
Materiał pomocniczy do opisu poziomu dostępności realizacji zadania 

publicznego 
 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zadanie winno być realizowane  

z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników, w tym zapewnienie dostępności 

zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot 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 ustawy o dostępności, podmiot 

ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. 

Informacje na ten temat musi znaleźć się w korekcie oferty, która otrzymała wsparcie 

finansowe w formie dotacji. Taką informacje należy zamieścić w punkcie: „VI. Inne informacje 

pkt 3 Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do 

kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”. 

 

Treść art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami: 

Art.  6.  Zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

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, 

b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 

architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 

pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, 

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

najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, 



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. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 426, 568 i 875), 

e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 

uratowania w inny sposób; 

 

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. 

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, 

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, 

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, 

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

podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku. 

 

Art.  7.  Dostęp alternatywny 

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: 

a) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lu 

b) zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym 

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub 

c) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi 

realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie 

dla tych osób. 

3. W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami 

dostępności w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 2, zastosowanie mają przepisy art. 

7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgodnie z zapisami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (zwanej dalej ustawą) należy zadbać o jej zapewnienie na wskazanym w ustawie 

minimalnym poziomie, zwanym „standardem minimum”.   

Obowiązek ten dotyczy również organizacji pozarządowych realizujących zadania 

publiczne na zlecenie Zarządu Powiatu Szamotulskiego.  

Dostępność, zgodnie z zapisami ustawy obejmuje takie obszary, jak dostępność:  

- architektoniczna,  

- cyfrowa, 

- informacyjno-komunikacyjna.   

Każda organizacja składająca korektę oferty na realizację zadania publicznego jest 

zobowiązana opisać poziom dostępności realizowanego zadania w zakresie „standardu 

minimum”. Oferent jest zobowiązany wskazać obszary, w których nie jest w stanie w sposób 

samodzielny zapewnić dostępności zgodnie z ww. „standardem minimum”.  

 

 

Pytania pomocnicze zawarte poniżej wynikają z „standardu minimum” i służą do stworzenia 

opisu poziomu oraz braków w dostępności.   

 

I. W zakresie dostępności architektonicznej 

1) Czy w budynku zapewniono przestrzeń wolną od barier stojących na drodze lub 

zagrażających potknięciem? 

(Barierą mogę być np. materiały promocyjne- roll-upy, banery, śmietniki, duże donice 

z kwiatami, krzesła, nieoznaczone filary znajdujące w ciągu komunikacyjnym.  

art. 6 ust. 1 pkt a) ustawy) 

TAK NIE NIE DOTYCZY (dlaczego?) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



2) Czy budynek posiada windę?  

(art. 6 ust. 1 pkt b) ustawy) 

TAK NIE NIE DOTYCZY (dlaczego?) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Czy do budynku prowadzi pochylnia lub podnośnik np. dla wózków?   

(art. 6 ust. 1 pkt. b) ustawy) 

TAK NIE NIE DOTYCZY (dlaczego?) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Czy w budynku znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń, w których 

realizowane jest zadanie, w formie: 

- wizualnej, dotykowej (np. tablica wydrukowana drukiem wypukłym) 

- głosowej (np. informacja głosowa o lokalizacji osoby w budynku, przekazywana za 

pośrednictwem np. aplikacji)  

- innej? (opisać w jakiej) 

(art. 6 ust. 1 pkt c) ustawy) 

TAK NIE NIE DOTYCZY (dlaczego?) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



5) Czy do miejsca (budynku, obiektu, hali, boiska itp.), w którym realizowane jest zadanie 

publiczne, można wejść z psem asystującym?   

(art. 6 ust. 1 pkt d) ustawy) 

TAK NIE NIE DOTYCZY (dlaczego?) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) W  jaki sposób osoba ma możliwość skontaktowania się z organizacją w celu uzyskania 

informacji o jej działalności zgodnie ze swoimi potrzebami, (np. informacja przekazana 

telefonicznie osobie niewidomej, za pośrednictwem tłumacza migowego osobie 

głuchej itp.  

art. 6 ust. 3 pkt d) ustawy) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) Czy plan ewakuacyjny budynku jest dostępny i uwzględnia możliwości i ograniczenia  

osób ze szczególnymi potrzebami?   

(art. 6 ust.1 pkt e) ustawy) 

TAK NIE NIE DOTYCZY (dlaczego?) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

II. W zakresie dostępności cyfrowej 

1) Czy strona internetowa organizacji jest dostosowana do potrzeb osób  

z niepełnosprawnością, zgodnie z wytycznymi: jest użyta opcja zastosowania 

kontrastu, możliwość powiększenia tekstu, zastępowanie tekstu grafiką, 

kompatybilność  

z urządzeniami mobilnymi, poruszanie się po stronie za pomocą klawiatury.  

(art. 6 ust. 2 ustawy) 



TAK NIE NIE DOTYCZY (dlaczego?) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej 

1) Czy wydarzenie/ działanie jest tłumaczone na j. polski lub inny język według potrzeby, 

język migowy lub realizowane przy wsparciu alternatywnych metod komunikacji (np. 

czy zapewniony jest tłumacz języka migowego lub aplikacja do tłumaczenia języków 

migowego i mówionego?  

art. 6 ust. 3 pkt a) ustawy) 

TAK NIE NIE DOTYCZY (dlaczego?) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Czy w trakcie wydarzenia jest możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, 

wspomagającej słyszenie z aparatów słuchowych, lub innych technologii 

wspomagających słyszenie?  

(art. 6 ust. 3 pkt b) ustawy) 

TAK NIE NIE DOTYCZY (dlaczego?) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Czy na stronie internetowej organizacji dostępna jest informacja o zakresie jej 

działalności w postaci elektronicznego pliku, zawierającego tekst odczytywany przez 

urządzenia asystujące, nagranie treści w polskim języku migowym oraz informacji  

w tekście łatwym do czytania?   

(art. 6 ust.3 pkt c) ustawy) 

TAK NIE NIE DOTYCZY (dlaczego?) 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IV. W indywidulanym przypadku, jeśli organizacja 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 ustawy, podmiot ten jest zobowiązany 

zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny (proszę opisać dostęp alternatywny). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


