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Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Wsi dostrzega konieczność  podjęcia działań w stosunku do osób, które trwale lub tymczasowo nie mogą na równi z innymi korzystać z życia publicznego. Wychodząc 
naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami został opracowany niniejszy Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności, który ma na celu zdiagnozowanie obszarów, które w sposób niewystarczający 
wspierają wyżej wymienione osoby. Na podstawie art. 14 pkt 2, ust. 2 w związku z art. 4 i 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przyjmuje się Plan działania 
na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

LP Kategoria Opis zalecenia Status Ocena stanu obecnego Proponowane 
rozwiązanie 

Termin Szacowany koszt 
dostosowania 

1 Szerokość ciągów 
komunikacyjnych 

MIEJSCA MIJANIA NA CIĄGACH O SZEROKOŚCI 
PONIŻEJ 180 CM  
Na ciągach pieszych o szerokości poniżej 180 cm 
wymaga się zapewnienia miejsc mijania o długości 
min. 200 cm i szerokości min. 180 cm. Miejsca takie 
powinny być zapewnione co maks. 25 m, chyba że 
długość ocenianego ciągu komunikacyjnego nie 
przekracza 50 m 

Niespełnione Chodnik nie jest 
miejscowo poszerzony, co 
uniemożliwia swobodne 
mijanie się dwóm 
osobom poruszającym się 
na wózku. 
 

Należy przebudować 
chodnik uwzględniając 
miejsce mijania. 

Do końca 
2025r. 

50000 zł 

2 Parametry schodów SYGNALIZACJA ZMIANY POZIOMÓW SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH - OZNAKOWANIE WIZUALNE  
I DOTYKOWE 
Początek i koniec biegu schodów powinny być 
wyróżnione przy pomocy kontrastowego koloru i/lub 
zmiany w fakturze nawierzchni, co najmniej w pasie 
0,3 m od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg 
schodów. Krawędzie stopni schodów powinny 
wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem 
posadzki. Oznaczenia kontrastowe można wykonać 
wzdłuż krawędzi wszystkich stopni lub tylko 
pierwszego                       i ostatniego biegu schodów. 
Jeżeli znakowane są wszystkie krawędzie schodów - 
szerokość pasa powinna wynosić od 40 do 50 mm, 
jeżeli oznakowane są jedynie pierwszy i ostatni 
stopień - szerokość pasa powinna wynosić od 50 do 
100 mm. Rekomendowane jest zastosowanie 
kontrastu na poziomie min. 60 stopni LRV. 

Niespełnione Schody nie posiadają 
oznaczeń. 

Schody przed wejściem 
głównym do budynku: 
należy wprowadzić 
sygnalizację zmiany 
poziomów zgodną   
z opisem zalecenia 

Do końca 
2022r. 

150 zł 
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3 Parametry schodów PORĘCZE I BALUSTRADY PRZY SCHODACH 
ZEWNĘTRZNYCH 
Schody zewnętrzne służące do pokonania wysokości 
przekraczającej 0,5 m powinny być zaopatrzone w 
balustrady. Schody zewnętrzne powinny mieć 
balustrady lub poręcze przyścienne, umożliwiające 
lewo-                        i prawostronne ich użytkowanie. 
Przy szerokości biegu schodów większej niż 4m należy 
zastosować dodatkową balustradę pośrednią. Poręcze 
przy schodach zewnętrznych, przed ich początkiem i 
za końcem należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć 
w sposób zapewniający ich bezpieczne użytkowanie. 
Minimalna wysokość poręczy balustrady mierzona od 
wierzchu poręczy musi wynosić 1,1m. 
 

Niespełnione Przy wyjściu 
ewakuacyjnym od strony 
ul. Rzeszowskiej jest tylko 
jedna balustrada z 
jednym pochwytem. 
 

Należy zastosować 
balustrady                      (z 
poręczami na wysokości 
1,1 m od poziomu 
posadzki), które będą 
wydłużone względem 
początku i końca biegu 
schodów o 0,3 m, będą 
zakończone w sposób 
zapewniający ich 
bezpieczne użytkowanie. 

Do końca 
2025r. 

10000 zł 

4 Parametry pochylni NACHYLENIE POCHYLNI  
Niespełnione Spadek pochylni przekracza maksymalne 
nachylenie przewidziane przepisami dla niezadaszonej 
pochylni, o wysokości powyżej 50 cm. Z uwagi na 
przekroczenie maksymalnej przepisowej wartości 
spadku, należy całkowicie zmodernizować pochylnię i 
wykonać ją zgodnie z zaleceniami, należy rozważyć 
przykrycie pochylni. Patrz uwagi pt. 5.7-5.9 (rozdział 
SCHODY I POCHYLNIE ZEWNĘTRZNE). Nachylenie 
pochylni jest zgodne z przepisami prawa: − 15% dla 
pochylni o wysokości do 0,15 m, bez zadaszenia − 15% 
dla pochylni o wysokości do 0,15 m, z zadaszeniem − 
8% dla pochylni o wysokości do 0,50 m, bez 
zadaszenia − 10% dla pochylni o wysokości do 0,50 m, 
z zadaszeniem − 6% dla pochylni o wysokości powyżej 
0,50 m, bez zadaszenia − 8% dla pochylni o wysokości 
powyżej 0,50 m, z zadaszeniem 

Niespełnione Spadek pochylni 
przekracza maksymalne 
nachylenie przewidziane 
przepisami dla 
niezadaszonej pochylni, o 
wysokości powyżej  50 
cm. 

Z uwagi na przekroczenie 
maksymalnej przepisowej 
wartości spadku, należy 
całkowicie 
zmodernizować pochylnię 
i wykonać ją zgodnie z 
zaleceniami, należy 
rozważyć przykrycie 
pochylni. Patrz uwagi pt. 
5.7-5.9 (rozdział SCHODY I 
POCHYLNIE 
ZEWNĘTRZNE) 

Do końca 
2025r. 

150000 zł 

5 Parametry pochylni SYGNALIZACJA ZMIANY POZIOMÓW PRZY POCHYLNI 
- OZNAKOWANIE WIZUALNE I DOTYKOWE  
Niespełnione Brak oznaczeń. Wykonać zgodnie z 
wytycznymi opisu zalecenia. Początek i koniec biegu 

Niespełnione Brak oznaczeń. Wykonać zgodnie z 
wytycznymi opisu 
zalecenia. 

Do końca 
2022r. 

150 zł 
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pochylni powinny być wyróżnione przy pomocy 
kontrastowego koloru i/lub zmiany w fakturze 
nawierzchni, co najmniej w pasie 0,3 m od krawędzi 
rozpoczynającej i kończącej bieg pochylni 

6 Dostępność 
kondygnacji 

ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO KONDYGNACJI  
Wszystkie istotne kondygnacje w obiekcie muszą być 
dostępne z poziomu terenu lub za pomocą schodów i 
dźwigów osobowych. W wyjątkowych sytuacjach, 
dopuszcza się zastosowanie podnośników. 

Niespełnione Dostęp do głównego 
budynku Szkoły 
Podstawowej w Starej 
Wsi nie jest zapewniony.  

Jako rozwiązanie 
tymczasowe można 
zaplanować na 
kondygnacji 
pomieszczenia, z których 
nie będą korzystać 
interesanci lub 
pracownicy z 
niepełnosprawnościami, 
lub opcjonalnie (mniej 
korzystne dla petentów z 
niepełnosprawnościami) 
jest zapewnienie w 
obsługi po telefonicznym 
umówieniu terminu 
załatwienie sprawy. 
 Docelowo konieczne jest 
zastosowanie 
zewnętrznej windy przy 
schodach, która będzie 
łączyć poziom wejścia z 
poziomem terenem . 

Do końca 
2025r. 

500000 

7  ZAPEWNIENIE DOSTĘPNEJ KOMUNIKACJI W OBRĘBIE 
KONDYGNACJI  
Jeżeli na kondygnacji występują zmiany poziomów, 
konieczne jest ich dostosowanie do potrzeb osób 
poruszających się na wózku, najkorzystniej za pomocą 
pochylni. W wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza się 
zastosowanie podnośników.  
W przestrzeni komunikacji nie należy umieszczać 
progów. W razie potrzeby obniżenia poziomu podłogi 

Niespełnione Brak możliwości 
przemieszczania się 
między poziomami 

Montaż pochylni zgodnie 
z zaleceniami. 

Do końca 
2025r. 

500000 zł 
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należy stosować pochylnię o nachyleniu nie większym 
niż 10%. 

8 Długość biegów i 
spoczniki  

DŁUGOŚĆ SPOCZNIKÓW 
Długość spoczników musi wynosić min. 150 cm. 

Niespełnione Spocznik schodów 
żelbetowych spełnia 
wymagania, natomiast 
spocznik schodów 
drewnianych ma wymiary 
135 x 109 cm. 

Schody drewniana należy 
dostosować do 
przepisów, lub wyłączyć z 
użytku. 

Do końca 
2025r. 

50000 zł 

9 Balustrady i poręcze PARAMETRY BALUSTRADY I PORĘCZY 
Minimalna wysokość balustrady mierzona do 
wierzchu poręczy musi wynosić 1,1 m. Maksymalny 
prześwit lub wymiar otworu między elementami 
wypełnienia balustrady powinien wynosić 0,2 m. 

Niespełnione  Schody drewniane 
prowadzące na salę 
gimnastyczną małą 
wyposażone są w dwie 
balustrady zewnętrzne, 
która nie spełniająca 
wymaganych 
parametrów. 

Należy dostosować 
balustrady do 
wymaganych parametrów 

Do końca 
2025r. 

20000 zł 

10 Zapewnienie pokoju 
rodzica z dzieckiem 

ZAPEWNIENIE POKOJU RODZICA Z DZIECKIEM - 
BUDYNKI > 1 000 m2 
Pokój rodzica z dzieckiem należy zapewnić w budynku 
użyteczności publicznej o powierzchni powyżej 1000 
m2. 

Niespełnione  W budynku nie 
przewidziano 
pomieszczenia dla rodzica 
z dzieckiem. 

W budynku należy 
zapewnić odpowiednio 
wyposażone 
pomieszczenie, które 
będzie spełniało wymogi 
opisu zalecenia pkt. 13. 

Do końca 
2025r. 

50000 zł 

11 Parametry stanowiska LOKALIZACJA STANOWISK 
Przynajmniej jedno stanowisko o danej funkcji musi 
znajdować się w miejscu dostępnym dla osób z 
niepełnosprawnościami i być dostosowane do potrzeb 
tych osób. 

Niespełnione  Sekretariat znajduje się 
na I piętrze. Dla osób 
poruszających się na 
wózku dostęp jest 
realizowany za 
pośrednictwem wejścia z 
podjazdem. 

Docelowo należy 
zlikwidować wszystkie 
progi wewnątrz 
Przynajmniej jedno 
stanowisko o danej 
funkcji musi znajdować 
się w miejscu dostępnym 
dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

Do końca 
2025r. 

30000 zł 

1 Parametry stanowiska LOKALIZACJA STANOWISK 
Przejście do stanowisk o danej funkcji pozbawione jest 
przeszkód. 
 

Niespełnione  Wewnątrz komunikacji 
wewnętrznej znajdują się 
stopnie, a w wejściach do 
pomieszczeń progi. 

Należy zlikwidować progi 
występujące na trasach 
dojść/dojazdów poprzez 
wyrównanie poziomu 
posadzki. 

Do końca 
2025r. 

5000 zł 
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13 Ewakuacja osób o 
ograniczonej 
możliwości poruszania 
się 

DOSTĘPNOŚĆ DRÓG EWAKUACYJNYCH 
Projektując drogi ewakuacyjne należy przewidzieć 
sposób ewakuacji osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się, w szczególności osób z 
niepełnosprawnością ruchu. Drogi ewakuacyjne 
muszą być proste, a ich odnalezienie musi być 
intuicyjne. Na drogach ewakuacji nie należy 
umieszczać progów oraz stopni. W razie potrzeby 
obniżenia poziomu podłogi należy stosować pochylnię 
o nachyleniu nie większym niż 10%. 

Niespełnione Na trasach dróg 
ewakuacyjnych 
kondygnacji parteru, 
którą charakteryzuje 
największa dostępność 
dla osób poruszających 
się na wózku, występują 
schody, a na piętrze w 
części historycznej 
budynku zarówno schody 
jak i progi. Wyjścia 
ewakuacyjne od strony 
klasztoru o. Jezuitów nie 
mogą służyć jako wyjścia 
ewakuacyjne dla osób 
poruszających się na 
wózku, ponieważ mają 
schody. 

Na wszystkich 
kondygnacjach należy 
zlikwidować progi - w 
szczególności progi 
znajdujące się na trasach 
ewakuacji. Czasowo 
można istniejące na 
trasach ewakuacji progi 
oznaczyć  
w sposób kontrastowy 
względem posadzki 
taśmami w żółto-czarne 
pasy. Docelowo należy 
jednak progi zlikwidować.  
Należy usunąć wszelkie 
przeszkody znajdujące się 
na drogach 
ewakuacyjnych 
zwężających ich przejście, 
a także w wyjściach 
ewakuacyjnych (krzesła 
itp.).  

Do końca 
2025r. 

30000 zł 

14 Informacja wizualna INFORMACJA WIZUALNA 
W budynku znajduje się świetlny system 
powiadamiania alarmowego. 

Niespełnione W budynku nie znajduje 
się świetlny system 
powiadamiania 
alarmowego 
rozpoznawalny dla osób 
głuchych (migające 
oświetlenie alarmowe) 

Należy wyposażyć 
budynek w świetlny 
system powiadamiania 
alarmowego. Wszystkie 
rozwiązanie uzgodnić z 
rzeczoznawcą PPOŻ. 

Do końca 
2023r. 

10000 zł 

15 Ćwiczenia ewakuacyjne ĆWICZENIA EWAKUACYJNE 
W budynku należy regularnie przeprowadzać 
ćwiczenia ewakuacyjne, z uwzględnieniem ewakuacji 
osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Osoby 
odpowiedzialne za ewakuację muszą być przeszkolone 
z zasad dotyczących ewakuacji osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się. 

Niespełnione Instrukcja 
Bezpieczeństwa 
Pożarowego zawiera 
wytyczne dotyczące 
ewakuacji osób o 
ograniczonej możliwości 
poruszania się, mają oni 

Należy przeprowadzić 
ćwiczenia ewakuacyjne z 
uwzględnieniem osób  
z niepełnosprawnościami. 
Wszystkie rozwiązanie 
uzgodnić z rzeczoznawcą 
PPOŻ. 

Do końca 
2022r. 

We własnym zakresie. 
Po konsultacjach z 
rzeczoznawcą PPOŻ. 
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zostać ewakuowani w 
pierwszej kolejności, 
jednak podczas próby 
przeprowadzonej 09.2021 
r. nie zostało to 
sprawdzone w praktyce. 

Dostępność architektoniczna 
Stosowanie rozwiązań mających na celu poprawę dostępności budynku szkoły w szczególności poprzez usuwanie barier architektonicznych, stosowanie oznaczeń kontrastowych, montaż pętli indukcyjnej, 
rozpoczęcie procedury zaprojektowania rozbudowy/przebudowy budynku urzędu uwzgledniającego wszystkie wymogi, zapewnienie   informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób 
wizualny, zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. Przebudowa 
przynajmniej jednej toalety i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapewnienie pokoju rodzica z dzieckiem.  Przygotowanie wydzielonego pomieszczenia na parterze dostępnego dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. Przebudowa klatki schodowej w budynku szkoły – likwidacja nosków na schodach, montaż poręczy. Wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych w wydziale na szersze min 90 cm. 
Likwidacja progów wewnętrznych. 
Koszt realizacji: około 1 455 300 zł 
Dostępność cyfrowa 
Dostosowanie stron internetowych do standardów WCAG 2.1. oraz przestrzeganie  ustawy  z  dnia  4  kwietnia  2019  r.  o  dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Dostępność informacyjno – komunikacyjna 
Informacja  o zakresie działalności szkoły w postaci elektronicznego pliku zawierająca tekst odczytywany maszynowo jak również nagranie treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do 
czytania obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania się (poczta 
elektroniczna, strony internetowe), 
Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia, 
zapewnienie, osobie  ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej. Dostępność tłumacza języka migowego. Instalacja 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. 
Oznaczenie pięter alfabetem Braille’a. 
Kosz realizacji: około 10 000 zł 
 

 


