie korekty błędów AA Przy wykryciu błędu strona 
proponuje jego korektę – na 
przykład przy wpisaniu kodu 

pocztowego zawierającego literę 
strona zwraca błąd informując, że 
kod musi składać się tylko z cyfr. 

 

Nie dotyczy  

Zapobieganie błędom 
(kontekst prawny, 

finansowy, związany z 
podawaniem danych) 

AA Użytkownik ma możliwość 
poprawiania błędu (także wykrytego 

automatycznie) lub np. 
skorygowania wpisanej wartości.  

 

Nie dotyczy  
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DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNA 

 

 Dostępność informacyjno – komunikacyjna odnosi się do zapewnienie 

komunikacji w czasie wizyty w urzędzie, a także dbanie o możliwości 

przygotowania się do wizyty i komunikacji w urzędzie.  

Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności informacyjno – 

komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują: 

Zalecane Istniejące rozwiązanie Uwagi 

Środki wspierające 
zalecane  

Środki 
wspierające 
istniejące 

Obsługa z wykorzystaniem 

środków wspierających 

komunikowanie się lub przez 

wykorzystanie zdalnego 

dostępu online do usługi 

tłumacza przez strony 

internetowe i aplikacje. 

Korzystanie z poczty 
elektronicznej  

Tak  

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

Nie 

Komunikacja 
audiowizualna, w tym z 
wykorzystaniem 
komunikatorów 
internetowych, 

Nie 

Przesyłanie faksów Tak 

Strony internetowe 
spełniające standardy 
dostępności dla osób 
niepełnosprawnych 
 

Nie 

Instalacje urządzeń lub innych 

środków technicznych do 

obsługi osób słabosłyszących 

Pętla indukcyjna 
 

Nie   

System FM 
 

Nie 

System IR 
 

Nie 

System Bluetooth 
 

Nie 

Zapewnienie na stronie 

internetowej informacji o 

zakresie działalności :  

w postaci 
elektronicznego pliku 
zawierającego tekst 
odczytywalny 
maszynowo, 

Nie  

nagrania treści w języku 
polskim migowym 

Nie 

podanie informacji w 
tekście łatwym do 
czytania 

Tak 
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Zapewnienie, na wniosek 

osoby ze szczególnymi 

potrzebami komunikacji z 

podmiotem publicznym w 

formie określonej w tym 

wniosku  

powiększony tekst dla 
osób słabowidzących 

Nie   

gotowość  do 
komunikacji przy 

pomocy tablicy z literami 
dla osób które nie 

mówią 

Nie 

możliwość  przesłania 
SMS-a lub e-maila. 

Nie 

 

 

 

PODSUMOWANIE 

 Wdrażając postanowienia Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami należy zastosować takie rozwiązania, które będą mogły być  

w jak najwyższym stopniu wykorzystywane przez wszystkich mieszkańców.  

Jak wynika z przedstawionej powyżej analizy sytuacja w Urzędzie Gminy w Sztutowie 

jest niezadawalająca.   

Na dzień dzisiejszy w urzędzie może być zastosowany dostęp alternatywny i to  

w okrojonym zakresie.  

Osoba ze szczególnymi potrzebami – niepełnosprawna ruchowo może dotrzeć do 

urzędu tylko do poziomu parteru. Dalej z uwagi na brak środków komunikacji między 

piętrami musi liczyć na pomoc osób trzecich.  

Jeszcze gorsza sytuacja występuje gdyby urząd gminy zatrudnił osobę ze 

szczególnymi potrzebami.  

Dlatego też należy opracować plan działania w celu poprawy dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami na lata 2021 – 2024.  


