
Analiza budynków Gminy Szczytniki pod kątem dostępności 

architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

 

 Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, podmioty które zostały wymienione w art. 3 wyżej wymienionej 

ustawy mają obowiązek zapewnić minimalne wymagania dotyczące dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami pod kątem architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-

komunikacyjnym. Gmina Szczytniki ma świadomość, że zapewnienie dostępu osobom ze 

szczególnymi potrzebami w życiu społecznym tj. załatwienie spraw urzędowych, korzystanie 

z instytucji publicznych itp. jest ważnym problemem, który powinien być możliwie szybko 

rozwiązany. 

     Celem analizy jest określenie, które z budynków wymagają przystosowania dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. 
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Urząd 

Gminy 
X               

Gminny  

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

 X               

Placówki 

oświatowe 
 X X X X X X  X       

Przedszkole X X X  X X X         

Biblioteka  X  X   X         

Ośrodek 

Zdrowia 
 X     X         

Świetlica 

Wiejska 
X X   X  X X X X X X X X X 

Gminny 

Ośrodek 

Kultury 
   X            

Tabela nr 1. Budynki należące lub użytkowane przez Gminę Szczytniki 

 

 

 

 



Nazwa 

instytucji 
Miejscowość 

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 

Architektoniczna Cyfrowa 
Informacyjno-

komunikacyjna 

Urząd Gminy Szczytniki 

 

Należy 

dostosować do 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami ze 

względu na brak 

ciągu 

komunikacyjnego 

między piętrami. 

 

Przykładowe 

rozwiązania: 

 

- montaż windy; 

 

- przebudowa 

wejścia głównego 

do Urzędu; 

 

- wydzielenie 

specjalnego 

pomieszczenia, w 

którym będą 

mogły załatwić 

sprawę osoby ze 

szczególnymi 

potrzebami; 

 

- platforma 

schodowa; 

 

- zakup 

schodołazu. 

 

 

Strona 

internetowa 

dostosowana do 

wymagań art. 6 

Ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r o 

zapewnieniu 

dostępności osobą 

ze szczególnymi 

potrzebami.  

 

 

Należy 

dostosować dla 

osób 

głuchoniemych, 

niewidomych, 

słabo słyszących. 

  

 

Przykładowe 

rozwiązania: 

 

- podpisanie 

umowy z 

internetowym 

Polskim 

Tłumaczem 

Języka Migowego; 

 

- zakup pętli 

indukcyjnej, 

urządzeń FM lub 

urządzeń 

wspomagających 

słuch. 

 

 

Biuletyn 

Informacji 

Publicznej 

dostosowany do 

wymagań art. 6 

Ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r o 

zapewnieniu 

dostępności osobą 

ze szczególnymi 

potrzebami. 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Szczytniki 

 

Należy 

dostosować do 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami ze 

względu na 

wysokie schody 

wejściowe do 

pomieszczenia. 

 

 

Biuletyn 

Informacji 

Publicznej 

dostosowany do 

wymagań art. 6 

Ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r o 

zapewnieniu 

dostępności osobą 

ze szczególnymi 

potrzebami. 

 

Należy 

dostosować dla 

osób 

głuchoniemych, 

niewidomych, 

słabo słyszących. 

  

Przykładowe 

rozwiązania: 

 



Przykładowe 

rozwiązania: 

 

- platforma 

schodowa; 

 

- zakup 

schodołazu. 

 

- podpisanie 

umowy z 

internetowym 

Polskim 

Tłumaczem 

Języka Migowego; 

 

- zakup pętli 

indukcyjnej, 

urządzeń FM lub 

urządzeń 

wspomagających 

słuch. 

 

 

 

 

 

Placówka 

oświatowa 

 

 

 

 

Iwanowice 

 

Placówka 

częściowo 

dostosowana do 

potrzeb osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. Do 

wejścia głównego 

jest zamontowany 

podjazd dla 

wózka 

inwalidzkiego 

lecz nie ma ciągu 

komunikacyjnego 

między piętrami. 

 

Przykładowe 

rozwiązania: 

 

- platforma 

schodowa; 

 

- zakup 

schodołazu. 

 

 

 

Strona 

internetowa 

częściowo 

dostosowana do 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

Strona przejrzysta 

oraz czytelna. 

 

Dodatkowe 

rozwiązanie: 

 

- nawigacja 

 

- 

 

- 

Sobiesęki 

Drugie  

(filia 

placówki 

oświatowej w 

Iwanowicach) 

 

Placówka 

oświatowa 

dostosowana do 

potrzeb osób ze 

szczególnymi 

potrzebami.  

Szkoła 

wyposażona w 

Podstrona 

internetowa 

placówki 

oświatowej w 

Iwanowicach 

- 



podjazd dla 

wózka 

inwalidzkiego. 

Szkoła jest 

budynkiem 

parterowym. 

 

Popów 

 

Placówka 

częściowo 

dostosowana do 

potrzeb osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. Do 

wejścia głównego 

jest zamontowany 

podjazd dla 

wózka 

inwalidzkiego 

lecz nie ma ciągu 

komunikacyjnego 

między piętrami. 

 

Przykładowe 

rozwiązania: 

 

- platforma 

schodowa; 

 

- zakup 

schodołazu. 

 

 

Strona 

internetowa 

częściowo 

dostosowana do 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

Strona przejrzysta 

oraz czytelna. 

 

Dodatkowe 

rozwiązanie: 

 

- nawigacja 

 
- 

 

Biuletyn 

Informacji 

Publicznej 

dostosowany do 

wymagań art. 6 

Ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r o 

zapewnieniu 

dostępności osobą 

ze szczególnymi 

potrzebami. 

 

Radliczyce 

 

Placówka 

częściowo 

dostosowana do 

potrzeb osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. Do 

wejścia głównego 

jest zamontowany 

podjazd dla 

wózka 

inwalidzkiego 

lecz nie ma ciągu 

 

Strona 

internetowa 

częściowo 

dostosowana do 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

Strona przejrzysta 

oraz czytelna. 

 

Dodatkowe 

rozwiązanie: 

 

- 



komunikacyjnego 

między piętrami. 

 

Przykładowe 

rozwiązania: 

 

- platforma 

schodowa; 

 

- zakup 

schodołazu. 

 

- nawigacja 

 

 

Biuletyn 

Informacji 

Publicznej 

dostosowany do 

wymagań art. 6 

Ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r o 

zapewnieniu 

dostępności osobą 

ze szczególnymi 

potrzebami. 

 

Marchwacz 

 

Placówka 

częściowo 

dostosowana do 

potrzeb osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. Do 

wejścia głównego 

jest zamontowany 

podjazd dla 

wózka 

inwalidzkiego 

lecz nie ma ciągu 

komunikacyjnego 

między piętrami. 

 

Przykładowe 

rozwiązania: 

 

- platforma 

schodowa; 

 

- zakup 

schodołazu. 

 

 

Strona 

internetowa 

częściowo 

dostosowana do 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

Strona przejrzysta 

oraz czytelna. 

 

Dodatkowe 

rozwiązanie: 

 

- nawigacja 

 
- 

 

Biuletyn 

Informacji 

Publicznej 

dostosowany do 

wymagań art. 6 

Ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r o 

zapewnieniu 

dostępności osobą 

ze szczególnymi 

potrzebami. 

 

Staw 

 

Placówka 

częściowo 

dostosowana do 

potrzeb osób ze 

 

Strona 

internetowa 

częściowo 

dostosowana do 

- 



szczególnymi 

potrzebami. Do 

wejścia głównego 

jest zamontowany 

podjazd dla 

wózka 

inwalidzkiego 

lecz nie ma ciągu 

komunikacyjnego 

między piętrami. 

 

Przykładowe 

rozwiązania: 

 

- platforma 

schodowa; 

 

- zakup 

schodołazu. 

 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

Strona przejrzysta 

oraz czytelna. 

 

Dodatkowe 

rozwiązanie: 

 

- nawigacja 

 

Biuletyn 

Informacji 

Publicznej 

dostosowany do 

wymagań art. 6 

Ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r o 

zapewnieniu 

dostępności osobą 

ze szczególnymi 

potrzebami. 

Pośrednik 

(filia 

placówki 

oświatowej w 

Szczytnikach) 

 

Placówka 

częściowo 

dostosowana do 

potrzeb osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. Do 

wejścia głównego 

jest zamontowany 

podjazd dla 

wózka 

inwalidzkiego 

lecz nie ma ciągu 

komunikacyjnego 

między piętrami. 

 

Przykładowe 

rozwiązania: 

 

- platforma 

schodowa; 

 

- zakup 

schodołazu. 

 

Brak strony 

internetowej 
- 

 

Mroczki 

Wielkie 

 

Należy 

dostosować do 

Podstrona 

internetowa 

placówki 

- 



(filia 

placówki 

oświatowej w 

Radliczycach) 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami ze 

względu na brak 

ciągu 

komunikacyjnego 

między piętrami 

oraz brak 

podjazdów dla 

wózka 

inwalidzkiego do 

wejścia 

głównego. 

 

Przykładowe 

rozwiązania: 

 

- montaż 

podjazdów dla 

wózka 

inwalidzkiego;  

 

- platforma 

schodowa; 

 

- zakup 

schodołazu. 

 

oświatowej w 

Radliczycach, 

która jest 

częściowo 

dostosowana dla 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

Przedszkole Iwanowice 

 

Należy 

dostosować do 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami ze 

względu na 

schody 

prowadzące do 

pomieszczenia. 

 

Przykładowe 

rozwiązania: 

 

- podjazd dla 

wózka 

inwalidzkiego; 

- platforma 

schodowa; 

 

- schodołaz. 

 

Podstrona 

placówki 

oświatowej w 

Iwanowicach, 

która jest 

częściowo  

dostosowana do 

potrzeb osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

- 



Szczytniki 

 

Dostosowane dla 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

 

 

Strona 

internetowa 

częściowo 

dostosowana do 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

Strona przejrzysta 

oraz czytelna. 

 

Dodatkowe 

rozwiązanie: 

 

- nawigacja 

 

- 

Marchwacz 

 

Dostosowane dla 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

 

 

Podstrona 

placówki 

oświatowej w 

Marchwaczu, 

która jest 

częściowo 

dostosowana do 

potrzeb osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

 

- 

Sobiesęki 

Drugie  

 

Dostosowane dla 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

 

 

Podstrona 

placówki 

oświatowej w 

Iwanowicach, 

która jest 

częściowo  

dostosowana do 

potrzeb osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

 

- 

Staw 

 

Należy 

dostosować do 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami ze 

względu na 

schody 

prowadzące do 

pomieszczenia. 

 

Podstrona 

placówki 

oświatowej w 

Stawie, która jest 

częściowo  

dostosowana do 

potrzeb osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

- 



 

Przykładowe 

rozwiązania: 

 

- podjazd dla 

wózka 

inwalidzkiego; 

- platforma 

schodowa; 

 

- schodołaz. 

 

 

 

Radliczyce 

Dostosowane dla 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

Budynek 

parterowy nie 

posiadający 

schodów. 

 

Podstrona 

placówki 

oświatowej w 

Radliczycach, 

która jest 

częściowo  

dostosowana do 

potrzeb osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka 

Iwanowice 

 

Należy 

dostosować do 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami ze 

względu na 

schodu 

prowadzące do 

wejścia budynku. 

 

Przykładowe 

rozwiązania: 

 

- platforma 

schodowa; 

 

- schodołaz; 

 

- podjazd dla 

wózka 

inwalidzkiego. 

 

Podstrona 

internetowa 

biblioteki 

publicznej w 

Popowie, która 

jest dostosowana 

dla osób ze 

szczególnymi 

potrzebami 

- 

Popów 
Dostosowana dla 

osób ze 

 

Strona 

internetowa 

- 



szczególnymi 

potrzebami 

dostosowana dla 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

 

Staw 

 

Należy 

dostosować do 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami 

 

 

Podstrona 

internetowa 

biblioteki 

publicznej w 

Popowie, która 

jest dostosowana 

dla osób ze 

szczególnymi 

potrzebami 

 

- 

Ośrodek 

Zdrowia 

Iwanowice 

 

Dostosowany dla 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

Budynek 

wyposażony w 

windę oraz 

podjazd dla 

wózka 

inwalidzkiego 

 

Strona 

internetowa 

dostosowana dla 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

- 

Staw 

 

Dostosowany dla 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

Budynek 

wyposażony w 

podjazd dla 

wózka 

inwalidzkiego. 

 

Strona 

internetowa 

dostosowana dla 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

- 

Świetlica 

Wiejska 
Tymieniec 

 

Częściowo 

dostosowana dla 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

 

Przykładowe 

rozwiązanie: 

 

Strona 

internetowa nie 

jest wymagana 

- 



Wyrównanie 

terenu przed 

wejściem do 

świetlicy 

 

Mroczki 

Wielkie 

 

Częściowo 

dostosowana dla 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

 

Przykładowe 

rozwiązanie: 

 

Wyrównanie 

terenu przed 

wejściem do 

świetlicy 

 

Strona 

internetowa nie 

jest wymagana 

- 

Krowica 

Zawodnia 

 

Częściowo 

dostosowana dla 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

 

Przykładowe 

rozwiązanie: 

 

Wyrównanie 

terenu przed 

wejściem do 

świetlicy 

 

Strona 

internetowa nie 

jest wymagana 

- 

Główczyn 

 

Częściowo 

dostosowana dla 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

Budynek 

parterowy, jednak 

aby dostać się do 

toalety trzeba 

pokonać dwa 

stopnie. 

Przykładowe 

rozwiązanie: 

 

Strona 

internetowa nie 

jest wymagana 

- 



Montaż 

podjazdów dla 

wózka 

inwalidzkiego. 

 

Joanka 

 

Dostosowana dla 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

Budynek 

parterowy nie 

wyposażony w 

schody. 

 

Strona 

internetowa nie 

jest wymagana 

- 

Sobiesęki 

Trzecie 

 

Dostosowana dla 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

Budynek 

parterowy nie 

wyposażony w 

schody. 

 

Strona 

internetowa nie 

jest wymagana 

- 

 

Marcjanów 

 

Należy 

dostosować do 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami ze 

względu na brak 

ciągu 

komunikacyjnego 

między piętrami. 

 

Przykładowe 

rozwiązania: 

 

- platforma 

schodowa; 

 

- schodołaz; 

 

- podjazd dla 

wózka 

inwalidzkiego. 

 

 

Strona 

internetowa nie 

jest wymagana 

- 



Kuczewola 

 

Należy 

dostosować do 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami ze 

względu na brak 

ciągu 

komunikacyjnego 

między piętrami. 

 

Przykładowe 

rozwiązania: 

 

- platforma 

schodowa; 

 

- schodołaz; 

 

- podjazd dla 

wózka 

inwalidzkiego. 

 

Strona 

internetowa nie 

jest wymagana 

- 

Staw 

 

Dostosowana dla 

osób ze 

szczególnymi  

potrzebami. 

Budynek 

piętrowy 

wyposażony w 

schodołaz  

 

Strona 

internetowa nie 

jest wymagana 

- 

Szczytniki 

 

Należy 

dostosować do 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami ze 

względu na brak 

ciągu 

komunikacyjnego 

między piętrami. 

 

Przykładowe 

rozwiązania: 

 

- platforma 

schodowa; 

 

Strona 

internetowa nie 

jest wymagana 

- 



- schodołaz; 

 

- podjazd dla 

wózka 

inwalidzkiego. 

 

Iwanowice 

 

Należy 

dostosować do 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami ze 

względu na brak 

ciągu 

komunikacyjnego 

między piętrami. 

 

Przykładowe 

rozwiązania: 

 

- platforma 

schodowa; 

 

- schodołaz; 

 

- podjazd dla 

wózka 

inwalidzkiego. 

 

Strona 

internetowa nie 

jest wymagana 

- 

Gminny 

Ośrodek 

Kultury 

Popów 

Dostosowany dla 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami 

Strona 

internetowa 

częściowo 

dostosowana do 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

Strona przejrzysta 

oraz czytelna. 

 

Dodatkowe 

rozwiązanie: 

 

- nawigacja 

- 

Tabela nr 2. Dostosowanie poszczególnych budynków do wymagań wynikających z art. 6 Ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

             Sporządził: 

 Koordynator ds. Dostępności 

       Krystian Cierniak 



 


