
Dostępność działań NGO  

dla osób ze szczególnymi potrzebami  

w kontekście regulacji ustawowych 

dr Małgorzata Franczak 

malgorzata_franczak@wp.pl 



Podstawy prawne 

► Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

► Ustawa z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

 

A także: 

► Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych ratyfikowana przez 

Polskę 06.09.2012 
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Podstawy prawne 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 

26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych  

i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego  

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

kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług 

 Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych  

z 2006r. 
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OSOBY ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

Osoby                             
z 

niepełnosprawnością 

Osoby 
starsze 

Kobiety w 
ciąży 

Osoby z 
małymi 
dziećmi 

Osoby z 
bagażem 

Osoby o 
nietypowy
m wzroście 

Osoby z 
trudnościami 

w 
komunikacji 
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Ustawa o zapewnieniu dostępności (…) - 

definicje 

osoba ze szczególnymi potrzebami – osobę, która 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 
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Ustawa o zapewnieniu dostępności (…) - 

definicje 

dostępność – dostępność architektoniczną, cyfrową oraz 

informacyjno-komunikacyjną, co najmniej w zakresie 

określonym przez minimalne wymagania, o których 

mowa w art. 6, będącą wynikiem uwzględnienia 

uniwersalnego projektowania albo zastosowania 

racjonalnego usprawnienia 
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„Dostępność jest kwestią kreatywności” 
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Dostępność jest kwestią kreatywności 
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Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują 

1) w zakresie dostępności architektonicznej:  

zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków 
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Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują 

1) w zakresie dostępności architektonicznej:  

instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w 

budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 

technicznych 
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Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują 

1) w zakresie dostępności architektonicznej:  
 

zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób 

wizualny i dotykowy lub głosowy 
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Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują 

1) w zakresie dostępności architektonicznej:  
 

zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego 
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Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują 

1) w zakresie dostępności architektonicznej:  
 

zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji  

lub ich uratowania w inny sposób 
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Dobre (?) praktyki 
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Dobre (?) praktyki 
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Dobre (?) praktyki 

23 



Dobre (?) praktyki 
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Dobre (?) praktyki 
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Dobre (?) praktyki 
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Dobre praktyki 
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Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:  

3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:  

a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się lub przez wykorzystanie 

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

30 



Dobre praktyki 
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Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:  

3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:  

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 
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Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:  

3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:  

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 

 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/deklaracja-o-dostepnosci 

https://www.poznan.pl/mim/turystyka/-,doc,1017,31339/-,71844.html 
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Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

obejmują:  
 

 w zakresie dostępności cyfrowej 

● strona podmiotu w Biuletynie Informacji Publicznej, 

● dane teleadresowe podmiotu i linku do strony podmiotowej w BIP, 

● narzędzia kontaktowych (np. formularze, wideotłumacz języka migowego 

itp.) 

● nawigacja (nagłówki,tabele) 

● deklaracji dostępności, 

● informacji dotyczących sytuacji kryzysowej, 

● dokumenty urzędowe oraz wzorów umów lub wzorów innych dokumentów 

przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych. 
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Komunikacja alternatywna ACC 
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Ćwiczenie: 

Zrób opis alternatywny  

fotografii i grafik 
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Tekst łatwy do czytania - symbol 

 

 

 

 

 

 

 

Możesz ściągnąć logo ze strony internetowej: www.inclusion-europe.org/etr 
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Tam, gdzie to możliwe unikaj pisania 

kolorowym drukiem ponieważ: 

•niektórzy ludzie nie widzą różnic między 
kolorami. 

•niektórzy mogą chcieć skserować dokument.   
Może być wtedy tylko czarno-biały, kolory nie 
wyjdą dobrze na kopii. 

•niektóre kolory są źle widoczne na niektórych 
tłach.  Na przykład, żółty tekst na białym 
papierze jest trudny do odczytania. 
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PIKTOGRAMY ZDJĘCIA RYSUNKI 

Dowód  osobisty POZNAŃ 

Konwencja o prawach Osób Niepełnosprawnych 

Instrukcje - np. mycie rąk przed  …. 
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Współczynnik mglistości tekstu 

FOG – indeks czytelności, który ma na celu określenie 

stopnia przystępności tekstu. Jego wartość oznacza liczbę 

lat edukacji potrzebnych do zrozumienia tekstu, np. 

wartość FOG=9 jakiegoś tekstu oznacza, że tekst ten 

będzie zrozumiały dla absolwentów gimnazjum i osoby o 

wykształceniu ponadgimnazjalnym. 

 

jasnopis.pl  
46 



47 



Ćwiczenie 

Przetłumacz na tekst prosty 
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Obejrzyj fragment filmu z audiodeskrypcją: 

 

49 



Zadanie: 

Jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz integracji społeczności lokalnej organizujecie 

festyn osiedlowy na powitanie lata. Festyn jest finansowany z środków EFS. Z zaproszeniem na 

festyn chcecie dotrzeć do wszystkich mieszkańców, w tym do uczestników warsztatów terapii 

zajęciowej (osoby z niepełnosprawnością intelektualną), klubu dla osób Głuchych  oraz 

uczestników dziennego domu dla seniorów, z których część porusza się na wózkach.   

Wiecie, że na osiedlu mieszka młoda niewidoma kobieta. 

W ramach festynu przewidujecie prelekcję filmu zachęcającego do selekcji śmieci oraz 

przeprowadzenie głosowania na temat nowego osiedlowego parkingu, jaki spółdzielnia 

mieszkaniowa chce wybudować na części parku. 

Jakie potrzeby mieszkańców musicie wziąć pod uwagę, na etapie: 

a. planowania     b. promocji/informowania c. realizacji d. ewaluacji przedsięwzięcia? 
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Koordynator dostępności  

- odpowiedzialność za dostępność danego 

podmiotu, dla którego został wyznaczony, 

- przygotowanie i wdrożenie planu działań na 

rzecz poprawy dostępności podmiotu 

publicznego, 

- przygotowanie raportów dostępności  
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Kalendarium 

► do 23 września 2020 dostępne strony internetowe  

► do 30 września 2020 r. wyznaczenie koordynatorów dostępności  

► do 31 marca 2021 r. pierwsze raporty o dostępności  

► od 23 czerwca 2021 r. dostępne aplikacje mobilne  

► do 6 września 2021 r. zapewnienie dostępu alternatywnego jest traktowane jako 

zapewnienie dostępności  

► Od 6 września 2021 r. zamówienia z firm zewnętrznych muszą w treści umowy określać 

warunki służące zapewnieniu dostępności; zapewnianie dostępności następuje w miarę 

możliwości zgodnie z zasadami uniwersalnego planowania; postępowania skargowe  

► do 31 marca każdego roku oraz po każdej zmianie podmioty publiczne dokonują przeglądu i 

aktualizacji deklaracji dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej, która ma wpływ 

na jej dostępność cyfrową.  
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