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Raport końcowy z monitoringu 

 

Urzędu Gminy Klucze 

 

 

Przeprowadzonego 

od czerwca 2017 roku do marca 2018 roku.   
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 Wprowadzenie 

Szanowni Państwo, 

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w projekcie Małopolska wdraża Konwencję o prawach osób  

z niepełnosprawnościami. Projekt ten jest realizowany z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej przez partnerstwo Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Fundację 

Badań i Praktyk Społecznych. Cieszymy się, że zależy Państwu na poprawieniu dostępności 

Instytucji, którą reprezentujecie. Pamiętajmy, że niepełnosprawność pojawia się wtedy, kiedy 

napotykamy na swojej drodze bariery, które uniemożliwiają nam samodzielne funkcjonowanie na 

równi z resztą społeczeństwa. Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy doprowadzić do 

zlikwidowania większości z nich. Potrzebne są nam do tego przede wszystkim chęci, otwartość i 

poszanowanie drugiego człowieka.  

 

Celem Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami jest popieranie, ochrona  

i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności 

przez wszystkie osoby z niepełnosprawnościami oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej 

godności. Analizując jej postanowienia musimy pamiętać, że od momentu jej ratyfikacji w dniu  

6 września 2012 roku jest ona prawem obowiązującym w naszym kraju. Polska zobowiązana jest do 

wprowadzenia w życie zawartych w Konwencji standardów postępowania w celu zapewnienia 

osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw.   

 

Aneta Bilnicka 

Kierownik Zespołu Monitorującego 
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 Dane podstawowe 

 

Nazwa instytucji:      Urząd Gminy Klucze  

Przedstawiciel Instytucji (do kontaktu):  Ryszard Kamionka – Dyrektor OPS  

        

Kierownik zespołu monitorującego:   Aneta Bilnicka 

Członkowie zespołu monitorującego:   Artur Then 

       Izabela Wójcik 

Data przeprowadzenia monitoringu:  od czerwca 2017 roku do marca 2018 roku.  

 

 Cel główny monitoringu 

 

Celem głównym monitoringu jest zwiększenie zdolności instytucji monitorowanej Urzędu Gminy 

Klucze do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami 

poprzez analizę działań instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących działań instytucji oraz 

weryfikację ich wykorzystania. 

 

 Ogólne wrażenia z monitoringu 

Wizyta monitorująca przebiegła w miłej atmosferze, dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu obu 

stron, udało się pozyskać informacje z badanych obszarów i sprawnie przeprowadzić wszystkie 

rozmowy.  

Trzy obszary, które prezentowały się najlepiej to:  

1) Transport dzieci do szkoły (zgodność z Konwencją w 96%).  

mailto:biuro@firr.org.pl
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2) Konsultacje społeczne w instytucji (zgodność z Konwencją w 83%). 

3) Współpraca lokalna na rzecz aktywizacji zawodowej (zgodność z Konwencją w 77,5%).  

 Trzy obszary prezentujące się najsłabiej to:  

1) Działania na rzecz usług wspierających osoby niepełnosprawne w ich samodzielności 

(zgodność z Konwencją w 39%). 

2) Dostosowanie form informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych (zgodność z Konwencją 

w 40%). 

3) Działania na rzecz dostępności transportu publicznego i specjalistycznego (zgodność z 

Konwencją w 43,5%). 

Na uwagę zasługuje fakt, że reszta badanych obszarów prezentuje bardzo wyrównany, wysoki 

poziom dostosowania do zapisów i praw uznanych w Konwencji (60-70% zgodności z Konwencją). 

Jedynie trzy z dwudziestu trzech obszarów prezentują się poniżej 50%, a i tak są to wysokie wartości 

(najniższa to 39%). To pozwala ogólnie stwierdzić, iż wdrażanie Konwencji w Gminie Klucze jest na 

dobrym poziomie i cały czas się rozwija.  

Instytucja i jej jednostki organizacyjne prezentują wiele dobrych praktyk, które przynoszą konkretne i 

pozytywne rezultaty. Warto również zapoznać się z wewnętrznym programem Gminy (kolejna 

edycja), stworzonym przez specjalnie utworzoną do tego celu grupę ekspertów, pn. „Program Polityki 

na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Osób Starszych na lata 2018-2022”. Dokument został 

przyjęty Uchwałą Rady Gminy Klucze dnia 29 stycznia 2018 r., zawiera ciekawe rozwiązania, 

strukturę obszarów, celów i zadań do wykonania w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami 

i ich rodzin.  

 

 Konwencja i metodologia monitoringu 

 

Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami przyjęta została przez Zgromadzenie 

Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku. Opiera się ona na zasadach: 

mailto:biuro@firr.org.pl
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a. poszanowania przyrodzonej godności, autonomii osoby, w tym swobody dokonywania 

wyborów, a także poszanowanie niezależności osoby, 

b. niedyskryminacji, 

c. pełnego i skutecznego udziału w społeczeństwie i integracji społecznej, 

d. poszanowania odmienności i akceptacji osób z niepełnosprawnościami, będących częścią 

ludzkiej różnorodności oraz ludzkości, 

e. równości szans, 

f. dostępności, 

g. równości mężczyzn i kobiet, 

h. poszanowania rozwijających się zdolności dzieci z niepełnosprawnościami oraz poszanowanie 

prawa dzieci z niepełnosprawnościami do zachowania tożsamości. 

Zakres działań jaki obejmuje Konwencja dotyczy m.in. podnoszenia świadomości społecznej, 

szeroko rozumianej dostępności, prawa do życia, równości wobec prawa, wolności i bezpieczeństwa 

osobistego, wolności od wykorzystania i przemocy, swobody przemieszczania się i obywatelstwa, 

mobilności, wolności wypowiedzi, poszanowania prywatności, poszanowania domu i rodziny, 

edukacji, zdrowia, rehabilitacji, pracy i zatrudnienia, odpowiednich warunków życia i opieki socjalnej, 

udziału w życiu publicznym i politycznym, udziału w życiu kulturalnym, sporcie i rekreacji.  

Z uwagi na rozległy zakres obszarów przyjęto metodologię monitoringu instytucji, uwzględniającą: 

1. Udostępnienie instytucji monitorowanej ankiety samooceny. 

2. Analizę wyników samooceny z wykorzystaniem dostępnych informacji na temat instytucji 

monitorowanej. 

3. Wybór obszarów, które będą przedmiotem monitoringu. 

4. Stworzenie planu monitoringu. 

5. Zebranie danych z wybranych obszarów. 

6. Analizę zebranych danych i tworzenie rekomendacji. 

7. Przygotowanie raportu wstępnego. 

8. Analizę raportu wstępnego przez instytucję monitorowaną. 

mailto:biuro@firr.org.pl
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9. Spotkanie podsumowujące, w trakcie którego opracowywana jest treść raportu końcowego 

wraz z rekomendacjami. 

10. Wizytę weryfikującą i opracowanie raportu weryfikującego. 

Zespół, realizując monitoring, dąży do pozyskania informacji na temat działania instytucji 

monitorowanej za pomocą poniższych metod: 

 badania i obserwacje bezpośrednie (np. miejsc i budynków); 

 pozyskiwanie danych od personelu instytucji monitorowanej (np. w formie pisemnej lub 

wywiadów); 

 pozyskiwanie danych od osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia oraz innych podmiotów 

(w tym organizacji pozarządowych), które współpracują z instytucji monitorowaną - np. 

poprzez wywiady indywidualne lub grupowe, analizę raportów opracowanych przez te 

instytucje; 

 analiza dokumentacji instytucji monitorowanej i dokumentacji dotyczącej działań instytucji; 

 działania analityczne - badanie związków przyczynowo - skutkowych i wyciąganie z nich 

wniosków. 

Ważną częścią tworzenia raportu końcowego jest stworzenie rekomendacji. W celu zapewnienia 

przejrzystej struktury rekomendacji tworzy się je zgodnie z metodą MoSCoW. Metoda MoSCoW 

oznacza podzielenie rekomendacji dla instytucji monitorowanej na takie, które: 

 muszą być wdrożone (MUST), 

 powinny być wdrożone (SHOULD), 

 mogą być wdrożone (COULD), 

 nie będą wykorzystane w trakcie trwania projektu (WON'T). 

Ponadto rekomendacje z monitoringu powinny zostać podzielone na: 

 takie, które można wykorzystać i zweryfikować ich wykorzystanie w trakcie projektu, 

mailto:biuro@firr.org.pl
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 takie, które są możliwe do wykorzystania przez instytucję dopiero po zakończeniu projektu.  

 

 Obszary monitoringu 

Obszary, które zostały objęte monitoringiem możemy podzielić na te z zakresu obligatoryjnego dla 

danej Instytucji oraz z zakresu dodatkowego. Poniżej została przedstawiona lista obszarów: 

Obszary obligatoryjne: 

1. Dostępność architektoniczna budynków. 

2. Dostosowanie form informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

3. Działania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucji.  

4. Działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie stereotypów, podnoszenie świadomości 

dotyczącej praw i godności osób niepełnosprawnych oraz promocji zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych.  

5. Konsultacje społeczne w instytucji.  

6. Kompetencje pracowników instytucji. 

7. Wypełnianie obowiązków ogólnych wynikających z Konwencji. 

8. Dostępność informacji oraz udział w wyborach i referendach. 

9. Dostępność przestrzeni publicznych. 

10. Dostępność usług i urządzeń dla osób niepełnosprawnych. 

11. Dostępność wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sporcie. 

12. Działania na rzecz dostępności transportu publicznego i specjalistycznego. 

13. Działania na rzecz usług wspierających osoby niepełnosprawne w ich samodzielności. 

14. Działania na rzecz zabezpieczenia praw osoby niepełnosprawnej oraz podnoszenia 

świadomości prawnej osób niepełnosprawnych. 

15. Mobilność osoby niepełnosprawnej. 

16. Organizacja oświaty. 

17. Podnoszenie świadomości i współpraca lokalna na rzecz edukacji włączającej. 
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18. Racjonalne usprawnienia w procedurze przyjmowania wniosków i wydawania dokumentów 

tożsamości oraz paszportów. 

19. Usługi socjalne i odpowiednie warunki życia. 

20. Współpraca na rzecz odpowiednich warunków życia i ochrony socjalnej. 

Obszary dodatkowe: 

1. Dostępność oferty organizacji pozarządowych finansowanych ze środków Instytucji. 

2. Współpraca lokalna na rzecz aktywizacji zawodowej.  

3. Transport dzieci do szkoły. 

 

 Lista jednostek, podlegających monitoringowi 

 

 Obsługa administracyjna mieszkańców – Budynek Urzędu Gminy w Kluczach.  

 Działalność edukacyjna – Szkoła Podstawowa w Kluczach im. Jana Pawła II. 

 Działalność kulturalna – Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach. 

 Działalność sportowa i rekreacyjna – brak. 

 Działalność w zakresie pomocy społecznej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach. 
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 Rezultat monitoringu 

 Zastosowane metody gromadzenia danych 

 

 Badania i obserwacje bezpośrednie. 

 Pozyskiwanie danych od personelu Instytucji monitorowanej. 

 Pozyskiwanie danych od osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia oraz innych 

podmiotów. 

 Analiza dokumentacji dotyczącej działań Instytucji. 

 Działania analityczne. 

 Badanie typu „Tajemniczy Klient”. 

 

 Wyniki monitoringu – ustalenia faktyczne 

 

W wyniku przeprowadzonego monitoringu Gminy Klucze ustalono (z podziałem na obszary), co 

następuje: 

 

 Dostępność budynków (obszar zgodny z Konwencją w 63%). 

Przeprowadzony monitoring dostępności budynków wykazał: w przypadku budynku Urzędu, 

zadowalający stan dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu. Również dobry 

stopień dostosowania zaobserwowano w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej oraz, w mniejszym 

stopniu, Gminnym Ośrodku Kultury. Szkoła Podstawowa w rankingu wypadła najsłabiej, wymaga 

największych nakładów pracy, aby była dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Rekomendacje zmian, dotyczących dostępności architektonicznej, są opisane w dalszej części 

raportu.  
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 Dostosowanie form informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obszar 

zgodny z Konwencją w 40%. 

Analiza danych zastanych wykazała, że: 

 Występuje zgodność z WCAG 2.0 informacji publikowanych na stronie internetowej, w 

broszurach i ulotkach.  

Instytucja umieściła na stronie internetowej oświadczenie o dostępności: „Serwis został 

zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, 

niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie 

poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. 

Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami. Zgodność ze standardami: 

Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.0 (Podwójne A). 

Kompatybilność: Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób 

niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy 

pomocy klawiatury jak i myszki.  

Wygląd: Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby 

niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na 

stylach CSS.  

Skróty klawiaturowe: Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić 

w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami 

użytkowników.” 

 Nie zawsze stosuje się język łatwy do czytania (w ujęciu standardów tekstu łatwego do 

czytania), jednak urzędnicy starają się nie używać skomplikowanych określeń i zwrotów w 

dokumentach i informacjach skierowanych do klientów, zwłaszcza do osób z 

niepełnosprawnością intelektualną.  

 Najważniejsze procedury oraz Informacje (np. z ulotek) nie są dostępne w języku migowym,  

ale Instytucja deklaruje dostępność komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej  

(co potwierdza badanie tajemniczego klienta), m.in. pod adresem: klucze@gmina-klucze.pl  

mailto:biuro@firr.org.pl
http://www.firr.org.pl/
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 Istnieje możliwość wydruku raportów i publikacji w druku powiększonym. 

 Brak możliwości wydruku raportów i publikacji w alfabecie Braille'a. 

 Istnieje możliwości wysłania dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy pocztą 

elektroniczną w dostępnych dla klienta wersjach, np. plik doc. lub pdf z warstwą tekstową  

na życzenie.  

 Istnieje możliwość porozumienia się w języku migowym (PJM tj. Polski Język Migowy). 

Spośród personelu, aż trzy osoby posługują się językiem migowym na poziomie min. 

podstawowym (pracownicy OPS).  

 Istnieje możliwość skorzystania z pomocy osoby trzeciej, wybranej przez osobę  

z niepełnosprawnością, do załatwienia spraw w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych.  

 Usługa wysyłania wiadomości tekstowych jest dostępna, w tym z wykorzystaniem wiadomości 

SMS, MMS np. z prośbą o udzielenie informacji. Udostępniony numer telefonu: 664-751-903.  

 Przy zamawianiu lub opracowywaniu nowych stron internetowych i usług elektronicznych 

stosuje się, kryteria dotyczące zapewnienia dostępności.  

 

Wyniki raportów dostępności serwisów internetowych: 

Rozporządzenie o Krajowych Ramach Interoperacyjności obliguje Instytucje realizujące zadania 

publiczne do zapewnienia zgodności ich serwisów ze standardem dostępności WCAG 2.0. 

Z uwagi na obowiązek posiadania przez te Instytucje Biuletynu Informacji Publicznej, Urząd prowadzi 

zarówno ogólną stronę internetową jak i BIP, zbadano obie strony. Najważniejsze wnioski płynące z 

raportów dostępności WCAG 2.0 prezentują się poniżej:  

 Serwis Urząd Gminy Klucze: 

www.gmina-klucze.pl 

Analiza dostępności pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zgodności                                 

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 r. wykazała, iż serwis nie spełnia 

mailto:biuro@firr.org.pl
http://www.firr.org.pl/
http://www.gmina-klucze.pl/


 
 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
 

 
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 

ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków, tel. 012 629 85 14, faks: 012 629 85 15, e-mail: biuro@firr.org.pl, www.firr.org.pl, NIP: 677-222-15-66  

KRS: 0000170802, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI WG KRS,  Organizacja Pożytku Publicznego, Nr konta: 54 1140 1081 0000 2309 9800 1011 

13 

2 z wymaganych 36 kryteriów sukcesu międzynarodowego standardu dostępności WCAG 2.0. 

Z uwagi na fakt, że 2 z niespełnionych kryteriów zalicza się do grupy podstawowego poziomu A, 

należy stwierdzić, iż przebadany serwis jest dostępny z niewielkimi utrudnieniami. Spełnienie 

wymogów rozporządzenia RM nie wymaga jednak stworzenia nowego serwisu, a jedynie usunięcia 

istniejących barier w dostępie do informacji elektronicznej. 

 Serwis BIP Urząd Gminy Klucze:  

https://bip.malopolska.pl/ugklucze/Article/id,240777.html 

Analiza dostępności pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zgodności                                 

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 r. wykazała, iż serwis nie spełnia 

2 z wymaganych 36 kryteriów sukcesu międzynarodowego standardu dostępności WCAG 2.0. 

Z uwagi na fakt, że 1 z niespełnionych kryteriów zalicza się do grupy podstawowego poziomu A, 

należy stwierdzić, iż przebadany serwis jest dostępny z niewielkimi utrudnieniami. Spełnienie 

wymogów rozporządzenia RM nie wymaga jednak stworzenia nowego serwisu, a jedynie usunięcia 

istniejących barier w dostępie do informacji elektronicznej. 

 

 Działania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucji. Obszar 

zgodny z Konwencją w 73%. 

Analiza danych zastanych wykazała, że:  

 W instytucji funkcjonuje Program Promocji Zatrudnienia.  

 Instytucja realizuje Program Promocji Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnościami. 

 Instytucja współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania kandydatów 

do pracy. 

 Instytucja zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami. Aktualnie wskaźnik zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnościami przekracza 6% (zatrudnionych jest łącznie 11 osób w OPS, UG). 

 W trakcie naboru na wolne stanowiska urzędnicze upublicznia się informacje o osiągnięciu lub 

nie 6% - go wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. 

mailto:biuro@firr.org.pl
http://www.firr.org.pl/
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 W toku naboru na wolne stanowisko, jeśli wskaźnik zatrudnienia osób 

z niepełnosprawnościami jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach 

urzędniczych mają osoby z niepełnosprawnościami. 

  W stosunku do zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami nie ma konieczności 

dostosowania stanowiska pracy.  

 Instytucja podjęła specjalne działania usprawniające wykonywanie pracy przez już zatrudnione 

osoby z niepełnosprawnościami, np. praca trenera pracy, kursy/szkolenia w KIS, porozumienie 

partnerskie z PUP Olkusz.  

 Instytucja podjęła następujące działania, mające na celu promocję zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnościami w ostatnich 12 miesiącach:  

o Współpraca z publicznymi służbami zatrudnienia. 

o Bezpośredni kontakt ze środowiskiem pracodawców. 

o Współpraca z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz zatrudnienia osób z  

niepełnosprawnościami. 

o Bezpośredni kontakt ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. 

 

 Konsultacje społeczne w instytucji. Obszar zgodny z Konwencją w 83%. 

Analiza danych zastanych wykazała, że:  

 Instytucja prowadzi konsultacje społeczne (spotkania, ankiety internetowe).  

 W przeciągu ostatnich 12 miesięcy przeprowadzono minimum jedną konsultacje (związaną 

ze zmianą nazwy ulicy). 

 Informacja o konsultacja była dostępna m.in. na stronie internetowej instytucji oraz 

podczas spotkań organizowanych przez Urząd.  

 Informacja na tablicy ogłoszeń była dostępna w druku powiększonym, napisana językiem 

prostym.  

mailto:biuro@firr.org.pl
http://www.firr.org.pl/
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 Instytucja nie prowadziła statystyk, ile osób z niepełnosprawnościami lub organizacji 

działających na ich rzecz, brało udział w konsultacjach, jednak przynajmniej w jednych 

brała udział osoba z niepełnosprawnością.  

 Same konsultacje są przeprowadzane w miejscu dostępnym architektonicznie dla osób z 

niepełnosprawnościami ruchu.  

 Brak informacji m.in. o tłumaczu języka migowego, jednak rozmówcy zapewniają, że w 

razie potrzeby tłumacz byłby na konsultacjach.   

 

 Kompetencje pracowników Instytucji. Obszar zgodny z Konwencją w 51%. 

Analiza danych zastanych wykazała, że:  

 W Instytucji nie obowiązuje oficjalny plan szkoleń. 

 W organizowanych szkoleniach uwzględniane są szkolenia z zakresu obsługi klientów z 

niepełnosprawnościami. 

 Potrzeby pracowników w zakresie szkoleń związanych z obsługą osób z 

niepełnosprawnościami badane są poprzez:  

o Ankiety lub inne badanie.  

o Informacje przekazywane przełożonym (kierownikom jednostek lub bezpośrednio 

do Wójta).  

 Pracownicy zgłaszają potrzeby szkoleń z zakresu komunikacji.  

 W ciągu ostatnich 2 lat Instytucja nie prowadziła działań edukacyjnych w zakresie 

przygotowania pracowników do pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Rozmówcy 

jednak deklarują, że poziom wiedzy wśród urzędników w tym zakresie jest na wysokim 

poziomie. 

 Instytucja posiada system monitorowania potrzeb środowiska osób z 

niepełnosprawnościami, poprzez bieżącą obsługę. Wnioski z badania potrzeb są wdrażane 

mailto:biuro@firr.org.pl
http://www.firr.org.pl/
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na bieżąco, jednym z takich wniosków było zwiększenie efektywności i jakości dotychczas 

realizowanych usług.   

 Jedna osoba pracująca w kadrach odbyła szkolenie, organizowane przez Małopolski 

Urząd Wojewódzki, dedykowane obsłudze klientów z niepełnosprawnościami. Szkolenie 

było prowadzone przez osobę z niepełnosprawnością. 

 Ponad 2 lata temu trzech pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej brało udział w kursie 

nauki języka migowego (PJM).  

 

 Wypełnienie obowiązków ogólnych wynikających z Konwencji. Obszar zgodny  

z Konwencją w 68%. 

Analiza danych zastanych wykazała, że:  

 Działania instytucji są organizowane w sposób zapewniający osobom z 

niepełnosprawnościami jak największą niezależność.  

 W instytucji podjęto analizę działań i regulacji wewnętrznych pod względem dostępności 

dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

 Przy tworzeniu nowych aktów prawnych i przepisów uwzględniane są prawa i potrzeby 

osób z niepełnosprawnościami. Dokumentem obowiązującym w tym zakresie jest „Gminny 

Program Polityki na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2003 – 2013” w oparciu o 

Zasady ONZ Wyrównywania Szans „Agenda 22”. W tym celu powołano zespół „Grupa 

AGENDA 22”.  

Budowę tego programu rozpoczęto od zinwentaryzowania dotychczasowych działań władz 

lokalnych i potrzeb osób z niepełnosprawnościami, współpracując w ramach roboczej grupy, 

której trzonem byli reprezentanci organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe 

działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami (11), które uczestniczyły w konsultacjach 

społecznych nad Programem to m.in.: PZN, Polski Związek Emerytów i Rencistów, 

Towarzystwo Walki z Kalectwem, ChSD Warsztaty Terapii Zajęciowej, KIGR, Polskie 

Stowarzyszenie Diabetyków, Koło PCK Klucze.  

mailto:biuro@firr.org.pl
http://www.firr.org.pl/
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Trwają końcowe prace nad aktualizacją i dostosowaniem do Konwencji ww. dokumentu, który 

otrzyma brzmienie: „Program Polityki na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Osób 

Starszych na lata 2018 – 2022”.  

Przykładowe zadania Programu: włączenie do kompetencji Urzędu Gminy działań, 

związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką; szersze wykorzystanie sprzętu rehabilitacyjnego, 

dostępnego w szkole w Kwaśniowie, wraz z zapewnieniem przeszkolonej obsługi; utworzenie 

mieszkania treningowego i organizacja turnusów rehabilitacyjnych, przygotowujących osoby z 

niepełnosprawnościami do samodzielności życiowej; inwentaryzacja istniejących barier 

architektonicznych w dostępie do przestrzeni publicznej i budynków użyteczności publicznej w 

całej gminie (audyt); systematyczna likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni 

publicznej oraz oddziaływanie na lokalnych przedsiębiorców w zakresie dostępności punktów 

usługowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; uruchomienie zespołu wczesnej 

interwencji w gminie; szersze zastosowanie form zatrudnienia wspieranego i trenera pracy; 

stały dostęp do poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami; 

utworzenie punktu informacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin; rozwijanie 

współpracy między instytucjami i organizacjami w gminie w zakresie przepływu informacji i 

integrowania działań pomocowych, adresowanych do osób z niepełnosprawnościami; 

wyposażenie pracowników OPS oraz sołtysów w informację nt. oferty wsparcia dla osób z 

niepełnosprawnościami; bieżące monitorowanie programów regionalnych i krajowych pod 

kątem planowanych działań i szans na realizację założeń Programu.  

 W celu wyeliminowania dyskryminacji Instytucja stosuje, w kontaktach z osobami z 

niepełnosprawnościami, racjonalne usprawnienia, istnieje również możliwość 

dostosowania procedur obowiązujących w instytucji do indywidualnych potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. Poszczególne zapisy „Programu Polityki na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2018 – 2022” można rozpatrywać w kategoriach procedury 

antydyskryminacyjnej, jednakże jest to obszar do rozwoju dla gminy (szkolenia 

antydyskryminacyjne/przeciwdziałanie stereotypom, skierowane do ogółu społeczeństwa 

itp.).  

mailto:biuro@firr.org.pl
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 Podejmowano działania w zakresie wyeliminowania dyskryminacji ze względu na 

niepełnosprawność, np. działania integrujące mieszkańców gminy, włączające osoby z 

niepełnosprawnościami w działania organizacji pozarządowych z różnej branży, jednakże 

można zrobić więcej w tym zakresie.  

 Instytucja prowadziła działania na rzecz podejmowania lub popierania badań i wytwarzania 

oraz zapewnienia dostępności i korzystania z towarów, usług, wyposażenia i urządzeń 

uniwersalnie zaprojektowanych (ujęto w Programie).  

 W instytucji obowiązuje Program, w którym ujęto zadania, dotyczące angażowania osób z 

niepełnosprawnościami i reprezentujących ich organizacji w procesy decyzyjne. 

 Jak wynika z powyższych ustaleń z rozmów, projekty aktów prawnych/wewnętrznych 

regulacji są konsultowane z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami, instytucja prowadzi stałą współpracę z organizacjami 

pozarządowymi.  

 Instytucja lub jej jednostki organizacyjne w wielu przypadkach, w toku procedur 

zakupowych wymaga od potencjalnego Wykonawcy zapewnienia warunków dostępności w 

realizacji przez niego zadań, w tym wykorzystania uniwersalnego projektowania.  

 Instytucja lub jej jednostki organizacyjne stosuje klauzule społeczne w zamówieniach, np. 

na rzecz ZAZ-u.  

 W instytucji był powołany pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych.  

 Instytucja podejmowała działania w celu tworzenia lub popierania badań i tworzenia lub 

popierania dostępności i wykorzystywania nowych technologii, w tym technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, przedmiotów lub urządzeń wspierających poruszanie się 

osobom z niepełnosprawnościami (sprzęt rehabilitacyjny, projekty podnoszenia 

kompetencji cyfrowych dla seniorów etc.).  

 Osoby z niepełnosprawnościami, w zakresie kontaktu z instytucją, mogą zgłaszać swoje 

potrzeby poprzez: ogólnie uznane środki komunikacji (mail, telefon etc.), organizacje 

pozarządowe, podczas obsługi bieżącej.  

mailto:biuro@firr.org.pl
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 Instytucja nie kierowała specjalistów i personelu pracującego z osobami z 

niepełnosprawnościami na szkolenie w zakresie praw uznanych w Konwencji. Gmina 

Klucze realizuje od 2003 roku Program oparty na założeniach określonych w ONZ- wskich 

Standardowych Zasadach Wyrównywania Szans „Agenda 22”, przyjętego później na forum 

zgromadzenia ONZ. Te 22 zasady rozpisane w Agendzie częściowo pokrywają się z 

obszarami ujętymi w Konwencji, jednakże specyfika monitoringu nakłada odpowiedź na 

pytanie o kierowanie urzędników/personel pracujący z osobami z niepełnosprawnościami 

na szkolenie, w zakresie praw uznanych w Konwencji. 

 

 Dostępność informacji oraz udział w wyborach i referendach. Obszar zgodny  

z Konwencją w 76%. 

Analiza danych zastanych wykazała, że:  

  Informacje dotyczące wyborów i referendów są oferowane przez instytucję w formie 

dostosowanej do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami: 

o Instytucja informuje o możliwych sposobach głosowania (głosowanie w dostępnym 

lokalu, z pomocą nakładki do głosowania, głosowanie korespondencyjne). 

o Informacje o listach wyborczych i kandydatach były dostępne dla osób z 

niepełnosprawnościami (broszury, strona internetowa).  

o Wszystkie materiały drukowane są także umieszczane w serwisie internetowym w 

wersji dostępnej (plik z warstwą tekstową). 

o Instytucja informuje o najbliższych lokalach wyborczych, w tym dostosowanych do 

potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami. Lokale dostępne stanowią powyżej 

50% wszystkich (8/15). 

o Dostępne były również broszury dla osób słabowidzących. 

 Informacje nie są tłumaczone na język migowy. Środowiska osób z niepełnosprawnościami 

nie zgłaszały potrzeby tłumaczenia na język migowy kwestii dotyczących wyborów i 

referendów. 
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 Nie weryfikowano (audyt) dostępności lokali wyborczych do potrzeb wyborów z 

niepełnosprawnościami (ruchu, wzroku, słuchu etc.).  

 W razie potrzeby Instytucja zapewnia transport do lokali wyborczych, ale informacja o tym 

udogodnieniu nie jest ogólnodostępna.  

 Bezpłatny transport do obwodowych komisji wyborczych nie jest dostosowany do 

przewożenia osób poruszających się na wózku inwalidzkim, środowisko osób z 

niepełnosprawnościami dotychczas nie zgłaszało takiego zapotrzebowania.  

 Lokale obwodowych komisji wyborczych, dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, są rozmieszczone równomiernie na terenie Gminy. 

 

 Dostępność przestrzeni publicznych. Obszar zgodny z Konwencją w 59%. 

Analiza danych zastanych wykazała, że:  

  Instytucja posiada zapisy dotyczące działań na rzecz dostępności przestrzeni publicznych 

w „Programie Polityki na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018 – 2022”. 

 Instytucja planuje w budżecie środki, przeznaczone na zwiększanie dostępności 

przestrzeni publicznych. Dotychczas na ten cel przeznaczono w 2015 r. 240160,00zł, a w 

2016 r. 865867,00 zł.  

 Instytucja monitoruje potrzeby mieszkańców w zakresie dostępności przestrzeni 

publicznychm.in. poprzez: 

o Przeprowadzanie konsultacji społecznych. 

o Przyjmowanie i gromadzenie uwag i wniosków mieszkańców – ankieta, np. 

dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji lub ankieta pt. „Problemy społeczne i 

propozycje ich rozwiązania”. Wskazania mieszkańców zostały wzięte pod uwagę 

w pracach nad zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

Gminy Klucze. Strategia również obejmuje „problemy i potrzeby osób 

niepełnosprawnych i przewlekle chorych (…)” 
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o Sprawozdanie z realizacji Programu „Gminny Program Polityki na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2003 – 2013” (zwany dalej AGENDA 22).  

 W gminie funkcjonuje „Komitet Rewitalizacji” (nabór otwarty), który stanowi forum 

współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących realizacji 

postanowień i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). Komitet uprawniony jest do 

wyrażania opinii na etapie wdrażania, monitorowania i ewaluacji GPR, w skład komitety 

wchodzą przynajmniej: 1 przedstawiciel Urzędu Gminy Klucze, wskazany przez Wójta 

Gminy; przynajmniej 1 przedstawiciel Rady Gminy Klucze; przynajmniej 1 przedstawiciel 

przedsiębiorców; przynajmniej 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych; przynajmniej 

po jednym przedstawicielu mieszkańców każdego podobszaru rewitalizacji.  

 Instytucja podejmuje działania na rzecz dostosowywania infrastruktury przystanków 

komunikacji miejskiej wraz z dojściami do nich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

oraz posiadania autobusów niskopodłogowych, w ramach Związku Komunikacyjnego 

Gmin (4 gminy). Rozmowy i prace są na początkowym etapie, jednakże jest szansa na 

uzyskanie przez Gminę 20 autobusów niskopodłogowych. Sprawa jest w toku.  

 Instytucja nie podejmuje działań na rzecz wdrażania systemu informacji pasażerskiej 

przystanków (nie było takiej potrzeby).  

 Instytucja podejmowała działania rewitalizacyjne w ostatnich 5 latach, np.: budowa windy 

w Ośrodku Zdrowia w Kluczach oraz budowa windy przy obiekcie GOK-u w Jaroszowcu. 

Procedury, które obowiązywały w zakresie zapewnienia dostępności to: opiniowanie 

projektowanych prac i modyfikacji przez „Grupę AGENDA 22”. Kwestia dostępności 

rewitalizowanych przestrzeni podlegała weryfikacji po zakończeniu prac.  

 Audyt dostępności przestrzeni publicznych wynikający z działania Programu 

wewnętrznego AGENDA 22 wykazał potrzebę budowy windy w Jaroszowcu. Podobne 

audyty (przybliżona data: 2015 r.) przeprowadzono we wszystkich budynkach obsługi 

administracyjnej. Sukcesywnie są wdrażane wnioski z audytu, m.in. zaplanowanie i 

zabezpieczenie w budżecie środków na likwidację zdiagnozowanych barier 

architektonicznych.  
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 Dostępność usług i urządzeń dla osób niepełnosprawnych. Obszar zgodny  

z Konwencją w 62%. 

Analiza danych zastanych wykazała, że:  

  W dokumentach strategicznych i programach działań instytucji są zapisane działania na 

rzecz zapewnienia dostępności towarów i usług dla osób z niepełnosprawnościami 

(Program AGENDA 22). 

 Wszystkie informacje są umieszczane w serwisie instytucji zgodnym ze standardem 

WCAG 2.0 na poziomie minimum AA. Na życzenie zapewniane są informacje w druku 

powiększonym. 

  Instytucja zapewnia dostępność oferowanych przez siebie usług w możliwie jak 

największym stopniu. Między innymi poprzez:  

o udostępnianie informacji o tych usługach z uwzględnieniem dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami.  

o Instytucja zapewnia również dostępne wersje formularzy i wniosków, potrzebnych 

do skorzystania z usługi.  

o Zapewnia możliwość komunikacji w dostępnej formie dla osób z 

niepełnosprawnościami przy sprawach dotyczących oferowanych usług (język 

migowy).  

o Instytucja zapewnia prowadzenie usług w miejscach dostępnych dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

o Instytucja przewiduje możliwość wprowadzenia racjonalnych usprawnień w 

realizacji usług odpowiednio do indywidualnych potrzeb osoby z 

niepełnosprawnością. 

 Instytucja zapewnia dostępność usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami 

poprzez: usługę asystenta rodziny – jednostka organizacyjna instytucji (OPS) oraz 
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asystenta osoby z niepełnosprawnościami w projekcie realizowanym ze środków instytucji 

– organizacje pozarządowe. Zakres oferowanych usług:  

o Wsparcie w przemieszczaniu się. 

o Wsparcie w czynnościach dnia codziennego. 

o Pomoc w komunikowaniu się z osobami z otoczenia. 

o Pomoc w organizowaniu czasu wolnego. 

o Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. 

o Pomoc w robieniu zakupów.  

 Objętych tą formą wsparcia w roku 2016 zostało ponad 100 osób z 

niepełnosprawnościami, w tym 4 dzieci. Usługi są bezpłatne i dostępne w ciągu całego 

tygodnia, w godzinach wg potrzeb zgłaszanych przez osoby z niepełnosprawnościami.  

 Usługa wsparcia asystenta osobistego przyznawana jest na podstawie posiadanego 

orzeczenia o niepełnosprawności oraz na podstawie analizy indywidualnych potrzeb.  

 Instytucja prowadzi na swoim terenie usługi opiekuńcze, w formie zlecania zadań 

organizacjom pozarządowym oraz w formie prowadzenia własnych działań w tym zakresie. 

W 2016 r. z usługi skorzystało 26 osób z niepełnosprawnościami, w tym 1 dziecko. 

Szacuje się, że łącznie te osoby otrzymały 500 godzin wsparcia.  

 Instytucja prowadzi na swoim terenie specjalistyczne usługi opiekuńcze, w formie zlecania 

zadań organizacjom pozarządowym. Z tych usług w 2016 r. skorzystało jedno dziecko z 

niepełnosprawnością.  

 Nie zdefiniowano problemów i trudności w dostępie do usług.  

 Brak jest informacji na temat podejmowanych działań przez instytucję na rzecz 

deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

 Instytucja posiada mechanizmy pozwalające odbiorcom usług na ich ocenę.  
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 Dostępność wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu. Obszar 

zgodny z Konwencją w 67%. 

Analiza danych zastanych wykazała, że:  

 Na terenie, jaki działaniem obejmuje instytucja, funkcjonują kluby i inne ośrodki 

kultury/rekreacji, wypoczynku i sportu dla osób z niepełnosprawnościami. 

 Instytucja informuje o mających się wydarzyć imprezach kulturalnych, sportowych, 

rekreacyjnych poprzez ogłoszenia na stronie internetowej, ogłoszenia w lokalnej prasie i 

na tablicach informacyjnych. 

 Instytucja organizując, bądź zlecając organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych lub 

związanych z rekreacją i wypoczynkiem, zwraca uwagę na potrzeby osób z 

niepełnosprawnościami (dostępność fizyczna, dostępność informacji o działaniach i 

odpowiednio przygotowany personel). Realizuje to poprzez stosowanie kryteriów 

dostępności w ofertach kierowanych do realizacji zadania zleconego.  

 Istnieje możliwość dotarcia transportem publicznym na miejsce istotnych wydarzeń 

(transport prawdopodobnie nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchu - 

nie prowadzono audytów w tym zakresie).  

 Instytucja zapewnia transport dla osób z niepełnosprawnościami.  

 Miejsce wydarzeń jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Np. dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową są ułatwienia w rodzaj: wejścia z poziomu chodnika, 

podjazdy, windy, itp. Dla osób z niepełnosprawnością słuchu stosuję się wg zgłaszanych 

potrzeb tłumacza języka migowego.  

 W miejscu, gdzie odbywają się imprezy, nie stosuje się ułatwień dla osób z dysfunkcją 

wzroku takich jak: kontrastowe tablice informacyjne, prowadzące ścieżki wypukłe, 

odpowiednie oświetlenie itp. 
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 W miarę możliwości w miejscach wydarzeń są wydzielone miejsca parkingowe dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

 Z ankiety samooceny Instytucji wynika, że są 4 miejsca rekreacji na terenie gminy, które są 

dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Analogicznie 2 miejsca z obszaru kultury i 1 

z obszaru wypoczynku.  

 Instytucja lub jej jednostki organizacyjne podejmują działania w celu zapewnienia osobie z 

niepełnosprawnością dostęp do miejsc zabytkowych.  

 Jeśli to konieczne, instytucja zapewnia transport dla osób z niepełnosprawnościami. 

Zapewnione są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Zapewnione jest 

wsparcie ze strony asystentów.  

 Place zabaw nie uwzględniają potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

 Jednostki organizacyjne instytucji wspierają rozwój umiejętności osób z 

niepełnosprawnościami w formie organizowania warsztatów, projektów oraz imprez 

regionalnych. 

 Instytucja, wykonując kontrolę realizacji projektów finansowanych ze środków 

wspólnotowych, uwzględnia w procedurach kontroli dostępności, wsparcie dla osób z 

niepełnosprawnościami - obowiązuje w tym zakresie (procedura) Program AGENDA 22.  

 

 Działania na rzecz dostępności transportu publicznego i specjalistycznego. 

Obszar zgodny z Konwencją 43,5%. 

Analiza danych zastanych wykazała, że:  

 Związek Komunalny Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu organizuje lokalny 

transport zbiorowy na terenie Gmin: Olkusz, Klucze, Bolesław i Bukowno. Funkcjonują 

bilety ulgowe i bezpłatne dla osób z niepełnosprawnościami, wg tabeli opłat i osób 

uprawnionych do ulgi na stronie przewoźnika (http://zkgkm.pl/osoby-uprawnione/). Klienci 
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mogą ocenić usługę i przesłać uwagi za pomocą ankiety dostępnej na stronie przewoźnika 

(http://zkgkm.pl/ankieta-dla-pasazera-dojezdzajacego-do-pracy/).   

 Zadaniem Związku jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego na obszarze Gmin – członków Związku. Zadania Związku obejmują w 

szczególności: 

o   organizację lokalnego transportu zbiorowego, 

o   wykonywanie czynności koordynacji i uzgadniania rozkładów jazdy, 

o   badania natężenia ruchu pasażerów, 

o   opracowywanie rozkładów jazdy, 

o   emisję i dystrybucję biletów, 

o   zawieranie umów na wykonywanie usług przewozowych w trybie odrębnych   

przepisów, 

o   marketing usług przewozowych, 

o   opracowywanie taryfy biletowej, 

o   ustalanie cen urzędowych, 

o   kontrolę realizacji usług przewozowych, 

o   kontrolę biletową, administrowanie przystankami i dworcami autobusowymi. 

 Z wywiadu wynika, że Instytucja nie posiada specjalnej procedury/programu, czy polityki 

zapewniającej dostosowanie usług komunikacji publicznej (zbiorowej) do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. 

 Instytucja zapewnia specjalistyczne usługi transportowe poprzez dowóz osób z 

niepełnosprawnościami do ŚDS, WTZ, ZAZ i według indywidualnych potrzeb dzieci do 

szkoły specjalnej oraz do OREW w Wolbromiu (Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno – 

Wychowawczy). 

Przetarg na „Dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy Klucze do Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu i z powrotem” wygrało: 
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PHU „KALETA” za kwotę: 1,10zł/1km (brutto) – informacje ze strony BIP instytucji 

(https://bip.malopolska.pl/ugklucze,a,718015,gmina-klucze-z-siedziba-w-urzedzie-gminy-

klucze-32-310-klucze-ul-partyzantow-1-oglasza-przetarg-nieo.html).  

 Instytucja nie prowadzi szkoleń w zakresie kontaktu i świadczenia usług dla osób z 

niepełnosprawnościami (kontrolerzy, kierowcy, motorniczy, pracownicy infolinii). 

 Instytucja podejmuje działania na rzecz dostępności transportu, działającego na terenie 

gminy (autobusy będą niskopodłogowe, transport specjalistyczny dla osób z 

niepełnosprawnościami). 

 

 Działania na rzecz usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami w ich 

samodzielności. Obszar zgodny z Konwencją w 39%. 

Z wywiadu wynika, że instytucja lub jednostki organizacyjne wspierają osoby z 

niepełnosprawnościami w ich samodzielności poprzez: 

o Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu (pracownicy socjalni, asystenci rodziny 

etc.). 

o Wsparcie w wypełnianiu dokumentów do PFRON (np. dofinansowania do sprzętu 

ułatwiającego poruszanie się i komunikowanie), lub PCPR według potrzeb, 

kompleksowo, łącznie z kosztorysowaniem barier w miejscu zamieszkania. 

o Likwidowanie barier architektonicznych przy obiektach użyteczności publicznych, 

łącznie z ciągami ulic (większość obiektów). 

o Zaangażowanie trenera pracy w ramach aktywizacji zawodowej i społecznej 

(średnio 50 osób w skali roku). 

o Zabezpieczenie miejsc w ośrodkach wsparcia (łącznie 85 miejsc): 

 ŚDS – 35 osób 

 WTZ – 25 osób 

 ZAZ –  25 osób 

 Jednostki organizacyjne świadczące usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością to: 

mailto:biuro@firr.org.pl
http://www.firr.org.pl/
https://bip.malopolska.pl/ugklucze,a,718015,gmina-klucze-z-siedziba-w-urzedzie-gminy-klucze-32-310-klucze-ul-partyzantow-1-oglasza-przetarg-nieo.html
https://bip.malopolska.pl/ugklucze,a,718015,gmina-klucze-z-siedziba-w-urzedzie-gminy-klucze-32-310-klucze-ul-partyzantow-1-oglasza-przetarg-nieo.html
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o OPS. 

o GZO/szkoły, przedszkola. 

o GOK. 

 Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób z niepełnosprawnością na terenie, 

który obejmuje działaniem instytucja to: 

o Stowarzyszenie "KLUCZ"- ŚDS, Trener pracy, 32-310 Kolbark ul. Źródlana 3 mail: 

biuro@stowarzyszenie-klucz.pl 

Stowarzyszenie "KLUCZ" w 2009 roku wraz z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem 

Dobroczynnym (CHSD) założyło Spółdzielnię Socjalną „OPOKA”, która jest pierwszym 

podmiotem ekonomii społecznej, powstałym w ramach Projektu „ABC Gospodarki 

Społecznej”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Działania, prowadzone przez 

spółdzielnię, łączą w sobie profesjonalizm działalności gospodarczej z nadrzędnym 

uwzględnieniem indywidualnych celów społecznych. Spółdzielnia jest przedsiębiorstwem 

społecznym, które wypracowane zyski przeznacza na realizację celów reintegracji społecznej 

i zawodowej. 

Większość kadry spółdzielni stanowią osoby, które były długotrwale bezrobotne, w tym z 

niepełnosprawnościami. Dzięki działalności spółdzielni dostały szansę powrotu na rynek 

pracy oraz możliwość aktywizacji społecznej i zawodowej.  

o CHSD - WTZ, Pobyt całodobowy, 32-310 Klucze tel. 326471015. 

o Stowarzyszenie "NIKIFOR" - Rehabilitacja/ przy Wojewódzkim Szpitalu w 

Jaroszowcu 32-310 Jaroszowiec ul. Kolejowa 1A tel. 326428031. 

 Organizacje pozarządowe, świadczące usługi dla osób z niepełnosprawnościami, są 

wpierane przez Instytucję poprzez: 

o Bezpłatne wynajmowanie pomieszczeń na siedzibę/spotkania. 

o Urząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi dofinansowując różnego 

rodzaju działania, jak również w formie zadań zleconych na drodze konkursów. 

mailto:biuro@firr.org.pl
http://www.firr.org.pl/
mailto:biuro@stowarzyszenie-klucz.pl
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o Konsultacje różnych działań i programów, w tym Programu Współpracy z 

organizacjami pozarządowymi i Programu AGENDA 22.  

 Instytucja monitoruje potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie usług 

wspierających poprzez: 

o Konsultacje z osobami z niepełnosprawnościami.  

o Opinie pracowników ośrodka pomocy społecznej lub innej instytucji w tym 

zakresie. 

o Konsultacje ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami (organizacjami 

pozarządowym).  

 

 Działania na rzecz zabezpieczenia praw osoby niepełnosprawnej oraz 

podnoszenia świadomości prawnej osób niepełnosprawnych. Obszar zgodny z 

Konwencją w 75%.  

Analiza danych zastanych wykazała, że:  

 Instytucja podejmowała działania na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie praw i 

wolności osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia, w formie: 

o projektów informacyjnych. Przykładami takiego projektu są: program „Kluczowa 

rola gminy w integracji społecznej program AGENDA 22” oraz broszura 

informacyjna, 

o bezpłatnych usług prawnych (dyżurny prawnik w OPS, przy zapisach 

pierwszeństwo mają osoby z niepełnosprawnościami).  

 Działania były kierowane do ogółu społeczeństwa, w szczególności do otoczenia i samych 

osób z niepełnosprawnościami.  

 W tym zakresie instytucja współpracuje z organizacjami pozarządowymi, współpraca 

przybiera charakter wspólnie realizowanych działań jak również zlecania działań w formie 

konkursu.  

mailto:biuro@firr.org.pl
http://www.firr.org.pl/
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 Działania mają charakter zarówno jednorazowy (projekty), jak i cykliczny (dyżur prawnika 

w OPS).  

 Nie są monitorowane potrzeby osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenie w zakresie 

podnoszenia świadomości prawnej, jednakże funkcjonuje „ankieta potrzeb osób 

niepełnosprawnych”.  Każda osoba z niepełnosprawnością może podczas bieżącej obsługi 

powiedzieć jakie ma trudności i wynikające z nich potrzeby. Pracownicy instytucji, jak i 

jednostek organizacyjnych, starają się, w miarę możliwości, indywidualnie odpowiadać na 

potrzeby z poszanowaniem praw i godności swoich klientów.  

 Instytucja informuje osoby z niepełnosprawnościami o możliwości uzyskania wsparcia 

prawnego poprzez stronę internetową instytucji, kontakt bezpośredni oraz broszurę 

informacyjną, dostarczaną do domów mieszkańców.  

 Informacje dotyczące dostępnych usług prawnych nie są przekazywane w tłumaczeniu na 

język migowy.  

 Dostosowania, które funkcjonują w zakresie świadczenia usług to: dostępność dla osób z 

niepełnosprawnościami motorycznymi, dodatkowe oświetlenie dla osób słabowidzących, 

druki/formularze w powiększonej czcionce, na życzenie tłumacz języka migowego podczas 

spotkania z prawnikiem. Z wywiadu wynika, że powyższe udogodnienia są dostępne wg 

potrzeb, bez ograniczeń, jednakże informacja o niech nie jest ogólnodostępna.  

 Instytucja w celu umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami korzystania ze swoich 

praw zapewnia: zasoby osobowe, finansowe i lokalowe.  

 Usługi prawne są bezpłatne.  

 Nie obowiązują ograniczenia formalne i limity ilościowe na korzystanie z bezpłatnych usług 

prawnych.  

 Instytucja monitoruje kwalifikacje personelu świadczącego bezpłatne usługi prawne, klienci 

mają możliwość opiniowania poziomu tychże usług. Jednakże instytucja nie podejmuje 

specjalnych działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji personelu świadczącego usługi 

prawne, chociażby szkolenia z praw uznanych w Konwencji.  

mailto:biuro@firr.org.pl
http://www.firr.org.pl/
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 Racjonalne usprawnienia w procedurze przyjmowania wniosków i wydawania 

dokumentów tożsamości oraz paszportów. Obszar zgodny z Konwencją w 75%.  

Analiza danych zastanych wykazała, że:  

 Budynek urzędu, w którym składane są wnioski o wydanie dokumentów tożsamości i 

wydawane są dokumenty są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.  

 W komórce organizacyjnej, zajmującej się przyjmowaniem wniosków i wydawaniem 

dokumentów tożsamości, można się porozumieć w języku migowym. 

 Możliwe jest przyjęcie wniosku w miejscu zamieszkania. 

 Osoba z niepełnosprawnością manualną może skorzystać z pomocy pracownika instytucji 

w wypełnianiu wniosku o wydania dokumentu.  

 Osoba niewidoma która chce podpisać wniosek o wydanie dokumentu może skorzystać z 

ramki odznaczającej miejsca na podpis, dostępnej w instytucji, ale nie jest powszechnie 

stosowana (jako np. ułatwienie dla osób słabowidzących lub niewidomych).  

  Brak informacji czy występują problemy organizacyjne w stosowaniu racjonalnych 

usprawnień w zakresie przyjmowania wniosków i wydawania dowodów osobistych osobom 

z niepełnosprawnościami.  

 

 Współpraca na rzecz odpowiednich warunków życia i ochrony socjalnej. Obszar 

zgodny z Konwencją w 59%. 

 Główną jednostką organizacyjną instytucji, świadczącą usługi na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach.  

 Instytucja współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie zapewnienia dostępu 

do wysokiej jakości usług, m.in. w formie: 

o Konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych 

takich jak: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, „AGENDA 22”. 

mailto:biuro@firr.org.pl
http://www.firr.org.pl/
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o Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych. (np. 

prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej). 

o Umowy partnerskie z organizacjami pozarządowymi z ramach projektów 

współfinansowanych z funduszy europejskich. 

o Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności. 

o Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, np. 

„Grupa AGENDA 22”. 

o Wyszukiwanie osób, które stają się lub stały się niepełnosprawne, w celu 

zaoferowania im wsparcia. 

o Wielodyscyplinarna ocena potrzeb i potencjału poszczególnych osób - w celu 

zaoferowania im wsparcia (w ramach wspólnych projektów).  

o Wczesna interwencja kierowana do dorosłych i dzieci z niepełnosprawnościami 

(Ośrodek rehabilitacyjny w budynku Zespołu Szkół w Kluczach). 

o Doradztwo prawne oraz wsparcie psychologiczne.  

o Kompleksowa rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną 

(ośrodki dziennego wsparcia, projekty aktywizacyjne, warsztaty, imprezy lokalne).  

o Kompleksowa rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi (projekty 

aktywizacji społecznej i zawodowej, poradnictwo psychologiczne).  

o Inne kwestie zapisane w programie współpracy.  

 Współpraca lokalna z Urzędem, z perspektywy osób z niepełnosprawnościami, jak i 

organizacji pozarządowych, jest oceniana dobrze.  

 Organizacje pozarządowe, które świadczą wsparcie w badanym zakresie: Chrześcijańskie 

Stowarzyszenie Dobroczynne, Stowarzyszenie Klucz, Stowarzyszenie "Nikifor". 

 Grupy, do których kierowanie jest wsparcie: 

o Osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 

o Osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

o Osoby z niepełnosprawnością ruchu. 

o Osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wymagającymi bardziej 

intensywnego wsparcia. 

mailto:biuro@firr.org.pl
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o Dzieci z niepełnosprawnościami. 

o Seniorzy z niepełnosprawnościami. 

o Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością. 

 

 Usługi socjalne i odpowiednie warunki życia. Obszar zgodny z Konwencją w 64%.  

Na podstawie przeprowadzonych rozmów można stwierdzić, że są podejmowane działania na 

rzecz informowania osób z niepełnosprawnościami o usługach dla nich dostępnych. 

Powyższe działania Gmina realizuje poprzez:  

o Umieszczanie informacji na stronie WWW instytucji.  

o Udostępnia się informatory lub ulotki informacyjne.  

o Informacja na tablicy ogłoszeń w instytucji. 

o Informacja udostępniana przez stały punkt informacyjny. 

o Inne - prasa, bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami (np. poprzez 

Sołtysa), wymienione już w raporcie broszury informacyjne.  

 Nie wszystkie zastosowane formy przekazu informacji są dostosowane do osób z 

niepełnosprawnościami. Te, które są dostosowane to:  

Informacja na stronach WWW, w informatorach i ulotkach informacyjnych w formie 

elektronicznej zgodna z WCAG 2.0 na poziomie AA. Możliwość wydruku w druku 

powiększonym. Tablica ogłoszeniowa w miejscu dostępnym dla osób z 

niepełnosprawnościami i umieszczona na odpowiedniej wysokości [dolna krawędź 100 cm jak 

dla lustra]. Stały punkt informacyjny w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami 

[miejsce, w którym zespół monitoringowy przeprowadzał rozmowy].  

 W razie potrzeby jest zapewniona dostępność usługi Tłumacza Języka Migowego w 

stałym punkcie informacyjnym lub w OPS.  

 Istnieje możliwość wydruku informacji w druku powiększonym.  

 Instytucja oferuje, również osobom z niepełnosprawnościami: usługi socjalne, zasiłki stałe i 

celowe, dodatek energetyczny. Instytucja, poprzez OPS realizuje również: program 

„Rodzina 500 plus”, w miarę potrzeb: świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

mailto:biuro@firr.org.pl
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jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym 

upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, asystent rodziny.  

 instytucja oferuje osobom z niepełnosprawnościami usługi socjalne (habilitacyjne i 

rehabilitacyjne) w zakresie: 

o Aktywne wyszukiwanie osób, które stają się lub stały się osobami z 

niepełnosprawnościami, w celu zaoferowania im wsparcia. 

o Doradztwo prawne.  

o Wsparcie psychologiczne.  

o Wczesna interwencja kierowana do dzieci z niepełnosprawnościami.  

o Kompleksowa rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

o Kompleksowa rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi. 

o Na użytek OPS stworzono bazę usług oferowanych osobom z 

niepełnosprawnościami.  

 Programy, jakie realizuje instytucja w zakresie ochrony socjalnej (na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami): 

o Świadczenia z pomocy społecznej.  

o Świadczenia rodzinne. 

o Świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500 plus). 

o Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

o Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym 

upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. 

o Karta Dużej Rodziny. 

o Pomoc pokrzywdzonym (m.in. pokrywanie kosztów: świadczeń zdrowotnych, 

lekarstw, wyrobów medycznych oraz środków pomocniczych, związanych z 

kształceniem w szkołach publicznych, czasowego zakwaterowania, żywności lub 

bonów żywnościowych, zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i 

higieny osobistej). 

o Dodatek mieszkaniowy.  

o Dodatek energetyczny.  
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o Inne programy ochrony socjalnej - będzie karta rodziny z dzieckiem 

niepełnosprawnym.  

 Instytucja zapewnia szkolenie personelu w zakresie kontaktu i świadczenia usług dla osób z 

niepełnosprawnościami (ostatnie 3 lata). Szkolenia dotyczyły programów własnych oraz 

kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami. W szkoleniu wzięło udział 5 osób. 

  

 Organizacja oświaty. Obszar zgodny z Konwencja w 72%. 

Analiza danych zastanych wykazała, że:  

 Publiczne placówki oświatowe, dla których instytucja jest organem prowadzącym, 

otrzymują dodatkowe środki wynikające ze zwiększonych wag subwencyjnych na 

realizację zaleceń dla uczniów z  niepełnosprawnością. Liczba przedszkoli 

ogólnodostępnych: 7, integracyjnych: 2. OSP: 7, ISP: 1.  

 Niepubliczne placówki oświatowe, nadzorowane przez badaną instytucję, otrzymują 

dodatkowe środki, wynikające ze zwiększonych wag subwencyjnych z tytułu 

niepełnosprawności, na realizację kształcenia specjalnego dzieci z 

niepełnosprawnościami. 

 Z wywiadu w instytucji, jak i w jednej z placówek oświatowych ustalono, że częściowo 

przekazywane środki pokrywają wydatki związane z organizacją opieki i kształcenia dla 

dzieci z niepełnosprawnościami. Szkoły otrzymują 100% środków, wynikających ze 

zwiększonych wag subwencyjnych, jednak to nie wystarcza. Szacuje się, że środki z wag 

subwencyjnych wystarczają na pokrycie 70% potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. 

Przykładem jest sytuacja dziewczynki z niepełnosprawnością, uczęszczającej do szkoły 

podstawowej, dla której podręczniki i inne pomoce szkolne kosztowały ponad 30 tyś. 

złotych. Urząd w całości pokrył koszty.  

 Z wywiadu wynika również że od zgłoszenia faktu posiadania przez dziecko orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego instytucja przekazuje dodatkowe środki do 2 tygodni.  
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 Z wywiadu wynika, że od zgłoszenia faktu posiadania przez dziecko orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego instytucja przekazuje dodatkowe środki w miesiącu 

następującym po uzyskaniu informacji od placówki. 

 Instytucja finansuje podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi z 

niepełnosprawnościami. 

 Instytucja a w szczególności placówki oświatowe podejmują racjonalne usprawnienia w 

celu dostosowania procesu kształcenia do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, w 

zakresie: 

o Dostępności architektonicznej.  

o Dostosowania i zakupu materiałów dydaktycznych, wykorzystywanych w procesie 

edukacji, w ramach rewalidacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

o Zapewnienie indywidualnego wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami w 

czasie ich obecności w placówkach edukacyjnych (zaangażowanie nauczyciela 

wspomagającego) 

 Zatrudniona kadra pedagogiczna, szczególnie w integracyjnych placówkach oświatowych, 

wspiera organizację kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, m.in. poprzez 

indywidualne podejście do każdego ucznia i odpowiadanie na potrzeby ucznia w 

konsultacji z rodzicami.  

 Nauczyciel wspomagający jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin. 

 Z wywiadu wynika, że w latach poprzednich na 1 rok był zatrudniany asystent nauczyciela.  

 W procesie podnoszenia kompetencji nauczycieli uwzględnia się potrzeby wynikające z 

edukacji włączającej. 

 Dla uczniów zapewnione jest wsparcie specjalistów: 

- Doradca zawodowy. 

- Pielęgniarka. 

- Psycholog. 

- Logopeda. 
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- Pedagog szkolny. 

 Placówka dokonuje diagnozy funkcjonalnej uczniów i konstruuje dla nich indywidualny 

program edukacyjno - terapeutyczny (IPET).  

 Placówka dokonuje systematycznego rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

uczniów oraz udziela im wsparcia w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby. 

 Rodzice uczniów są zaangażowani w proces tworzenia indywidualnych programów 

terapeutycznych, są zapraszani na spotkania zespołu, mogą zgłaszać uwagi do IPET-u, są 

przeprowadzane indywidualne konsultacje oraz jest utrzymywany stały kontakt na linii rodzic- 

nauczyciel.  

 Z wywiadu w instytucji, jak i placówce oświatowej wynika, że w procesie dydaktycznym 

uwzględnia się specyficzne formy i metody pracy oraz zasady nauczania dostosowane do 

potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnościami. 

 Organizowane są specjalistyczne zajęcia dla uczniów z orzeczeniami (zajęcia logopedyczne, 

rehabilitacja ruchowa, zajęcia rewalidacyjne - 2h tygodniowo, terapia pedagogiczna). 

 Instytucja dopuszcza i finansuje realizację zajęć zaleconych orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego poza placówką, do której uczęszcza dziecko, w sytuacji, kiedy ta 

placówka nie ma możliwości ich realizacji.  

 Rodzice/opiekunowie prawni składali do instytucji wnioski o finansowanie zajęć zaleconych 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w poradniach niepublicznych/gabinetach 

prywatnych, w sytuacji, gdy placówka edukacyjna, do której uczęszcza dziecko nie ma 

możliwości ich prowadzenia. 

 

 Podnoszenie świadomości i współpraca lokalna na rzecz edukacji włączającej. 

Obszar zgodny z Konwencją w 73%. 

Analiza danych zastanych wykazała, że:  

 Instytucja podejmowała działania mające na celu zmianę postaw uczniów i ich rodziców 

wobec uczniów/osób z niepełnosprawnościami (pogadanki w szkołach podstawowych, 
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konsultacje z rodzicami podczas wywiadówek, temat podejmowano również podczas rad 

pedagogicznych).  

 Instytucja nie prowadziła otwartych kampanii społecznych promujących ideę edukacji 

włączającej, jednak ma to w planach w 2018 r.  

 Instytucja posiada zapisy dotyczące monitorowania włączania praw osób z 

niepełnosprawnościami i poszanowania ich godności w treści edukacyjne, m.in. w programie 

AGENDA 22.  

 Instytucja zdiagnozowała kilka barier we wdrażaniu edukacji włączającej, np.:  

o Niska świadomość problematyki niepełnosprawności w środowisku szkolnym. 

o Niedostateczne finansowanie oświaty (w tym szkół i przedszkoli). Do każdego 

nauczyciela wspomagającego Urząd dopłaca.  

o Niedostateczne finansowanie edukacji uczniów z niepełnosprawnościami. 

o Niska świadomość problematyki niepełnosprawności wśród rodziców i brak chęci 

poszerzania wiedzy w tym zakresie.  

o Niewystarczająca liczba  wykwalifikowanych pedagogów i specjalistów uczących i 

wspierających dzieci lub młodzież z niepełnosprawnościami na terenie gminy. 

 W procesie podnoszenia kompetencji nauczycieli uwzględnia się potrzeby wynikające z 

edukacji włączającej. Podniesiono kompetencje: 1 nauczyciela w Gimnazjum, kilkoro 

nauczycieli w Szkole Podstawowej.  

 

 Mobilność osoby niepełnosprawnej. Obszar zgodny z Konwencją w 53%. 

W Urzędzie, jak i jednostkach organizacyjnych osoba z niepełnosprawnością może 

otrzymać wsparcie w wypełnieniu pism i formularzy w zakresie: 

o Zakupu pojazdów i samochodu lub jego dostosowania.  

o Dofinansowania do psów asystujących. 

o Dofinansowania do szkoleń i edukacji. 

o Dofinansowania zakupu urządzeń i innych pomocy technicznych (do nawigacji, do 

wykrywania przeszkód, białe laski, itp.). 
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 Badana Jednostka nie prowadzi tego typu usług, są to usługi odpowiednie dla PFRON lub 

PCPR, jednak w szczególnych przypadkach Urząd wspiera w zbiórce środków na np. 

dostosowanie samochodu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

 Instytucja zapewnia specjalistyczne usługi transportowe: dowóz osób z 

niepełnosprawnościami do ŚDS, WTZ , ZAZ i wg osobistych potrzeb, dzieci do szkoły 

specjalnej, do OREW Wolbrom. 

 Instytucja lub jednostki organizacyjne prowadzą lub współfinansują szkolenia, związane z 

podnoszeniem kompetencji cyfrowych osób z niepełnosprawnościami. Program "e-

Mocuś"-cyfrowe umiejętności, realne możliwości. 

 Instytucja udziela informacji o usługach lub wsparciu w zakresie badanego obszaru 

poprzez: stronę internetową, OPS, w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi.  

 Pracownicy instytucji uczęszczają na warsztaty, spotkania dotyczące tematyki 

niepełnosprawności (problematyka, wsparcie, mobilność ON), na przykład na Kongres 

Osób z Niepełnosprawnościami (2016, 2017).  

 

 Działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie stereotypów, podnoszenie 

świadomości dotyczącej praw i godności osób niepełnosprawnych oraz 

promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Obszar zgodny z Konwencją w 

68%. 

Instytucja prowadzi kampanie społeczne i działania informacyjne, których celem jest: 

o Rozwijanie wrażliwości na prawa osób z niepełnosprawnościami. 

o Propagowanie pozytywnego postrzegania i zwiększanie świadomości społecznej, 

dotyczącej osób z niepełnosprawnościami. 

o Wspieranie uznawania umiejętności, zasług i zdolności osób z 

niepełnosprawnościami oraz ich wkładu w miejscu pracy i na rynku pracy. 
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 Z wywiadu wynika, że „w ramach kampanii m.in. informowano o równych prawach bez 

względu na funkcyjność, działaniami zostało objętych 50 osób. Instytucja planuje 

zwiększyć zasięg swoich działań”.  

 Działania prowadzone są cyklicznie, minimum raz do roku, w formie warsztatów lub 

spotkań. 

 Informacje o prawach osób z niepełnosprawnościami publikowane były w dostępnych 

formach.   

o Konferencje/warsztaty - uwzględnienie specyficznych potrzeb w formularzu 

zgłoszeniowym. 

o Miejsce konferencji/warsztatów dostępne architektonicznie. 

o Internet - zgodność z WCAG 2.0 na poziomie AA. 

o Internet - język łatwy. 

 Przy realizowaniu działań instytucja współpracowała z przedszkolami, szkołami i 

organizacjami pozarządowymi.  

 Efektem podjętych działań jest: 

o Wzrost otwartości otoczenia.  

o Wzrost samodzielności osób z niepełnosprawnościami. 

o Wzrost poziomu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. 

o Poprawa funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnościami w szkołach. 

 W celu zapewnienia włączającego charakteru ww. działań przyjęto zasady: 

o Informowania w formie dostępnej. 

o Zagwarantowanie dostępnej przestrzeni. 

o Zaangażowanie najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami w 

planowanie i realizację działań.  

 Osoby z niepełnosprawnościami uczestniczyły w ocenie działania, nie zgłoszono uwag. 
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Obszary dodatkowe: 

 

 Transport dzieci do szkoły/przedszkola. Obszar zgodny z Konwencją w 96%. 

Analiza danych zastanych wykazała, że:  

 Gmina zapewnia dzieciom z niepełnosprawnościami bezpłatny transport w trakcie 

przewozu do placówki edukacyjnej oraz na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju i do 

przedszkola. 

 Transport realizowany jest na trasie adres pobytu dziecka – placówka. 

 Gmina zapewnia transport w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych do placówek 

nieferyjnych (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach). 

 Z wywiadu wynika, że środek transportu jest odpowiednio dostosowany do potrzeb 

uczniów z niepełnosprawnościami oraz jego stan techniczny jest stale monitorowany.  

Rodzice mogą wyrażać opinie i zgłaszać uwagi w tej kwestii. Jedną z uwag był kolor 

samochodu przewożącego dzieci (po jego planowanej konserwacji). Jedno z dzieci ze 

spektrum autyzmu, przyzwyczaiło się do innego koloru i nie chciało wsiąść do auta, po 

konsultacjach z pracownikiem Urzędu, samochód przemalowano na poprzedni kolor, dziecko 

nie miało już kłopotów w korzystaniu ze środka transportu. Nie wpłynęły skargi, lecz prośby od 

rodziców o sprawdzenie podnośnika zamontowanego w samochodzie dostosowanym lub 

uwagi do kierowcy. Wdrożono wnioski - podnośnik naprawiono, a kierowca przeszedł 

szkolenie (z udzielania pierwszej pomocy i kontaktu z dziećmi z niepełnosprawnościami). 

 Opieka podczas transportu bezpłatnego jest dostosowana do potrzeb uczniów. 

 Rodzice/opiekunowie prawni nie towarzyszą dzieciom w trakcie przejazdu w przypadku, 

gdy dowóz organizowany jest przez jednostkę (nie ma takiej potrzeby).  

 Dostęp do bezpłatnego transportu do placówek publicznych i niepublicznych jest równy.  
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 Instytucja oferuje zwrot kosztów przejazdu dziecka oraz jego opiekuna do przedszkola 

/szkoły na zasadach określonych w zawartej umowie. Ustalony koszt dowozu dziecka z 

niepełnosprawnością do placówki przez rodzica to: stawka/km w cztery strony. Rodzice 

mogą wyrażać opinie i zgłaszać uwagi w tej kwestii.  

 Od momentu złożenia wniosku o dowóz jest on zapewniany w przeciągu 3 - 4 dni, nawet 

jeżeli wniosek został złożony w trakcie roku szkolnego. 

 Instytucja zapewnia lub finansuje dowóz do placówki (specjalnej, integracyjnej, 

ogólnodostępnej), wybranej przez rodzica, która nie jest najbliższą miejscu pobytu dziecka 

placówką danego typu.  

 Instytucja nie była stroną postępowania dotyczącego dowozu przed Samorządowym 

Kolegium Odwoławczym/Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.  

 

 Współpraca lokalna na rzecz aktywizacji zawodowej. Obszar zgodny z Konwencją 

w 77,5%.  

Analiza danych zastanych wykazała, że:  

 Instytucja współpracuje z organizacjami pozarządowymi i pracodawcami na rzecz promocji 

zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. Formy współpracy: 

konsultacje, wspólne działania (organizowanie praktyk i staży w urzędzie), zakład 

aktywności zawodowej etc.  

 Formy promocji: dobry przykład Urzędu, który zatrudnia, przyjmuje na staże i praktyki 

osoby z niepełnosprawnościami, projekty partnerskie aktywizujące zawodowo osoby z 

niepełnosprawnościami,  

 Instytucja współpracuje z organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów 

związanych z wprowadzaniem osób z niepełnosprawnościami na otwartych rynek pracy 

(projekty partnerskie).   
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 Instytucja prowadzi system wymiany informacji pomiędzy instytucjami rynku pracy i 

pomocy społecznej, szkołami i placówkami oświatowymi oraz organizacjami 

pozarządowymi w celu zwiększenia szans na aktywizację zawodową osób z 

niepełnosprawnościami (spotkania, działania „Grupy AGENDA 22”).  

 Instytucja działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami również 

poprzez udział w spotkaniach organizowanych przez inne instytucje lokalne, w tym NGO. 

 Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Klucze: 

o Stowarzyszenie "KLUCZ" - ŚDS, Trener pracy 32-310 Kolbark ul. Źródlana 3 mail: 

biuro@stowarzyszenieklucz.pl 

o CHSD - WTZ, Pobyt całodobowy 32-310 Klucze tel. 326471015 

o Stowarzyszenie "NIKIFOR" - Rehabilitacja/ przy Wojewódzkim Szpitalu w 

Jaroszowcu /32-310 

o Jaroszowiec ul. Kolejowa 1A tel. 32/ 6428031 

 

 Dostępność oferty organizacji pozarządowych finansowanych ze środków 

instytucji. Obszar zgodny z Konwencja w 69%. 

Analiza danych zastanych wykazała, że:  

 Na poziomie instytucji uchwalono program współpracy z organizacjami pozarządowymi (są 

założenia, ale nie można odnaleźć programu współpracy na stronie Urzędu).  

 Wszystkie konsultacje są organizowane z uwzględnieniem dostępności architektonicznej i 

jest o tym informacja. 

 Współpraca przybiera formy: zlecania zadań w trybie UDDPP. Zlecania zadań w trybie 19a 

(pozakonkursowym). Inne tryby realizacji zadań, na podstawie innych ustaw (ustawy o 

pomocy społecznej). Przykłady współpracy: 

o Udostępnianie lokali na preferencyjnych warunkach. 

o Ciała konsultacyjno - doradcze (rady, zespoły, komisje etc.).  
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o Punkt Konsultacyjny przy OPS w Kluczach. 

o Konsultowanie projektów uchwał oraz planów, programów strategii w formie 

interaktywnej np. bezpośrednich spotkań, dyskusji lub wysyłając projekt 

dokumentu z prośbą o opinie. 

o Poradnictwo prawne. 

o Promowanie organizacji działających w obszarze wspierania osób z 

niepełnosprawnościami. 

 W ubiegłych latach instytucja przeznaczała środki publiczna na dofinansowanie projektów 

realizowanych przez organizacje pozarządowe, dla których głównym celem była 

aktywizacja zawodowa.  

 Zadania priorytetowe w ramach współpracy nie dotyczą uczestnictwa osób z 

niepełnosprawnościami w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie.  

 Instytucja wymaga w zlecanych zadaniach w obszarze kultury, sportu, rekreacji i 

wypoczynku: dostępność miejsca, odpowiedni personel. Brakuje dostosowań dla osób 

Głuchych i niedosłyszących, niewidomych.  

 

 Uwagi płynące z wywiadów społecznych oraz badania typu „Tajemniczy klient”. 

 

Uwagi płynące z wywiadów społecznych. 

Gromadzenie materiałów z zakresu przestrzegania Konwencji dotyczącej praw osób 

z niepełnosprawnościami przez jednostki administracji publicznej, opierało się także na ocenie pracy 

Instytucji dokonanej na podstawie niezależnych źródeł. Do źródeł tych zaliczamy badanie Tajemniczy 

Klient, wywiady środowiskowe z osobami z niepełnosprawnościami, mieszkającymi na terenie 

obejmującym działanie Instytucji lub z przedstawicielami Organizacji Pożytku Publicznego, 

zajmującymi się pracą z osobami z niepełnosprawnościami na terenie działania Instytucji. 

Najważniejsze uwagi wynikające z przeprowadzonych wywiadów z czterema anonimowymi 
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Respondentami zostały umieszczone w tabeli poniżej. Przedstawione tam zostały obszary 

priorytetowe, które w opinii rozmówców, jednostka powinna poddać analizie. 

 

Respondent Obszary priorytetowe 

R1 

Powstanie ośrodka całodobowej tymczasowej opieki nad dziećmi z 

niepełnosprawnościami, gdzie w sytuacji choroby, wyjazdu do sanatorium 

rodzice mogliby na określony czas pozostawić dziecko. 

R2 
Dalsza likwidacja barier architektonicznych, obniżenie krawężników, podjazdy, 

tam gdzie jeszcze ich nie ma. 

R3 
Likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni publicznej - wysokie 

krawężniki, kostka brukowa na przejściach, podjazdach etc. 

R4 

Likwidacja barier w przestrzeni publicznej: 

- budowa chodnika na ul. Warszawskiej, jest tylko po jednej stronie ulicy 

- oznaczenie przejść dla pieszych w sposób czytelny dla osoby niewidomej 

- poprawnie działająca sygnalizacja dźwiękowa na skrzyżowaniach 
 

Uwagi płynące z badania Tajemniczy Klient.  

Badanie realizowane było metodą „Tajemniczy Klient” przed i po wizycie monitorującej, telefonicznie 

oraz poprzez pocztę elektroniczną. Badano mi.in. sposób obsługi, gotowość do reakcji na 

niestandardowe potrzeby, uwagę poświęconą klientowi oraz adekwatność odpowiedzi do zapytania. 

Oceniano w skali od 1 do 5 (gdzie 1 - najniżej oceniane, 5 - najwyżej oceniane). Podczas kontaktu 

badający dążył do tego, aby pracownik:  

 Odpowiedział na szczegółowe pytania dotyczące załatwienia sprawy. 

 Przedstawił ofertę wsparcia w stosunku do sformułowanych potrzeb klienta. 

 Wskazał najlepszą opcję w stosunku do sformułowanych oczekiwań. 

 Uzasadnił wskazanie danej opcji. 

mailto:biuro@firr.org.pl
http://www.firr.org.pl/


 
 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
 

 
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 

ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków, tel. 012 629 85 14, faks: 012 629 85 15, e-mail: biuro@firr.org.pl, www.firr.org.pl, NIP: 677-222-15-66  

KRS: 0000170802, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI WG KRS,  Organizacja Pożytku Publicznego, Nr konta: 54 1140 1081 0000 2309 9800 1011 

46 

Dość wysoko oceniono obszar „uwaga poświęcona klientowi” (średnia 4). „Sposób obsługi”, 

„Kompetencje pracowników Instytucji” oraz „Łatwość nawiązania kontaktu” znalazły się na kolejnym 

miejscu. „Gotowość do reakcji na niestandardowe potrzeby” oraz „Ogólne wrażenie” otrzymały nieco 

niższą średnią ocen (3,6/5).  

Badania telefoniczne. W rezultacie badający uzyskał odpowiedzi na pytania, informacje były 

aktualne i adekwatne do zapytania. Audytor zwrócił uwagę na badanie w obszarze oświaty (2 szkoły 

z terenu gminy) na konkretną, merytoryczną rozmowę oraz na dużą wiedzę z zakresu wsparcia 

uczniów z niepełnosprawnościami przez rozmówców, którzy byli otwarci i chętnie udzielali informacji. 

Średnia badań ze szkół jest najwyższa (2x5/5). W tym samym obszarze (oświata) badany był 

również Urząd Gminy, audytor pytał o formy wsparcia dla dziecka z niepełnosprawnością 

(niepełnosprawność ruchowa). Średnia z tego badania wynosi 3/5, rozmówca unikał udzielania 

wiążących informacji i odsyłał do kierownika, twierdząc, że jest osobą niedecyzyjną (podczas 

przeprowadzenia badania Kierownik był nieobecny). Rozmówca wspomniał o możliwości 

bezpłatnego transportu dziecka do szkoły i zachęcał do kontaktu w innym terminie. Nie udało się 

załatwić sprawy bez ustalenia specjalnego terminu i kontaktu w późniejszym czasie.   

Badania mailowe. Uzyskanie tą drogą informacje są konkretne i niezbędne do załatwienia 

sprawy, wraz z poinstruowaniem jak np. aplikować na stanowisko pracy, średnia z badania to 4,5/5. 

Drugie badanie pozostało bez odpowiedzi (0/5).  

 Rekomendacje. 

Proponujemy, aby rekomendacje zamieszczone w raporcie z naszego monitoringu posłużyły 

Państwu jako wysunięte na podstawie rzetelnego badania i przygotowane w jak najlepszej wierze 

wskazówki do większego wdrożenia zapisów Konwencji. 

Wszystkie rekomendacje mają na celu wsparcie osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności, są adresowane do Urzędu Gminy Klucze. Rekomendacje są podzielone na dwie 

grupy: te związane z dostępnością architektoniczną oraz pozostałe obszary. Poniżej zaprezentowano 

rekomendacje związane z dostępnością architektoniczną.  
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 Dostępność architektoniczna: 

Budynek Urzędu Gminy w Kluczach 

Dojście do budynku: 

1. Dążyć do poprawy stanu technicznego istniejących przejść dla pieszych. (Rekomendację 

powtórzono w pkt. 9 i 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdj. 1. Autor: A. Then, 2017-10-30 

Priorytet - POWINNO 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 

 Art. 5 ust. 1 pkt. 4, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

 Art. 9 ust. 1 lit. a Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  

Skutki publiczne: 

 Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami.  

Skutki społeczne: 

 Zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w codziennym 
funkcjonowaniu oraz w kontaktach z instytucją. 
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 Skutki finansowe: 

 Koszt dostosowania otoczenie budynku do zasad dostępności uniwersalnej według 
cennika prac budowlanych. 

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

Otoczenie przed budynkiem:  

2. Poprawić oznakowanie poziome miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.  

Stanowiska postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami powinny mieć nawierzchnię 

barwy niebieskiej. Obowiązek ten potwierdza również pkt 5.2.9.2 załącznika nr 2 do rozporządzenia 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, który stanowi, 

że znak P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” umieszcza się na nawierzchni barwy 

niebieskiej, niezależnie od tego, czy znak P-24 jest stosowany łącznie ze znakiem poziomym P-18, 

czy też P-20. 

 

 zdj. 2. Autor: A. Then, 2017-10-30 

Priorytet - MUSI  
Możliwa do wykorzystania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 
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 Pkt 3.1.2, 3.3.5.2, 5.2.4.1, 5.2.9.2, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca  
2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach, 

 Art. 12a, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  

 § 21, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania,  

 Art. 9 ust. 1, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 6 września 2012 r.    

Skutki publiczne: 

  Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami.  

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w codziennym 
funkcjonowaniu oraz w kontaktach z instytucją. 

Skutki finansowe: 

  Koszt dostosowania według cennika prac budowlanych. 

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

Wejście do budynku: 

3. Wykonać (wideo) domofon na wysokości ok. 1,1 m od dolnej krawędzi (przy wejściu do 

Urzędu Gminy, OPS oraz GOK – rekomendację powtórzono w pkt. 11 i 22). 

Priorytet - POWINNO 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

 Art. 5 ust. 1 pkt. 4, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

 Art. 9 ust. 1 lit. a Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  
 

4.  Poprawić kontrast początku i końca biegu schodów, prowadzących do pomieszczeń Instytucji 

i budynku (w taki sposób, aby wyróżnienie było widoczne zarówno z dołu jak i z góry schodów 

- na stopnicy i podstopnicy). Rekomendacje szczególnie do schodów w środku budynku.  

Priorytet – POWINNO 
Możliwa do wykorzystania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 

 § 306, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Art. 9, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. 

Skutki publiczne: 
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  Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami.  

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w codziennym 
funkcjonowaniu oraz w kontaktach z instytucją. 

Skutki finansowe: 

  Koszt dostosowania według cennika prac budowlanych. 

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

Ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku: 

5. Wykonać oznaczenia o numerze piętra widoczne zarówno dla osób poruszających się po 

budynku schodami, jak i windą.  

Priorytet - POWINNO 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 

 § 306, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Art. 5 ust. 1 pkt. 4, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

Skutki publiczne: 

  Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami.  

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w codziennym 
funkcjonowaniu oraz w kontaktach z instytucją. 

Skutki finansowe: 

  Koszt dostosowania według cennika prac budowlanych. 

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne: 

6. Dążyć do poprawy wykonania toalety dostosowanej do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.  

Wyposażyć toaletę w: baterię umywalkową automatyczną lub z przedłużonym uchwytem; instalację 

alarmową, ruchome pochwyty (przynajmniej od jednej strony muszli ustępowej); umywalkę nisko 
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syfonową. Sprawdzić czy powierzchnia manewrowa jest o minimalnych wymiarach: 1,50m x 1,50m 

oraz 0,90m wolnej przestrzeni, przynajmniej z jednej strony miski ustępowej. 

 
  zdj. 3. Autor: A. Then, 2017-10-30 

Priorytet - MUSI 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

 §  84, 86 ust. 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania,  

 Art. 9 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.       

Winda:        

7. Dostosować windę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Priorytet - POWINNO 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 
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 Art. 5 ust. 1 pkt 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

 § 54 ust 2, § 193 ust 3a, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Art. 9 ust. 1 lit. a Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  

Dostęp do informacji: 

8. Zastosować piktogramy informujące o kierunkach dotarcia do najważniejszych pomieszczeń. 

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 

 Art. 9. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.  

 Art. 5 ust. 1 pkt. 4, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

Skutki publiczne: 

  Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami.  

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w codziennym 
funkcjonowaniu oraz w kontaktach z instytucją. 

Skutki finansowe: 

  Koszt dostosowania według cennika prac budowlanych. 

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach. 

Dojście do budynku: 

9. patrz: rekomendacja 1.  

Otoczenie przed budynkiem:  

10. Wyznaczyć miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwie jak najbliżej 

wejścia do budynku lub zapewnić możliwość dojścia z wyznaczonego miejsca postojowego do 

najbliższego ciągu pieszo - jezdnego.  

Priorytet - MUSI 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 
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 Pkt 3.1.2, 3.3.5.2, 5.2.4.1, 5.2.9.2, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca  
2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach, 

 Art. 12 a, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  

 § 21, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowania, z dnia 12 kwietnia 2002 r., 

 Art. 9 ust. 1, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. 

Skutki publiczne: 

  Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami.  

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w codziennym 
funkcjonowaniu oraz w kontaktach z instytucją. 

Skutki finansowe: 

  Koszt dostosowania według cennika prac budowlanych. 

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

11.    patrz: rekomendacja 3.  

Wejście do budynku: 

12. Przy wejściu do budynku wykonać oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu (np. kafelki, 

maty z wyżłobieniami). 

Priorytet - MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

 Art. 5 ust. 1 pkt 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

 Art. 9 ust. 1 lit. a Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. 

13.  Wykonać poręcz schodów od strony ściany (schody prowadzące do budynku OPS).   

Priorytet - MUSI 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

 Art. 5 ust. 1 pkt 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

 Art. 9 ust. 1 lit. a Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. 

Skutki publiczne: 

  Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami.  

mailto:biuro@firr.org.pl
http://www.firr.org.pl/


 
 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
 

 
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 

ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków, tel. 012 629 85 14, faks: 012 629 85 15, e-mail: biuro@firr.org.pl, www.firr.org.pl, NIP: 677-222-15-66  

KRS: 0000170802, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI WG KRS,  Organizacja Pożytku Publicznego, Nr konta: 54 1140 1081 0000 2309 9800 1011 

54 

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w codziennym 
funkcjonowaniu oraz w kontaktach z instytucją. 

Skutki finansowe: 

  Koszt dostosowania według cennika prac budowlanych. 

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

Ciągi komunikacyjne w budynku: 

14. Zamontować podnośnik lub platformę schodową niwelującą zmianę poziomów 

Priorytet – MUSI 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

 Art. 5 ust. 1 pkt 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

 Art. 54 ust 2, art. 193 ust 3a, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Skutki publiczne: 

  Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami.  

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w codziennym 
funkcjonowaniu oraz w kontaktach z instytucją. 

Skutki finansowe: 

  Koszt dostosowania według cennika prac budowlanych.  

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

Punkt informacyjny/recepcja: 

15.   Zorganizować punkt obsługi mieszkańców na parterze budynku.  

Priorytet - MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

 Art. 9 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. 
 

16.    Oznaczyć dojście do recepcji/punktu informacyjnego zmienną fakturą w podłodze.  

Priorytet - MOŻE 
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Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

 Art. 5 ust. 1 pkt 4, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

 Art. 9 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne: 

17.   Dążyć do poprawy dostosowania toalety dla osób z niepełnosprawnościami (rekomendację 

powtórzono w pkt. 29).  

Udrożnić powierzchnię manewrową, usuwając zagradzające przedmioty. Wyposażyć toaletę w: baterię 

umywalkową automatyczną lub z przedłużonym uchwytem oraz instalację alarmową. 

Priorytet - MUSI 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

 §  84, 86 ust. 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania,  

 Art. 9 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.       

Skutki publiczne: 

  Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami.  

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w codziennym 
funkcjonowaniu oraz w kontaktach z instytucją. 

Skutki finansowe: 

  Koszt dostosowania według cennika prac budowlanych.  

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

Winda:  

18.   Dążyć do wykonania windy dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (OPS, 

GOK).   

Podstawowe parametry dostosowanej windy poniżej. 

 Dzwonek przy windzie do wysokości ok. 1,10m licząc od dolnej krawędzi dzwonka do podłogi.  

 Przycisk kondygnacji „zero” wyróżniony jest kolorystycznie i dotykowo. 

 Winda jest wyposażona w sygnalizację dźwiękową, która informuje na którym piętrze winda 

się zatrzymała. 

 Działa system zatrzymujący zamykanie się drzwi.  
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 Instrukcję obsługi windy znajduje się na takiej wysokości, aby była dostępna dla osób 

poruszających się na wózku. 

 Poręcze na wysokości 0,9 m. 

Priorytet - POWINNO 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

 Art. 5 ust. 1 pkt 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

 § 54 ust 2, § 193 ust 3a, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Art. 9 ust. 1 lit. a, Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  

Dostęp do informacji: 

19. Zastosować piktogramy informujące o kierunkach dotarcia do najważniejszych pomieszczeń. 

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 

 Art. 9. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, 

 Art. 5 ust. 1 pkt. 4, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

Skutki publiczne: 

  Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami.  

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w codziennym 
funkcjonowaniu oraz w kontaktach z instytucją. 

Skutki finansowe: 

  Koszt dostosowania według cennika prac budowlanych. 

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

 

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach. 

Dojście do budynku: 

1. patrz: rekomendacja 1.  
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Otoczenie przed budynkiem:  

2. Wyznaczyć miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwie jak najbliżej 

wejścia do budynku lub zapewnić możliwość dojścia z wyznaczonego miejsca postojowego do 

najbliższego ciągu pieszo - jezdnego.  

Priorytet - MUSI 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

 Pkt 3.1.2, 3.3.5.2, 5.2.4.1, 5.2.9.2, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca  
2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach, 

 Art. 12 a, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

 § 21, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, 

 Art. 9 ust. 1, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. 

Skutki publiczne: 

  Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami.  

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w codziennym 
funkcjonowaniu oraz w kontaktach z instytucją. 

Skutki finansowe: 

  Koszt dostosowania według cennika prac budowlanych.  

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

 

Wejście do budynku: 

1. patrz: rekomendacja 3. 

2. Usunąć kwietniki, które uniemożliwiają swobodne korzystanie z poręczy przy pochylni. 
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zdj. 4. Autor: A. Then, 2017-10-30 

 

Priorytet - POWINNO 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna:  

 Art. 9 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. 

Skutki publiczne: 

  Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami.  

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w codziennym 
funkcjonowaniu oraz w kontaktach z instytucją. 

Skutki finansowe: 

  Brak skutków finansowych. 

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

 

3. Wykonać poręcz od strony ściany przy pochylni (zdjęcie nr 4). 

Priorytet – POWINNO 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu 
Podstawa prawna: 
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 Art. 5 ust. 1 pkt. 4, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

 Art. 9 i 20, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, 

 § 71 ust. 1, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Skutki publiczne: 

  Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami.  

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w codziennym 
funkcjonowaniu oraz w kontaktach z instytucją. 

Skutki finansowe: 

  Koszt dostosowania według cennika prac budowlanych. 

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

4. Poprawić kontrast początku i końca biegu schodów, prowadzących do pomieszczeń Instytucji i 

budynku (w taki sposób, aby wyróżnienie było widoczne zarówno z dołu jak i z góry schodów - 

na stopnicy i podstopnicy).  

Priorytet – POWINNO 
Możliwa do wykorzystania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 

 § 306, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Art. 9, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. 

Skutki publiczne: 

  Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami.  

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w codziennym 
funkcjonowaniu oraz w kontaktach z instytucją. 

Skutki finansowe: 

  Koszt dostosowania według cennika prac budowlanych. 

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

5. Wykonać poręcz schodów od stron ściany.  

Priorytet - POWINNO 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 
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 Art. 9 i 20, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych,  

 § 296 ust. 1 i 3, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

6. Wyodrębnić przestrzeń, w której można zlokalizować recepcję lub punkt informacyjny – 

dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami, tj. wyróżnić kontrastującym kolorem 

recepcję / punkt informacyjny. Oznaczyć dojście do recepcji / punktu informacyjnego zmienną 

fakturą w podłodze, obniżyć ladę recepcji. 

Dobre praktyki stanowią, że lady recepcyjne / informacyjne przystosowane do obsługi osoby z 

niepełnosprawnościami muszą mieć przynajmniej jedno stanowisko umieszczone tak, aby blat 

roboczy znajdował się nie wyżej niż 90 cm na odcinku przynajmniej 90 cm, z zachowaniem 

możliwości podjazdu wózkiem inwalidzkim. Ponieważ w praktyce taka konstrukcja jest dość 

kosztowna, ladę recepcyjną przystosowuje się do potrzeb obsługi klientów z niepełnosprawnościami 

przez zmianę wysokości i głębokości blatu roboczego na wybranym odcinku. 

Priorytet - MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

 Art. 5 ust. 1 pkt. 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,  

 Art. 9, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.  

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:  

7. Poprawić sposób dostosowania toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 

 

 

 

 

 

zdj. 5. Autor: A. Then, 2017-10-30 
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Zamontować pochwyty z obu stron muszli ustępowej, jeden ruchomy (w miejscu tego, który jest 

obecnie), drugi może być przymocowany do ściany. Wyposażyć toaletę w umywalkę niskosyfonową, 

w baterię umywalkową automatyczną lub z przedłużonym uchwytem, instalację alarmową, zadbać o 

to, aby podajniki mydła i papieru były na odpowiedniej wysokości (ok. 1,2m).  

Poza obiektami związanymi z opieką medyczną systemy przywoławcze spotykane są w większości 

obiektów publicznych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osobom z 

niepełnosprawnościami. Miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą szczególnie 

potrzebować pomocy i są jednocześnie odizolowane od innych użytkowników obiektu jest toaleta. W 

wielu państwach Europy Zachodniej montaż systemu przywoławczego w łazienkach dla osób z 

niepełnosprawnościami jest wymagany prawem budowlanym, jednak w Polsce nadal stanowi dobrą 

praktykę.  

Priorytet – MUSI 
Możliwa do wykorzystania i zweryfikowania po projekcie. 
Podstawa prawna: 

 § 84, 86 ust. 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania,  

 Art. 9 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.         

Skutki publiczne: 

  Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami.  

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w codziennym 
funkcjonowaniu oraz w kontaktach z instytucją. 

Skutki finansowe: 

  Koszt dostosowania według cennika prac budowlanych.  

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 
 

Winda: 

8. patrz: rekomendacja 17. 

Dostęp do informacji: 

9. Zastosować piktogramy informujące o kierunkach dotarcia do najważniejszych pomieszczeń. 

Priorytet – MOŻE 
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Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 

 Art. 9. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych,  

 Art. 5 ust. 1 pkt. 4, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

Skutki publiczne: 

  Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami.  

Skutki społeczne: 

 Zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w codziennym 
funkcjonowaniu oraz w kontaktach z instytucją. 

Skutki finansowe: 

  Koszt dostosowania według cennika prac budowlanych. 

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

 

Budynek Szkoły w Kluczach. 

Dojście do budynku: 

10. Wykonać rampę krawężnikową (obniżenie).   

 

zdj. 6. Autor: A. Then, 2017-10-30 
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W przyszłości, w czasie remontu lub przebudowy, należy dostosować przejście dla pieszych i 

wykonać różnicującą fakturę nawierzchni oraz w miarę potrzeb sygnalizację świetlną i dźwiękową.  

Priorytet – MUSI 
Możliwa do wykorzystania i zweryfikowania po projekcie. 
Podstawa prawna: 

 Art. 9. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych,  

 Art. 5 ust. 1 pkt. 4, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
 

Otoczenie przed budynkiem: 

1. Udostępnić miejsce „dla osób uprawnionych” do korzystania przez osoby z 

niepełnosprawnościami lub utworzyć takie miejsca - oznakować według obowiązujących 

przepisów i zapewnić możliwość dojścia z wyznaczonego miejsca postojowego do 

najbliższego ciągu pieszo – jezdnego. 

 

 

zdj. 7. Autor: A. Then, 2017-10-30 
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Priorytet - MUSI  
Możliwa do wykorzystania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

 Pkt 3.1.2, 3.3.5.2, 5.2.4.1, 5.2.9.2, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca  
2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach, 

 Art. 12a, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  

 § 21, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, 

 Art. 9 ust. 1, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. 

2. Wykonać poręcze schodów, również od strony ściany. 

 

 

 

 

 

 

 

zdj. 8,9. Autor: A. Then, 2017-10-30 

Priorytet – MUSI 
Możliwa do wykorzystania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

 § 68, 69 i 71, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania,  

 Art. 5 ust. 1 pkt 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,  

 Art. 9. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. 

Skutki publiczne: 

  Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami.  

Skutki społeczne:  
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 Zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w codziennym 
funkcjonowaniu oraz w kontaktach z instytucją. 

Skutki finansowe: 

  Koszt dostosowania według cennika prac budowlanych.  

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 
 

Ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku: 

3. Zamontować podnośnik/ platformę schodową niwelującą zmianę poziomów w budynku lub 

zainwestować w windę (po konsultacji z architektem).  

 

zdj. 10. Autor: A. Then, 2017-10-30 

Priorytet – MUSI 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

 § 5 ust. 1 pkt 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

 Art. 54 ust 2, art. 193 ust 3a, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Skutki publiczne: 

  Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami.  

Skutki społeczne:  
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 Zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w codziennym 
funkcjonowaniu oraz w kontaktach z instytucją. 

Skutki finansowe: 

  Koszt dostosowania według cennika prac budowlanych.  

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 
 

4. Niwelować progi w korytarzach pomiędzy szkołą a basenem kąpielowym. 

Priorytet - MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 5 ust. 1 pkt. 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.  
 

  

zdj. 11. Autor: A. Then, 2017-10-30 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne: 

5. Dążyć do poprawy wykonania toalety dostosowanej do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.  

Podstawowe parametry dostosowanej toalety to: 

 powierzchnia manewrowa o minimalnych wymiarach: 1,50m x 1,50m oraz 0,90m wolnej 

przestrzeni przynajmniej z jednej strony miski ustępowej. 

 pochwyty (najlepiej ruchome) po obu stronach toalety i umywalki. 

 umywalka niskosyfonowa. 
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 bateria umywalkowa automatyczna lub z przedłużonym uchwytem. 

 podajnik mydła/papieru etc. na wysokości ok 1,2m.  

 instalacja alarmowa. 

Priorytet – MUSI 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

 § 84, 86 ust. 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania,  

 Art. 9 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.   
 

Skutki publiczne: 

  Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami.  

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w codziennym 
funkcjonowaniu oraz w kontaktach z instytucją. 

Skutki finansowe: 

  Koszt dostosowania według cennika prac budowlanych.  

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

Dostęp do informacji: 

6. Zastosować piktogramy informujące o kierunkach dotarcia do najważniejszych pomieszczeń. 

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 

 Art. 9. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych,  

 Art. 5 ust. 1 pkt. 4, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
 

Skutki publiczne: 

  Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami.  

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w codziennym 
funkcjonowaniu oraz w kontaktach z instytucją. 

Skutki finansowe: 

  Koszt dostosowania według cennika prac budowlanych. 

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 
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Rekomendacje do pozostałych obszarów: 

 Obszar - dostosowanie formy informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych: 

7. Standaryzacja. Poprawa dostępnych stron internetowych jednostek Administracji Publicznej 

zgodnie ze standardem WCAG 2.0 (wg. szczegółowego raportu dostępności). 

Treści na stronach internetowych również powinny spełniać standardy dostępności KRI. Konieczne 

jest informowanie w sposób umożliwiający skuteczne zapoznanie się z nimi między innymi poprzez  

zastępowanie grafiki dokumentami tekstowymi lub opisem grafik. Przygotowując informację na temat 

działania Urzędu warto pamiętać, że jej postać graficzna (zdjęcia, skany dokumentów, mapy etc.) są 

niedostępne dla osoby z dysfunkcją wzroku. Alternatywą dla grafiki może być nagranie audio, opis na 

żywo, wypukły schemat, makieta czy sygnalizacja dźwiękowa, wskazująca dodatkowo np. drogę 

ewakuacji. 

Priorytet - MUSI 
Możliwa do wykorzystania w trakcie trwania projektu 
Podstawa prawna: 

 Art. 18 pkt 1 lit. c ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, 

 § 19 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych, 

 Art. 9 ust. 1 lit. b, ust. 2 lit. f, art. 21 lit. a Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. 

Skutki publiczne:  

 Zgodność z powszechnie obowiązującym prawem i Konwencją ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych.  

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie 
dostępności i użyteczności informacji dla wszystkich odbiorców. 

Skutki finansowe:  

 Stosując analogię do systemów informatycznych, można powiedzieć, że stworzenie w pełni 
dostępnych wersji elektronicznych materiałów informacyjnych nieznacznie zwiększa koszt. 
Szacuje się, że stworzenie w pełni dostępnego sytemu informatycznego zwiększa jego 
koszty o 2-3%. 

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 
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8. Uchwalić regulację dotyczącą stosowania kryteriów dostępności w zamówieniach, w tym 

dotyczących stron internetowych, systemów informatycznych i usług elektronicznych. 

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończenie projektu. 
Podstawa prawna: 

 Art. 9 ust. 1 lit. b, ust. 2 lit. f, art. 21 lit. a Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, 

 § 19 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych. 

9. Wprowadzić procedurę udostępniania informacji w języku łatwym do czytania, według 

standardów. 

Stosowanie tekstu łatwego do czytania we wnioskach/broszurach informacyjnych/stronach 

internetowych, również w ogłoszeniach o wydarzeniach kulturalnych, sportowych czy integracyjnych 

przyczynia się do zwiększenia dostępności informacji dla osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności, jak również wpływa na integrację osób z niepełnosprawnościami (szczególnie 

niepełnosprawnością intelektualną) z lokalną społecznością. 

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do wykorzystania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu.  
Podstawa prawna: 

Art. 9 ust. 1 lit. b, ust. 2 lit. f, art. 21 lit. a Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. 

Skutki publiczne: 

 Zapewnienie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie 
dostępności i użyteczności informacji dla wszystkich odbiorców.  

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w codziennym 
funkcjonowaniu oraz w kontaktach z instytucją. 

Skutki finansowe: 

  Szacuje się że koszt tłumaczenia na język łatwy do czytania to około 50 zł/ str. 

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

 

10. Tłumaczenie na język migowy najważniejszych procedur i informacji. 

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończenie projektu. 
Podstawa prawna: 
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 Art. 3 pkt. 5 oraz art. 9, Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się,  

 Art. 9 i 21 pkt. a, e Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  
 

11. Upowszechnianie w miejscach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami informacji o 

usłudze pozwalającej na komunikowanie się (tłumacz języka migowego, kontakt z Urzędem 

przez SMS itd.) oraz o sposobach realizacji ustawy o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się. 

Priorytet - MUSI 
Możliwa do wykorzystania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu.  
Podstawa prawna: 

 Art. 3 pkt 5, Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, 

 Art. 9 ust. 1 lit. b, art. 21 lit. a Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. 

Skutki publiczne:  

 Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami. 

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie 
dostępności i użyteczności informacji dla wszystkich odbiorców. 

Skutki finansowe:  

 Bez skutków finansowych. Telefonia komórkowa jest wykorzystywana w instytucji. 
Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

 

 Obszar - Działania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucji: 

12. Umieszczanie ofert pracy skierowanych do osób z niepełnosprawnościami na stronie Urzędu 

Gminy (jako większe promowanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym 

rynku pracy oraz współpraca z innymi podmiotami z obszaru rynku pracy).  

Priorytet – POWINNO 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 9 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  

Skutki publiczne:  

 Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami. 

Skutki społeczne:  
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 Zapewnienie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie 
dostępności i użyteczności informacji dla wszystkich odbiorców. 

Skutki finansowe:  

 Bez skutków finansowych.  

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

 Obszar – Kompetencje pracowników Instytucji: 

13. Zwiększenie efektywności dotychczas realizowanych usług (jest to jeden z wniosków płynący 

z badania potrzeb mieszkańców Gminy).   

Priorytet – POWINNO 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 19, 28 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  

14. Stworzenie planu szkoleń, dla instytucji i jednostek organizacyjnych, który będzie uwzględniał 

tematykę niepełnosprawności.  

Spisanie planów szkoleniowych w jednym miejscu pozwala na ich zarządzanie i zabezpieczanie w 

budżecie gminy środków na ich realizację. Szkolenia powinny być poprzedzone ankietą badającą 

potrzeby pracowników w tym zakresie, a sama tematyka szkolenia powinna brać pod uwagę 

zróżnicowanie środowiska osób z niepełnosprawnościami.  

Priorytet – POWINNO 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 

 Ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Art. 119 ust. 1 (obowiązki pracownika socjalnego) 
pkt 6 (w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych), art. 19 pkt. 14 (zadania własne powiatu: szkolenie i 
doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu) i art. 21 pkt 2 (zadania samorządu 
województwa: organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie publicznych szkół służb społecznych oraz 
szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej) ustawy o pomocy społecznej, art. 12 ust. 2 (obowiązek 
podnoszenia kwalifikacji przez asystenta rodziny) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, art. 106-112 (szkolenia w służbie cywilnej) ustawy o służbie cywilnej, art. 94 ust. 1 (obowiązki 
pracodawcy, w tym) pkt 6 (ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

 Zgodnie z art. 8 pkt. 1 lit. b oraz pkt. 2 lit. a, art. 24 pkt. 2 lit. c. Dostosowanie szkoleń do wymogów 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, 

 Art. 4 (obowiązki ogólne) lit. i (popieranie szkoleń specjalistów i personelu pracującego z osobami z 
niepełnosprawnościami, w zakresie praw uznanych w Konwencji, tak aby lepiej świadczone były pomoc i 
usługi gwarantowane na mocy tych praw), art. 9 ust. 2 lit. c (zapewnienie wszystkim zainteresowanym 
szkolenia na temat kwestii dostępności) i art. 26 ust. 2 (rozwój szkolenia wstępnego i ustawicznego 
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personelu i specjalistów pracujących w usługach habilitacyjnych i rehabilitacyjnych) Konwencji o prawach 
niepełnosprawnych.  

Skutki publiczne:  

 Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami. 

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie 
dostępności i użyteczności informacji dla wszystkich odbiorców. 

Skutki finansowe:  

 Szacuje się, że koszt takiego szkolenia to kilkaset złotych, w przyszłości zaplanować 
budżet na szkolenia pracowników w tym zakresie.  

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 
 

15. Informowanie wszystkich pracowników o dostępnych szkoleniach z zakresu obsługi klienta z 

niepełnosprawnością.  

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 8, 9 pkt.2 lit. c.  Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. 

Skutki publiczne:  

 Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami. 

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie 
dostępności i użyteczności informacji dla wszystkich odbiorców. 

Skutki finansowe:  

 Bezkosztowo, z wykorzystaniem zasobów instytucji.  
Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 
 

 Obszar - Wypełnianie obowiązków ogólnych wynikających z Konwencji: 

16. Zorganizowanie szkolenia antydyskryminacyjnego dla ogółu społeczeństwa (szkolenie otwarte 

dla pracowników instytucji, organizacji pozarządowych i mieszkańców Gminy).   

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 
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Art. 8, 9 pkt.2 lit. c.  Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. 

Skutki publiczne:  

 Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami. 

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie 
dostępności i użyteczności informacji dla wszystkich odbiorców. 

Skutki finansowe:  

 Szacuje się, że koszt takiego szkolenia to od kilkuset do 1000 złotych, w przyszłości 
zaplanować budżet na szkolenia pracowników w tym zakresie.  

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 
 

17. Wspieranie działań na rzecz podejmowania/popierania badań i tworzenia dostępności oraz 

wykorzystywania nowych technologii, w tym technologii informacyjno - komunikacyjnych, 

przedmiotów wspierających poruszanie się, urządzeń i wspomagających technologii 

odpowiednich dla osób z niepełnosprawnościami.  

Wsparcie może mieć charakter niematerialny (np. promocja wydarzeń/projektów etc.). 

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 

 Art. 9 pkt.2 lit. g, h.  Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. 

Skutki publiczne:  

 Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami. 

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie 
dostępności i użyteczności informacji dla wszystkich odbiorców. 

Skutki finansowe:  

 Bezkosztowo, z wykorzystaniem zasobów Instytucji.  
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Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

 

18. Wprowadzić szkolenia dla personelu oraz osób świadczących usługi dla osób z 

niepełnosprawnościami w zakresie praw uznanych w Konwencji, tak aby lepiej świadczone 

były pomoc i usługi gwarantowane na mocy tych praw. 

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 8, 9 pkt.2 lit. c. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. 

Skutki publiczne:  

 Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami. 

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie 
dostępności i użyteczności informacji dla wszystkich odbiorców. 

Skutki finansowe:  

 Szacuje się, że koszt takiego szkolenia to kilkaset złotych, w przyszłości zaplanować 
budżet na szkolenia pracowników w tym zakresie. Można również poszukiwać organizacji 
pozarządowych, które mają kompetencje i mogą przeprowadzić takie szkolenie 
bezkosztowo.  

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

 Obszar - dostępność informacji oraz udział w wyborach i referendach: 

19. Uzupełnić procedury/działania o zapewnianie informacji o dostępnym transporcie publicznym 

lub o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu dla osób z niepełnosprawnościami. 

Informacja powinna być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, np. należy ją przetłumaczyć na 

język migowy i umieścić na stronie internetowej instytucji i jednostkach organizacyjnych oraz 

bezpośrednio do miejsc skupiających osoby z niepełnosprawnością słuchu.  

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 

 Art. 9, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, 

 Art. 3 pkt 5, Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. 

Skutki publiczne:  
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 Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami. 

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie 
dostępności i użyteczności informacji dla wszystkich odbiorców. 

Skutki finansowe:  

 Bezkosztowo, z wykorzystaniem zasobów Instytucji.  

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

20. Dokonać audytu dostępności lokali wyborczych, w miarę potrzeb zmienić lub dodać nowe 

dostosowane lokale w rejonach, gdzie ich brakuje.  

Priorytet – POWINNO 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 9, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. 

 

 Obszar – Dostępność przestrzeni publicznych:  

21. Przeprowadzić audyt dostępności środków transportu i infrastruktury.  

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 9, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. 

22. W razie potrzeby uzupełnić procedury/działania o wymóg zapewniania dostępności informacji 

pasażerskiej (zaplanowanie odpowiednich prac i środków na nie). 

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 9, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. 

23. Podnoszenie świadomości i stały lobbing wśród radnych i władz samorządowych na rzecz 

budowania dostępności przestrzeni publicznej. 

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
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Podstawa prawna: 
Art. 8. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. 

 Obszar – Dostępność usług i urządzeń dla osób niepełnosprawnych:  

24. Uzupełnić dokumenty strategiczne/programy działań Instytucji o zapisy działań na rzecz 

zapewniania dostępności towarów i usług dla osób z niepełnosprawnościami. 

Informacja o usługach i usługa powinny być przekazywana w dostępnej formie (przykładowe 

dostosowania: język migowy, język łatwy do czytania, strony www i treści na stronie dostosowane do 

standardów WCAG 2.0, informacje udostępniane także przy użyciu masowych mediów - prasa, radio, 

telewizja). 

Priorytet – POWINNO 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

 Art. 9 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych,  

 Art. 3 pkt 5, Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, 

 Art. 35 ust. 1 pkt 1 i 8, art. 35a ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 4, 6 i 9c, art. 36 ust. 2 i 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 
1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, 

 § 1 pkt 13. Rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.  

25. Uzupełnić procedury/działania o możliwość korzystania z usługi zgodnie ze zidentyfikowanymi 

potrzebami, a nie posiadanym orzeczeniem. 

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 19 lit. b, c; art. 26 i 28.  Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami. 

 

 Obszar – Dostępność wydarzeń z zakresu kultury, wypoczynku i sportu:  

26. Wprowadzić udogodnienia/dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami podczas 

organizacji i (samych) wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu. 

Klient/mieszkaniec gminy z niepełnosprawnością narządu ruchu oczekuje dodatkowych informacji: 

o dostępności obiektu, możliwości przemieszczania się wewnątrz i na zewnątrz, dojazdu 

dostosowanym transportem publicznym etc. Należy wziąć pod uwagę ww. oczekiwania przy 

formułowaniu informacji o wydarzeniach kulturalnych/sportowych, rekrutacji czy innych 
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aktualnościach. Dobrze jest pamiętać, że osoba z niepełnosprawnością motoryczną to nie tylko 

osoba poruszająca się przy pomocy wózka, może ona również używać kul, balkoników i innych 

przedmiotów umożliwiających poruszanie się. Osoby te zazwyczaj mają ograniczenia w pokonywaniu 

większych przestrzeni, dlatego informacja o odległościach jest dla nich szczególnie ważna. Podczas 

wydarzeń dobrą praktyką będzie również zapewnienie tłumacza języka migowego (imprezy powyżej 

2 godzin, najlepiej dwóch tłumaczy, aby mogli się wymieniać) oraz asystenta osoby z 

niepełnosprawnością, który np. pomoże dotrzeć na miejsce.  

Priorytet – MUSI 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 

 Art. 9 i 30 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych,  

 Art. 3 pkt 5, Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, 

 Art. 35 ust. 1 pkt 1 i 8, art. 35a ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 4, 6 i 9c, art. 36 ust. 2 i 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 
1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

Skutki publiczne.  

 Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami. 

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnością (przede wszystkim) 
słuchu. 

Skutki finansowe:  

 W zależności od zastosowanej metody są to koszty np. związane z zapewnieniem 
transportu, wytyczeniem wypukłych ścieżek, tłumaczeniem na język migowy 
(Wideotłumacz 50-150 zł / miesiąc) lub metody bez kosztowe (wsparcie osoby 
towarzyszącej).  

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

27. W przyszłości (w ramach przebudowy lub budowy nowych obiektów tego typu) zapewnić 

dostępność placów zabaw dla dzieci z różnym stopniem sprawności. 

Przykładem mogą być gdyńskie place zabaw. Wśród rozwiązań i zabawek, które się tam znalazły są 

m.in.: amortyzująca upadek nawierzchnia, specjalne huśtawki i karuzele (z wygodnymi siedziskami), 

szeroka zjeżdżalnia, trampoliny, ścieżka fakturalna i inne (patrz: http://gdynia.pl/1249-1049-2016-09-

23-2016-09-29,6449/gdynskie-place-zabaw-na-nowo,457497).  
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Natomiast w Krakowie przykładem może być plac zabaw w okolicach ul. Meissnera: 

http://www.jaskowiec.krakow.pl/meissneraplaczabaw 

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 9 i 30 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.  

 

 Obszar – działania na rzez dostępności transportu publicznego i 

specjalistycznego: 

28.  Należy dążyć do wprowadzenia usługi transportu publicznego/aglomeracyjnego/gminnego, 

który również będzie dostosowany do oczekiwań osób z różnymi potrzebami (osoba starsza, z 

niepełnosprawnością, rodzic z dzieckiem etc.).  

Publiczny transport zbiorowy powinien być dostępny dla wszystkich jego użytkowników. Brak lub 

niepełne dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami stanowi dla nich barierę w 

swobodnym przemieszczaniu się w granicach gminy. Ogranicza także dostęp tych osób do leczenia, 

nauki, kultury, a niekiedy jest przeszkodą w znalezieniu zatrudnienia. Z trudnościami spotykają się 

także osoby o ograniczonej zdolności poruszania się, w tym ludzie starsi, którzy mają m.in. kłopoty w 

korzystaniu z pojazdów wysokopodłogowych. 

Pojazdy powinny być wyposażone w systemy przyklęku i pochylnie oraz w systemy informacji 

wizualnej i głosowej. Niezbędne są również stałe konsultacje ze środowiskiem osób z 

niepełnosprawnościami, m.in. w sprawie aktualizacji planów transportowych. 

Priorytet – MUSI 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 9 pkt. 1 lit. a. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.  

29. Należy wykonać audyt dostępności przystanków obecnej/przyszłej komunikacji zbiorowej.  

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 9 pkt. 1 lit. a. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.  
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30. Przeszkolenie kierowców z zakresu obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami (osoby z  

niepełnosprawnościami, osoby starsze).  

Najczęstsze bariery w zapewnieniu osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z 

komunikacji to: 1) Tabor (brak lub zbyt mała liczba autobusów niskowejściowych i 

niskopodłogowych). 2) Informacja pasażerska/przewozowa (oznaczenia w rozkładach jazdy kursów, 

które wykonywane są przez pojazdy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

pojazdy wyposażone w zewnętrzne i wewnętrzne systemy przekazujące i wyświetlające informacje 

m.in. o trasie przejazdu czy o najbliższym przystanku. Informacja dostępna w serwisach 

internetowych dostosowanych do standardu WCAG 2.0). 3) Infrastruktura przystankowa (stosowanie 

udogodnień, np. pasy żółtych płytek ryflowanych, pełniących rolę ostrzegawczą dla osób 

niewidomych i słabowidzących skierowane w miejsca niebezpieczne, jednolity układ płytek o 

zmiennej fakturze – ostrzegających, rozkłady jazdy zawieszone na takiej wysokości, aby mogły je 

odczytać osoby na wózku inwalidzkim). 4) Personel (dostępność transportu jest w znacznym stopniu 

uzależniona od wsparcia i właściwej postawy kierowców, w związku w tym należy zadbać o ich 

szkolenia w zakresie savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.  

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 8, 9 pkt. 1 lit. a, pkt.2 lit. c. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.  
 

 Obszar – Działania na rzecz usług wspierających osoby z 

niepełnosprawnościami w ich samodzielności: 

31. Należy dopasować usługi asystentów osobistych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna:                                                                                                                                               

Art. 9 pkt. 1 lit. e. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. 

32. Rozpoznać potrzeby rodzin/opiekunów/środowiska osób z niepełnosprawnościami, w zakresie 

opieki wytchnieniowej. 

Priorytet – POWINNO 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 
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Art. 8, 9 pkt. 1 lit. a, pkt.2 lit. c. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. 

 

33. W razie zaistnienia potrzeby dążyć do wprowadzenia usługi „opieki wytchnieniowej” 

realizowanej w różnorodnych formach wypoczynku zorganizowanego (całodobowego).  

Priorytet – POWINNO 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

 Art. 8, 9 pkt. 1 lit. a, pkt.2 lit. c. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, 

 UCHWAŁA NR 160 RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 
 

 Obszar - Działania na rzecz zabezpieczenia praw osoby z niepełnosprawnością 

oraz podnoszenia świadomości prawnej osób z niepełnosprawnościami: 

34. Należy rozpoznać potrzeby szkoleniowe osób świadczących usługi prawne dla osób z 

niepełnosprawnościami i zapewnienie tych szkoleń.  

Sugerowane szkolenia: savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, szkolenie z zakresu praw 

uznanych w Konwencji, szkolenia antydyskryminacyjne etc.  

Priorytet – POWINNO 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 8, 9 pkt.2 lit. c. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. 

Skutki publiczne:  

 Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami. 

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie 
dostępności i użyteczności informacji dla wszystkich odbiorców, 

Skutki finansowe:  

 Szacuje się, że koszt takiego szkolenia to kilkaset złotych, w przyszłości zaplanować 
budżet na szkolenia pracowników w tym zakresie.  
 
Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 
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 Obszar - Racjonalne usprawnienia w procedurze przyjmowania wniosków i 

wydawania dokumentów tożsamości oraz paszportów: 

35. Zapewnienie możliwości porozumienia się w alternatywnych metodach komunikacji. 

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 

 Art. 3 pkt 5, Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, 

 Art. 9 ust. 1 lit. b, art. 21 lit. a Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  

Skutki publiczne:  

 Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami. 

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie 
dostępności i użyteczności informacji dla wszystkich odbiorców. 

Skutki finansowe:  

 Bezkosztowo, z wykorzystaniem zasobów Instytucji.  

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

 

 Obszar -współpraca na rzecz odpowiednich warunków życia i ochrony 

socjalnej:  

36. Rozwinąć współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie wczesnej 

interwencji, kierowanej do osób z niepełnosprawnościami.  

W szczególności w zakresie kompleksowej rehabilitacji społecznej osób słabowidzących oraz osób z 
niepełnosprawnością ruchu. 

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu trwania projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 9 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  

Skutki publiczne:  

 Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami. 

Skutki społeczne:  
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 Zapewnienie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie 
dostępności i użyteczności informacji dla wszystkich odbiorców. 

Skutki finansowe:  

 Bezkosztowo, z wykorzystaniem zasobów Instytucji.  

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

 

 

37. Rozwinąć współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktywnego wyszukiwania 

osób, które stają się lub stały się osobami z niepełnosprawnościami, w celu zaoferowania im 

wsparcia. 

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 21 lit. a; art. 31 pkt 2, 3 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  

38. Udostępnić do informacji mieszkańców katalog usług dla osób z niepełnosprawnościami.  

Np. poprzez stronę internetową OPS.  

Priorytet – POWINNO 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 21 lit. a; art. 31 pkt 2, 3 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  

Skutki publiczne:  

 Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami. 

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie 
dostępności i użyteczności informacji dla wszystkich odbiorców 

Skutki finansowe:  

 Bezkosztowo, z wykorzystaniem zasobów Instytucji.  

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 
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39. Wprowadzić usługę społecznego poradnictwa (życiowego, technologicznego, ekonomicznego 

itp.) dla osób z niepełnosprawnościami, dostępną w trybie ciągłym.  

Priorytet – POWINNO 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 9, 19, 26, 28 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  

Skutki publiczne:  

 Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami. 

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie 
dostępności i użyteczności informacji dla wszystkich odbiorców. 

Skutki finansowe:  

 Koszt zatrudnienia pracownika, wg kompetencji i wymiaru etatu.  

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

 

 Obszar - usługi socjalne (habilitacyjne i rehabilitacyjne) i odpowiednie warunki 

życia: 

40. Wprowadzić dobre praktyki tworzenia i aktualizacji bazy danych/katalogu usług oferowanych 

osobom z niepełnosprawnościami (w tym usług habilitacyjnych i rehabilitacyjnych). 

Priorytet – POWINNO 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 21 lit. a; art. 31 pkt 2, 3 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  

Skutki publiczne:  

 Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami. 

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie 
dostępności i użyteczności informacji dla wszystkich odbiorców. 

Skutki finansowe:  

 Bezkosztowo, z wykorzystaniem zasobów Instytucji.  
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Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

 

41. Uzupełnić informację o usługach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami o wersję w 

języku łatwym do czytania i zrozumienia. 

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 9 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  

Skutki publiczne:  

 Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami. 

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie 
dostępności i użyteczności informacji dla wszystkich odbiorców. 

Skutki finansowe:  

 Szacuje się że koszt takiego tłumaczenia to ok. 50 zł / str. 

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

 

42. Rozpoznać potrzeby w zakresie dostępu do lokali socjalnych przez osoby z 

niepełnosprawnościami, w razie potrzeby zapewnić lokale socjalne.  

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 12 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  

43. Zwiększyć częstotliwość szkoleń personelu w zakresie kontaktu i świadczenia usług dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 9 pkt. 2 lit. c Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  
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 Obszar - Organizacja oświaty: 

44. Należy wprowadzić rozwiązania umożliwiające wsparcie organizacji kształcenia uczniów z 

niepełnosprawnościami w sposób adekwatny do potrzeb (przez nauczycieli, specjalistów i 

personel pomocniczy) we wszystkich placówkach oświatowych w gminie.  

Priorytet – MOŻNA 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

 Art. 24, Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych,  

 Art. 7, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1113). 
 

 Obszar – Podnoszenie świadomości i współpraca lokalna na rzecz edukacji 

włączającej: 

45. Zwiększenie działań mających na celu zmianę postaw wobec idei edukacji włączającej i osób 

z niepełnosprawnościami poprzez organizację współpracy pomiędzy szkołami a organizacjami 

pozarządowymi na rzecz edukacji włączającej (formy: kampanie społeczne/ informacyjne, 

pogadanki, spotkania etc.).  

 Priorytet – MOŻNA 
 Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
 Podstawa prawna: 

 Art. 24 pkt. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (edukacja),  

 Art. 127 ust. 1-5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka). 
 

 Obszar - mobilność osoby niepełnosprawnej: 

46. Należy dążyć do dostosowania w zakresie dostępności komunikacyjnej na terenie działania 

Instytucji, w tym dostosowany transport publiczny i/lub dostosowany transport specjalistyczny.  

Jeżeli klient/mieszkaniec gminy korzysta z dostosowanej komunikacji publicznej, która nie dojeżdża 

w pobliże Instytucji należy poinformować, w jaki sposób może pokonać ten dystans. 

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 
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Art. 9 pkt 1 lit a, b. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.  

Skutki publiczne:  

 Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami. 

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie 
dostępności i użyteczności informacji dla wszystkich odbiorców. 

Skutki finansowe:  

 Bezkosztowo, z wykorzystaniem zasobów Instytucji.  

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

 

47. Cyklicznie informować środowiska osób z niepełnosprawnościami o możliwych 

dofinansowaniach do zakupu sprzętu zwiększającego mobilność. 

Priorytet – POWINNO 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna 

 Art. 2, ust. 1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

 Art. 20. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.  

Skutki publiczne:  

 Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami. 

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie 
dostępności i użyteczności informacji dla wszystkich odbiorców. 

Skutki finansowe:  

 Bezkosztowo, z wykorzystaniem zasobów Instytucji.  

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

48. Monitorować potrzeby osób z niepełnosprawnościami z zakresu sprzętu zwiększającego 

mobilność. 

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 
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Art. 9 pkt 1 lit a, b. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.  

 

 Obszar - Działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie stereotypów, 

podnoszenie świadomości dotyczącej praw i godności osób niepełnosprawnych 

oraz promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

49. Analizowanie i monitorowanie sytuacji w zakresie równego traktowania i niedyskryminacji.  

Kobiety z niepełnosprawnościami są kilkakrotnie bardziej narażone na dyskryminację, również tą 

związaną z płcią i negatywnymi stereotypami, dlatego ważne jest monitorowanie sytuacji w tym 

zakresie i wypracowanie strategii przeciwdziałania dyskryminacji wielokrotnej. Dyskryminacja 

wielokrotna to taka, w której jednostki doświadczają dyskryminacji ze względu na swoją 

przynależność do wielu różnych dyskryminowanych grup jednocześnie (niepełnosprawność, płeć, 

wiek, status ekonomiczny etc.).  

Priorytet – MOŻE 
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania po zakończeniu projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 5 pkt. 2., art. 6. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. 

50. Upowszechnianie wiedzy z zakresu praw osób z niepełnosprawnościami. 

Upowszechnianie praw jest ważnym aspektem edukacyjnym, środowisko osób 

z niepełnosprawnościami, jak i lokalna społeczność powinna mieć stały i aktualny dostęp do wiedzy 

na temat (swoich) praw, szczególnie tych, które gwarantuje im Konwencja. 

Zaleca się zorganizowanie spotkania informacyjnego z zakresu praw osób z niepełnosprawnościami 

jako popularyzowanie wiedzy na temat Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami – 

należy pamiętać o odpowiedniej promocji wydarzenia (informacja w dostępnych formach, również na 

portalach organizacji pozarządowych, tłumacz języka migowego, dostępna architektonicznie 

przestrzeń etc.). 

Priorytet – POWINNO  
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 8, 9 pkt.2 lit. c Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. 

Skutki publiczne:  
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 Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami. 

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie 
dostępności i użyteczności informacji dla wszystkich odbiorców. 

Skutki finansowe:  

 Bezkosztowo, z wykorzystaniem zasobów Instytucji.  

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 

 

 Obszar - Dostępność oferty organizacji pozarządowych finansowanych ze 

środków Instytucji (obszar dodatkowy):  

51. Uchwalić na poziomie instytucji program współpracy z organizacjami pozarządowymi lub 

(jeżeli istnieje) udostępnić go na oficjalnej stronie internetowej.  

Priorytet – POWINNO  
Możliwa do zrealizowania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu. 
Podstawa prawna: 

Art. 9 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. 

Skutki publiczne:  

 Zgodność z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dobrymi 
praktykami. 

Skutki społeczne:  

 Zapewnienie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie 
dostępności i użyteczności informacji dla wszystkich odbiorców. 

Skutki finansowe:  

 Bezkosztowo, z wykorzystaniem zasobów Instytucji.  

Perspektywa długoterminowa jak perspektywa krótkoterminowa. 
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 Ocena całościowa monitoringu 

Stan faktyczny wdrażania Konwencji, zastany w Gminie Klucze, oceniam jako dobry i rozwijający się. 

Jednostka wykazuje zainteresowanie wprowadzeniem postanowień Konwencji, ponadto na uwagę 

zasługuje fakt, że niespełna trzy z badanych obszarów wykazały zgodność z zapisami Konwencji 

poniżej 50%.  

Monitoring przebiegał bez większych utrudnień. Przedstawiciele badanej jednostki współpracowali z 

zespołem monitorującym, udzielali adekwatnych odpowiedzi, podczas spotkań zebrano większość 

niezbędnych informacji na temat funkcjonowania Instytucji, które pozwoliły na sformułowanie 

adekwatnych rekomendacji.  

 

Rekomendacje z obszaru dostępności architektonicznej oaz pozostałych obszarów z 

priorytetem MUST (MUSI), według kolejności realizacji: 

Rekomendacje możliwe do wykorzystania i zweryfikowania w trakcie trwania projektu: 
 
Rekomendacje architektoniczne: 

Budynek Urzędu Gminy w Kluczach:  

1. Poprawić oznakowanie poziome miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.  

Rekomendacje z pozostałych obszarów: 

1. Standaryzacja. Poprawa dostępnych stron internetowych jednostek Administracji Publicznej 

zgodnie ze standardem WCAG 2.0 (wg. szczegółowego raportu dostępności). 

2. Upowszechnianie w miejscach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami informacji o 

usłudze pozwalającej na komunikowanie się (tłumacz języka migowego, kontakt z Urzędem 

przez SMS itd.) oraz o sposobach realizacji ustawy o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się. 
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3. Wprowadzić udogodnienia/dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami podczas organizacji 

i (samych) wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu. 

Rekomendacje możliwe do wykorzystania i zweryfikowania po projekcie: 

Rekomendacje architektoniczne:  

4. Dążyć do poprawy wykonania toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach: 

5. Wyznaczyć miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Powinno się znaleźć możliwie 

jak najbliżej wejścia do budynku lub należy zapewnić możliwość dojścia z wyznaczonego miejsca 

postojowego do najbliższego ciągu pieszo - jezdnego).  

6. Wykonać poręcz schodów od strony ściany (schody prowadzące do budynku OPS).   

7. Zamontować podnośnik lub platformę schodową, niwelującą zmianę poziomów. 

8. Dążyć do poprawy dostosowania toalety dla osób z niepełnosprawnościami.  

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach: 

9. Wyznaczyć miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwie jak najbliżej wejścia 

do budynku lub zapewnić możliwość dojścia z wyznaczonego miejsca postojowego do 

najbliższego ciągu pieszo - jezdnego).  

10. Poprawić sposób dostosowania toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Budynek Szkoły w Kluczach: 

11. Wykonać rampę krawężnikową (obniżenie).  
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12. Udostępnić miejsce parkingowe „dla osób uprawnionych” do korzystania przez osoby z 

niepełnosprawnościami lub utworzyć takie miejsca parkingowe- oznakować według 

obowiązujących przepisów i zapewnić możliwość dojścia z wyznaczonego miejsca postojowego 

do najbliższego ciągu pieszo – jezdnego. 

13. Wykonać poręcze schodów, również od strony ściany. 

14. Zamontować podnośnik/platformę schodową, niwelującą zmianę poziomów w budynku lub 

zainwestować w windę (po konsultacji z architektem).  

15. Dążyć do poprawy wykonania toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Rekomendacje z pozostałych obszarów: 

16. Dążyć do wprowadzenia usługi transportu publicznego/aglomeracyjnego/gminnego, który 

również będzie dostosowany do potrzeb osób z różnymi potrzebami (osoba starsza, z 

niepełnosprawnością, rodzic z dzieckiem etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzony przez nas raport zostaje do Państwa dyspozycji. Będzie on również udostępniony do 

wglądu według wymagań projektu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
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9. Dane kontaktowe 

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 

ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków 

Telefon kontaktowy: 633 120 299 

 

10. Załączniki 

Załącznik do powyższego raportu stanowią następujące dokumenty: 

1. Spis dokumentów, które były przedmiotem analizy podczas monitoringu. 

2. List polecający Ministra Michałkiewicza, 

3. Pełny Opis Metodologii Monitoringu, 

4. Treść Konwencji, 

5. Alternatywny Raport dot. wdrażania Konwencji, 

6. Rządowy raport dot. wdrażania Konwencji, 

7. Raport rzecznika praw obywatelskich dot. wdrażania Konwencji. 

 

11. Podpisy Zespołu monitorującego 

Kierownik Zespołu ..…………………………….. 

Członek Zespołu ………………………………. 

 

Podpisy Przedstawiciela/i monitorowanej Instytucji 

 

Wójt Gminy ..…………………………….. 

 

Miejsca i data sporządzenia   ……..………………………. 
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