
Dane teleadresowe podmiotu publicznego  
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Synów Pułku 15, 22-100 Chełm,  
E-mail: bgoszczynska@interia.pl, Tel. 82 563 48 84.  

INFORMACJA W SPRAWIE WNIOSKU O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI 

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu 
prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności 
architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Ministerstwa, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.  
Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, 
po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie 
dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.  
Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu 
publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek 
o zapewnienie dostępności).  
Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:  

 dane kontaktowe wnioskodawcy,  

 wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub 

informacyjno-komunikacyjnym,  

 wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,  

 wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.  

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:  

 osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Synów Pułku 15, 
22-100 Chełm.  

 korespondencją pocztową na adres: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Synów 
Pułku 15, 22-100 Chełm.  

 korespondencją elektroniczną na adres mailowy bgoszczynska@interia.pl  
 
Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak 
niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot 
publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin 
zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności 
w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych 
lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia 
dostępności, proponując dostęp alternatywny.  
W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej 

wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnioski się do Prezesa 

Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej. 

Minimalne wymagania w zakresie trzech obszarów dostępności  
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).  

 
Dostępność cyfrowa  
Podmioty publiczne są zobowiązane do przestrzegania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza to, że muszą być one zgodne ze 
Standardem WCAG 2.1, czyli Web Content Accessibility Guidelines. 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.  
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.  

 
Dostępność informacyjno-komunikacyjna  
Podmioty publiczne muszą zapewnić:  

 obsługę z wykorzystaniem poczty elektronicznej, SMS, MMS, strony internetowe lub przez wykorzystanie 

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

 urządzenia do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych,  

 na stronie internetowej danego podmiotu informacje 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 Easy-To-Read (ETR),  

 na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej 

w tym wniosku. 

 


