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Polski Związek Niewidomych to jedyna w Polsce 
samorządowa organizacja członkowska powołana, zarządzana 
oraz działająca na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. 
Dzięki sieciowej strukturze jesteśmy obecni w każdym powiecie 
w Polsce. Działamy aktywnie także za granicą jako członek 
Światowej i Europejskiej Unii Niewidomych. 
Od 70 lat skutecznie zapobiegamy wykluczeniu społecznemu 
oraz zawodowemu niewidomych i słabowidzących. Niesiemy 
wszechstronną pomoc osobom dotkniętym chorobami narządu 
wzroku oraz ich rodzinom. 
Jesteśmy rzecznikiem środowiska oraz wyznaczamy standardy 
funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących. 
Prowadzimy działalność doradczą, rehabilitacyjną, 
informacyjną, szkoleniową, kulturalną i promocyjną. 

WIĘCEJ NA: WWW.PZN.ORG.PL



Aż 2 796 700 osób miało w 2016 r. 
uszkodzenia i choroby narządu 
wzroku (wg danych GUS).  
42 000 osób deklaruje, że w ogóle 
nie widzi.

Co 4 niepełnosprawność spowodowana jest znaczną 
dysfunkcją wzroku po schorzeniach narządu ruchu, 
układu krążenia  
i neurologicznych. Równocześnie, co trzeci Polak 
nigdy nie był u okulisty (badania TNS Polska). 

Jak wskazują naukowcy informacje docierają  
do mózgu ludzkiego poprzez pięć podstawowych 
zmysłów. 
▪ 75-90% wzrok,  
▪ 15% słuch,  
▪ 6% smak, 
▪ 4% zapach. 

Jeśli zabraknie tego najważniejszego, człowiek staje się 
bezradny. 
 



Statystyki PZN na koniec 2020 r.

Na koniec 2020 roku zarejestrowaliśmy 
34.064 osób. Są to niewidomi ze 
znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. Całkowicie 
niewidomych osób jest 1797, a nowo 
przyjętych 804. 



USTAWA O ZAPEWNIANIU DOSTĘPNOŚCI 
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 



CELE

Podniesienie jakości i zapewnienie niezależności 
życia dla osób o szczególnych potrzebach, w tym 
osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi 
trudnościami w zakresie mobilności lub percepcji. 

Służyć temu będzie poprawa dostępności 
przestrzeni publicznej, w tym architektury, 
transportu, cyfryzacji, edukacji, służby zdrowia, 
kultury, produktów i usług na szeroką skalę.



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

potrzebami 

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów 

publicznych 

Dostępność Plus

dostępność cyfrowa 
Standard WCAG 2.1 

Dostępność 
komunikacyjno-

informacyjna

Dostępność 
architektoniczna



Celem ustawy jest poprawa warunków życia i funkcjonowania 
obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na 
marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na 
niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu 
wieku czy choroby. Ustawa jest kluczowym elementem rządowego 
programu „Dostępność Plus”, który rząd przyjął 17 lipca 2018 r. 
Rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy realizują zapisy 
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, którą Polska 
ratyfikowała w 2012 roku.

KTO SKORZYSTA Z WDROŻENIA USTAWY?



KIM JEST OSOBA ZE SZCZEGÓLNYMI 
POTRZEBAMI?

osoba, „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”. Są to nie tylko osoby 
niepełnosprawne, ale również osoby starsze, kobiety z wózkiem 
dziecięcym, osoby z ciężkim bagażem, osoby chodzące o kulach.



KOGO OBOWIĄZUJE USTAWA?

Sektor publiczny jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej minimalnej dostępności, która 
zagwarantuje dostępność podmiotu publicznego (art. 6.3. UZD). Podmiot publiczny zapewnia 
dostępność przez stosowanie uniwersalnego projektowania nowych rozwiązań lub racjonalnych 
usprawnień w usuwaniu istniejących barier. Minimalne wymagania obejmują zapewnienie w 
instytucjach publicznych: 
• dostępności informacyjno-komunikacyjnej 
• dostępności cyfrowej 
• dostępności architektonicznej  
Przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe [art. 5.1. UZD] mogą. 



ZOBOWIĄZANE PODMIOTY 
PUBLICZNE

• Organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, NIK, RPO, KRRIT, sądy, 
trybunały, PAN, ZUS, KRUS, NFZ 

• Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki 
• Jednostki budżetowe 
• Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 
• Państwowe i samorządowe instytucje kultury 
• Agencje, fundusze 
• Szkoły i uczelnie publiczne



Uniwersalne projektowanie 
zakłada, że produkty i usługi będą 
użyteczne dla wszystkich w 
możliwie największym stopniu – bez 
potrzeby ich adaptacji lub 
specjalistycznego projektowania. 
Dla osób, które tego potrzebują, 
można zastosować dodatkowe 
pomoce techniczne. Racjonalne usprawnienie to 

konieczne i odpowiednie zmiany i 
dostosowania, które można 
wykonać bez nieproporcjonalnego 
lub nadmiernego obciążenia.



DOSTĘP ALTERNATYWNY

• UWAGA: Jeśli ze względów np. technicznych lub prawnych, takich jak np. ochrona 
konserwatorska budynku w którym mieści się podmiot nie może zapewnić dostępności 
w zakresie określonym powyżej, musi zastosować dostęp alternatywny. Polega on np. 
na zmianie organizacyjnej obsługi klientów – np. przeniesieniu jej do pomieszczenia na 
parterze do którego nie prowadzą schody, lub zapewnianiu osobie ze szczególnymi 
potrzebami wsparcia innej osoby (np. pomoc przy wejściu na piętro, odczytanie 
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji). 

• Po 6 września 2021 r. muszą być to indywidualne, szczególne przypadki



ŚRODKI NA ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

• Na podstawie ustawy utworzony został Fundusz Dostępności, którego celem jest 
udzielanie wsparcia finansowego na dostosowanie budynków podmiotów publicznych oraz 
budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego. To dzięki tym środkom będziemy mogli 
budować windy i inne usprawnienia w budynkach – co jest bardzo wyraźnym oczekiwaniem 
społecznym. Wsparcie ze środków Funduszu, udzielane będzie w formie pożyczki ale z 
możliwością częściowego jej umorzenia po spełnieniu określonych kryteriów (np. jeśli z 
inwestycji korzystać będzie duża liczba osób niepełnosprawnych czy seniorów). Dzięki tym 
środkom możliwy będzie montaż windy i innych urządzeń, umożliwiając swobodną 
komunikację w obiektach wielorodzinnych.



FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

• Obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
(art. 37), bezpośrednio lub przez pośredników finansowych 
(art. 39)



FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

• Start 4 października 2019 r. 

• Wsparcie budowy wind 

• Uprawnieni: 

• Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y 

• Administracja samorządowa, rządowa, spółki komunalne, podmioty zależne 

• Szkoły wyższe i jednostki naukowe 

• Instytucje kultury 

• Inne osoby prawne jednostki sektora finansów publicznych



JAKIE DATY WYNIKAJĄ Z USTAWY?  
CO I DO KIEDY MA BYĆ ZROBIONE? 

• 23 września 2020 – od tego dnia strony internetowe oraz aplikacje mobilne podmiotów publicznych muszą być dostępne cyfrowo.  
• 30 września 2020 – powołanie koordynatora dostępności 
• 6 września 2021 – po tej dacie dostęp alternatywny musi być traktowany jako sytuacja wyjątkowa  
• Od tego dnia przy zlecaniu zadań w umowie muszą być zawarte wymagania dotyczące dostępności dla osób ze szczególnymi 

potrzebami  
• Po tej dacie osobom ze szczególnymi potrzebami będzie przysługiwało prawo do wniesienia skargi na brak dostępności  
• Do tego dnia każdy podmiot publiczny musi przygotować pierwszy raport o zapewnieniu dostępności (art. 11 Ustawy). Kolejne 

raporty muszą być publikowane w BIP co cztery lata  

 



KOORDYNATORZY DOSTĘPNOŚCI (ART. 14)

• Od 30 września 2020 r. w organach administracji rządowej i samorządowej, organach kontroli 
państwowej i ochrony prawa oraz sądach i trybunałach powinni zostać wyznaczeni 
koordynatorzy dostępności. Oznacza to, że już teraz m.in. w urzędzie gminy, powiatu czy 
w sądzie osoba ze szczególnymi potrzebami będzie mogła poprosić koordynatora o pomoc 
w rozwiązywaniu problemów z brakiem dostępności do urzędu czy sądu i możliwości 
załatwienia swoich spraw urzędowych. Dane kontaktowe do koordynatora powinny znajdować 
się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu publicznego.  

• Informacje pomocne przy wykonywaniu zadań koordynatora można znaleźć w Niezbędniku 
koordynatora  oraz FAQ  umieszczonych na stronie Programu Dostępność Plus.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/95095/Niezbednik_v10.docx
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/95095/Niezbednik_v10.docx
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/95096/FAQ_na_strone_internetowa.docx


 DO ZADAŃ TAKIEGO KOORDYNATORA 
NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

• wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych 
przez ten podmiot; 

• przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy 
zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez ten podmiot, 
zgodnie z minimalnymi wymaganiami (plan działania obejmuje w szczególności 
analizę stanu zapewnienia omawianej dostępności przez ten podmiot oraz 
planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności 
przez ten podmiot); 

• monitorowanie działalności tego podmiotu w zakresie zapewniania dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami. 



OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE

Zgodnie z przepisami art. 11 ustawy podmiot publiczny przekazuje co 4 lata, 
najpóźniej do 31 marca danego roku, raport o stanie zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie, i 
publikuje go na swojej stronie podmiotowej BIP, a jeżeli nie ma takiej strony 
– na swojej stronie internetowej. Raport będzie przygotowywany na 
formularzu opracowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego (obecnie Minister Inwestycji i Rozwoju; dalej: MIR) i 
udostępnionym na jego BIP. 



Ważne 
Niezależnie od powyższego obowiązku, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, MIR może, w każdym czasie, 
występować do podmiotów publicznych o przedstawienie 
sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w zakresie ich działalności (art. 12 
ustawy).



RAPORT ZAWIERA

• informacje w zakresie spełniania przez dany podmiot, w ramach 
prowadzonej działalności, minimalnych wymagań; 

• w każdym przypadku zapewnienia dostępu alternatywnego – 
analizę uzasadniającą brak zapewnienia dostępności osobie ze 
szczególnymi potrzebami. 



GDZIE PRZEKAZUJEMY RAPORTY

Do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego - w 
przypadku raportów przygotowywanych przez podmioty publiczne 
będące organami, o których mowa w art. 5 § 2 pkt 4 KPA, oraz inne 
podmioty publiczne o ogólnokrajowym zasięgu działania; 
Natomiast w przypadku raportów przygotowywanych przez inne 
podmioty publiczne, przekazuje się je do właściwego miejscowo 
wojewody.



DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-
KOMUNIKACYJNA



• dostępność informacyjno-komunikacyjna – zapewnienie 
informacji na temat tego, jakie zadania wykonuje dany podmiot w 
postaci nagrania w polskim języku migowym dla osób głuchych, 
informacji w tekście łatwym do czytania (ETR) - m.in dla osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, czy pliku możliwego do 
odczytania, dzięki któremu taką informację może udźwiękowić 
osoba niewidoma. Dostępność w tym zakresie to także 
umożliwienie komunikacji z podmiotem w taki sposób, jaki jest 
dogodny dla osoby ze szczególnymi potrzebami np. poprzez 
mail, SMS czy przy użyciu usług tłumacza PJM online. 



KOMUNIKACJA W WYBRANY 
SPOSÓB

Osoby ze szczególnymi potrzebami mają prawo wybrać sposób, w jaki będą 
komunikować się z podmiotem publicznym. Muszą jednak zgłosić go podmiotowi. 
[Art. 6.3.D UZD] 

Komunikacja w wybrany sposób obejmuje:

alfabet brajla duża 
czcionka 

wersja 
elektroniczna 

wszystkie inne sposoby, 
które wskażą osoby ze 

szczególnymi 
potrzebami



 SAVOIR-VIVRE WOBEC OSÓB 
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 



?  
 
JAK UMIEJĘTNIE POSTĘPOWAĆ  Z  0DWIEDZAJĄCYM 
Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU 

https://www.youtube.com/watch?
v=9WfI_h5LK08&feature=emb_title&ab_channel=PolskiZwi%C4%85zekNiewidomych

https://www.youtube.com/watch?v=9WfI_h5LK08&feature=emb_title&ab_channel=PolskiZwi%C4%85zekNiewidomych
https://www.youtube.com/watch?v=9WfI_h5LK08&feature=emb_title&ab_channel=PolskiZwi%C4%85zekNiewidomych


N JAK NIEWIDOMY



• http://stabilo.org.pl/wp-content/uploads/2018/10/Savoir-Vivre-wobec-OzN.pdf

http://stabilo.org.pl/wp-content/uploads/2018/10/Savoir-Vivre-wobec-OzN.pdf






DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA



• dostępność cyfrowa –  strony internetowe i aplikacje mobilne 
podmiotów publicznych muszą być zgodne ze Standardem 
WCAG 2.1 (czyli Web Content Accessibility Guidelines) na 
poziomie AA. Jest to opublikowany przez organizację W3C 
standard, który zawiera zbiór zasad, jakimi powinni kierować 
się twórcy stron internetowych, aby przygotowane przez nich 
strony były maksymalnie dostępne dla osób z różnymi 
niepełnosprawnościami.



• WCAG dzieli dostępność stron na trzy poziomy, oznaczane 
odpowiednio A, AA oraz AAA. Na poziomie A i AA znajdują się 
wytyczne, które muszą zostać spełnione, w przeciwnym przypadku 
zamieszczona treść będzie niedostępna dla pewnej grupy osób z 
niepełnosprawnością. Poziom AAA nie jest obowiązkowy.



CZY TWOJA STRONA SPEŁNIA 
STANDARDY DOSTĘPNOŚCI?

• Narzędzia do badania dostępności cyfrowej: 

• Utilitia validator.utilitia.pl 

• W3C HTML Validator validator.w3.org

https://validator.utilitia.pl/
http://validator.w3.org/


• Ustawa dotyczy w szczególności: 

- umieszczenia na stronie danych teleadresowych podmiotu i linku do strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, 

- umieszczenia na stronie narzędzi kontaktowych (np. formularzy, wideotłumacza języka migowego itp.), 

- zapewnienie odpowiedniej nawigacji po stronie, 

- umieszczenia na stronie deklaracji dostępności, 

- zapewnienia na stronie dostępnych multimediów (czyli np. zawierających napisy), 

- umieszczenia na stronie informacji dotyczących sytuacji kryzysowej, 

- publikacji dostępnych dokumentów urzędowych oraz wzorów umów lub wzorów innych dokumentów przeznaczonych do 

zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.



JAK ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ STRON 
INTERNETOWYCH?

▪ umieszczane na stronach internetowych dokumenty tekstowe muszą być 
tekstami, a nie elektronicznymi fotografiami tekstu, a informacje przedstawione 
w postaci graficznej bądź wideo muszą posiadać alternatywny opis tekstowy. 
▪ każda funkcja na stronie musi być dostępna nie tylko za pomocą myszy, ale 

także klawiatury. Jak to zbadać? 

1. Wciśnij wielokrotnie przycisk TAB i przejdź w ten sposób po wszystkich 
aktywnych elementach strony, 

2. Każdy element, na który wejdziesz w ten sposób powinien jakoś się wyróżnić 
(np. dodatkową ramką, zmianą koloru) - to wyróżnienie to tzw. fokus, 

3. Sprawdź czy widzisz takie wyróżnienie na aktywnych elementach strony,



Upewnij się czy wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za 
pomocą klawiatury? Jak to zbadać? 
Użyj do nawigacji samej klawiatury i klawiszy: 
• TAB (idź do przodu),  
• Shift+TAB (idź do tyłu), 
• Enter (wybierz), 
• Esc (wyjdź/zamknij),  
• Spacja (oznacz/rozwiń w np. pola rozwijane, listy rozwijane) 
• strzałki „góra” i „dół” (przechodzenie po elementach listy rozwijanej),



Lista kontrolna do samodzielnego badania dostępności 
cyfrowej strony internetowej i jej zgodności z ustawą z dnia 
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

Opracowanie: Wydział Dostępności Cyfrowej; Centrum 
GovTech Polska 
Warszawa, 2021 
https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-
dostepna-cyfrowo 

https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-dostepna-cyfrowo
https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-dostepna-cyfrowo


JAK ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ STRON 
INTERNETOWYCH?

▪ informacja musi być eksponowana tak, aby każdy mógł ja odczytać, aby serwisy 
instytucji publicznych nie zamieniały się w serwisy reklamowe. Sprawdź czy na stronie 
są elementy migające lub poruszające się, których miganie lub ruch nie są niezbędne 
dla zrozumienia informacji,  

▪ musi być możliwość zmiany wielkości czcionki - czyli po powiększeniu widoku strony do 
200% widać całość informacji ze strony. Jak to zbadać? 

1. Powiększ widok badanej strony do 200% -  np. trzymając wciśnięty klawisz CTRL 
wciśnij kilkukrotnie przycisk „+”. W pasku przeglądarki będzie widoczna informacja o 
ile procent widok jest powiększony. Uwaga: nie chodzi tu o powiększenie samych 
czcionek, ale całego widoku strony. 

2. Sprawdź czy cała zawartość strony jest widoczna, bez konieczności przewijania treści 
w poziomie.  

3. Sprawdź czy żadne treści nie zachodzą na siebie lub czy nie zniknęły.



JAK ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ STRON 
INTERNETOWYCH?

▪  musi być możliwość zmiany tła, tzw. wysoki kontrast. Użytkownicy 
muszą mieć możliwość wyboru przeglądania strony: ciemne litery na 
jasnym tle lub jasne litery na ciemnym tle. 
▪Jeśli na stronie internetowej znajdują się zdjęcia, należy je opisać, lub 

dodać tekst alternatywny. 











DOSTĘPNA MUSI BYĆ CAŁA STRONA ALE 
SĄ WYJĄTKI:

• materiały archiwalne – czyli publikowane przed 23 września 2018 r. 
• transmisje online nadawane na żywo 
• dokumenty, pliki i inne treści, które nie są niezbędne do realizacji 

bieżących zadań 
• treści otrzymane od innych podmiotów 
• niektóre mapy, dzieła sztuki i zabytki



AUDYT DOSTĘPNOŚCI STRON INTERNETOWYCH 
(WCAG 2.1)

• dr Izabela Mrochen 
• MultiAccess Centre 
• ibmrochen@gmail.com 
•  https://izabela-mrochen.eu/

• Certyfikowany ekspert ds. WCAG 
• Certyfikowany ekspert ds. dostępnych dokumentów 

cyfrowych 
• Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu dostępności 

cyfrowej 
• Pomysłodawca i organizator Dni Dostępności Cyfrowej 
• Ekspert ds. badania dostępności cyfrowej zasobów 

Internetu 

https://izabela-mrochen.eu/


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

• Deklaracja dostępności to opis dostępności podmiotu publicznego dla osób z 
niepełnosprawnościami. Informuje te osoby o rozwiązaniach, ale też problemach, jakie spotkają 
na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej i budynkach danego podmiotu publicznego. 

• Od 23 września 2020r. taka deklaracja jest obowiązkowa dla każdej strony internetowej, a od 
23 czerwca 2021r. dla każdej aplikacji mobilnej, która należy do podmiotu 
publicznego. Obowiązek ten wynika z Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

• Deklaracja opisuje stan dostępności. Nawet jeśli strona internetowa jest niedostępna to musi 
mieć w pełni dostępną deklarację, która opisuje ten stan.



Jak przygotować Deklarację Dostępności? 
https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-przygotowac-
deklaracje-dostepnosci 

https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-przygotowac-deklaracje-dostepnosci
https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-przygotowac-deklaracje-dostepnosci


• Przykładowa deklaracja dostępności: 
• Uniwersytet Śląski 
• https://us.edu.pl/deklaracja-dostepnosci/

https://us.edu.pl/deklaracja-dostepnosci/


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA



Podmioty publiczne muszą zapewnić: 
• wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynków, czyli możliwość poruszania 

się po piętrach i pomiędzy piętrami, 
• dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych w budynku, 
• informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub 

głosowy - czyli umieścić w budynku np. schemat pomieszczeń, tyflomapę, infokiosk, które pomogą w 
szczególności osobie z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu w lokalizacji pomieszczeń w budynku, 

• wstęp do budynku osobie z psem asystującym, 
• możliwość ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami lub zapewnienie im innego sposobu 

ratunku (poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, czy sygnalizację).



JAK ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ 
POMIESZCZEŃ I OTOCZENIA DLA OSÓB 

NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH?



Duże i wypukłe 
oznaczenie  
numerów pomieszczeń.

Odpowiednia wielkość  
i kolorystyka napisów  
z zachowaniem ich 
kontrastów.

Oznaczenie ciągów  
komunikacyjnych i 
usunięcie  
zbędnych 
przeszkód.

1.

2. 4.

Likwidacja progu w 
wejściu.

3.



Oznaczenie szklanych 
drzwi żółtymi taśmami

Korytarze i 
pomieszczenia 
przystosowane do 
poruszania się na 
wózku

Winda z wypukłymi 
oznaczeniami.

5.

6. 8.

Listwy 
antypoślizgowe w 
kolorze żółtym 
oznaczające 
krawędzie schodów

7.



Oznaczenia dotykowe, 
kontrastowe i napisy

Znaki i napisy powinny znajdować się na poziomie oczu (tj. 
1,4 – 1,7 m)

Należy stosować litery o prostym kroju (bez kursywy), 
czcionką bezszeryfową (Calibri, Arial, Tahoma) na 
matowym, kontrastowym tle

Oznaczenia dotykowe na drzwiach (np. napisy brajlowskie 
lub oznaczenia wypukłe) należy umieszczać nad klamką 
lub obok drzwi na wysokości 1,4 – 1,7 m 



Szklane drzwi mają kontrastujące pasy 
na wysokości wzroku osoby stojącej i na 
wózku. 



Choć same drzwi wejściowe do 
obiektu są szerokie i nie ma przed 
nimi barier wysokościowych, są one 
właściwie niewidoczne dla osoby 
słabowidzącej. Analogicznie, cała 
elewacja obiektu jest potencjalnie 
niewidoczna dla osób 
niedowidzących. Brakuje również 
oznaczeń o funkcji obiektu.



Wygodny dla użytkowników hol wejściowy. Po jednej stronie znajduje się strefa 
przeznaczona do odpoczynku, lub oczekiwania, po drugiej recepcja. Strefa 
komunikacyjna nie ma przeszkód i umożliwia wygodne przemieszczanie się osób. 
Światło jest rozproszone. W strefie odpoczynku swobodnie mogą przebywać osoby na 
wózkach.



Recepcja ma szeroki kontuar zlokalizowany na dwóch wysokościach. Użytkownik 
może być obsłużony zarówno na stojąco jak i na siedząco. Za kontuarem nie ma 
źródeł światła mogących olśnić osobę z wrażliwym wzrokiem. Bezpośrednio przy 
recepcji znajduje się tablica informacyjna z układem pomieszczeń oraz tablica 
kierująca do poszczególnych pomieszczeń budynku. W holu nie występują 
zbędne elementy informacyjne.



Refleksy świetlne oraz szklana 
przegroda i połyskująca posadzka 
bez pasów sygnalizacyjnych i 
kontrastowych oznaczeń stanowi 
bardzo duży problem dla osób 
słabowidzących. W pewnych 
warunkach oświetleniowych 
szklana tafla może być zupełnie 
niewidoczna.



Tablica z układem pomieszczeń pełni funkcję tzw. tyflomapy – pozwala 
zapoznać się z układem budynku osobom niewidomym i słabowidzącym. 



Przykładowa tyflomapa – 
zawiera zarówno opis jak i 
układ pomieszczeń 
budynku. 
 



Kolor i kontrast

Korytarze kontrastują ze ścianami poprzez 
odpowiednie oznaczenia.



Korytarz ma szeroki przekrój. Drzwi oraz krawędzie styku ścian i podłogi są 
oznaczone w kontrastowy sposób tworząc linie kierujące. Dodatkowo w posadzce 
jest ciemniejszy pas pozwalający osobie słabowidzącej trzymać się środka 
korytarza. Miejsce odpoczynku jest zlokalizowane we wnęce – znajdujące się w 
nim meble nie stanowią potencjalnych "potykaczy”. Światło jest rozproszone i 
równomiernie oświetla cały korytarz – bez tworzenia ostrych cieni.



Kondygnacje są oznaczone w widoczny i kontrastowy 
sposób. Na poręczach zlokalizowano napisy w alfabecie 
Braille’a.



Brak oznaczeń poszczególnych 
pomieszczeń. Brak rozróżnienia 
kolorystycznego drzwi oraz posadzki i 
ścian. Brak równomiernego oświetlenia 
przestrzeni – korytarz może być trudny w 
poruszaniu się dla wszystkich.



Korytarz nieprawidłowo oświetlony. Ostre światło powoduje olśnienie oraz 
brak możliwości odnalezienia potencjalnych przeszkód.



Drzwi do pomieszczeń są kontrastowo oznaczone. Dodatkowo 
zaleca się stosowanie napisu w alfabecie Braille’a i wypukłych liter/
cyfr.



Oznaczenia w brajlu













Oznaczenie windy

Winda wygodna dla użytkownika 
posiada nie tylko wymaganą 
przepisami szerokość ale też takie 
elementy jak poręcze, lustro i panel 
sterujący zlokalizowany w 
przewidywalnym miejscu. Światło w 
windzie nie może razić.



W windzie jest oznaczenie, na którym 
piętrze się znajduje. Komunikat jest 
zarówno głosowy jak i wizualny.

Prawidłowo zaprojektowany panel pozwala 
dotykowo wybrać numer kondygnacji bez 
wzbudzania wszystkich przycisków. 
Dodatkowo po wybraniu kondygnacji dany 
przycisk się podświetla.



Oznaczenia schodów
Pierwszy i ostatni stopień biegu 
schodowego powinien być kontrastowy do 
pozostałych stopni. Przed schodami 
powinno się znajdować wyczuwalne 
stopami lub końcem białej laski pole uwagi.



Brak kontrastowych oznaczeń 
krawędzi oraz pola uwagi co 
utrudnia schodzenie ze schodów 
osobom z dysfunkcjami wzroku.



Oznaczenia krawędzi

Na krawędzi peronu / przystanku 
muszą znajdować się kontrastowe 
oznaczenia oraz pola uwagi w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa 
osobom z dysfunkcjami wzroku.



Ścieżki prowadzące

Ścieżki prowadzące ułatwiają poruszanie się po mieście 
osobom z dysfunkcjami wzroku.



Miejsce parkingowe dla OzN

Miejsca parkingowe dla OzN przy 
obiektach użyteczności publicznej i 
miejscach rekreacji powinny być 
usytuowane w odległości max 10 m od 
głównego wejścia. Gdy z przyczyn 
technicznych parking jest 
zlokalizowany poza strefą wejściową 
do obiektu, odległość od wejścia do 
budynku do najbliższego miejsca 
postojowego dla osób z 
niepełnosprawnością, nie powinna 
przekraczać 50 m. 



Dostępne przejście dla 
pieszych

Sygnalizacja dźwiękowa na 
przejściach dla pieszych 
pozwala bezpiecznie 
przejść na drugą stronę 
osobom z dysfunkcjami 
wzroku.



Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem: „Standardy dostępności budynków dla osób z 
niepełnosprawnościami”, wydanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
https://www.gov.pl/web/archiwum-inwestycje-rozwoj/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-
niepelnosprawnosciami

Portal Funduszy Europejskich; Ustawa o Dostępności 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-
europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/ustawa-o-dostepnosci/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-
europejskie-bez-barier/informacja-dla-projektodawcow/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-
europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/dobre-praktyki/
 

PRZYDATNE LINKI

https://www.gov.pl/web/archiwum-inwestycje-rozwoj/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami
https://www.gov.pl/web/archiwum-inwestycje-rozwoj/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/ustawa-o-dostepnosci/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/ustawa-o-dostepnosci/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/informacja-dla-projektodawcow/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/informacja-dla-projektodawcow/


Niezbędnik Koordynatora Dostępności  
https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/niezbednik-koordynatora-dostepnosci  

PRZYDATNE LINKI



 

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą publikacją „Projektowanie i 
adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i 
słabowidzących”, która znajduje się poniżej w linku.



INSTYTUT TYFLOLOGICZNY PZN

https://pzn.org.pl/

Centrum Rehabilitacji: (22) 635 52 84

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

rehabilitacja@pzn.org.pl


