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1. ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG KULTUROWYCH  
I ROZRYWKOWYCH DLA OZN W CAŁYM POWIECIE 
 
Przeprowadzone badanie dotyczy dostępności kin, teatrów, filharmonii, muzeów, hal 

sportowych, basenów, bibliotek, MOK i GOK w zasięgu realizacji projektu. 

 
 

2. DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA I ARCHITEKTONICZNA 
 

Poniższe tabele stanowią wynik obserwacji Wnioskodawcy dotyczący dostępności 

cyfrowej oraz architektonicznej poszczególnych stron www i budynków użyteczności 

publicznej gmin i powiatów wchodzących w skład subregionu północnego.   

 

1. Miasto Częstochowa – Lider Porozumienia 

 
CINEMA CITY 

WOLNOŚĆ  

al. Kościuszki 5 

42-202 Częstochowa 

Na stronie internetowej brak możliwości włączenia lektora 

oraz skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak 

możliwości włączenia kontrastu oraz powiększenia czcionki. 

Brak informacji nt. dostępności architektonicznej.   

Kino znajduje się w ścisłym centrum miasta. Przed kinem nie 

ma dostępnych miejsc parkingowych. 

Brak możliwości kontaktu telefonicznego. Podany numer nie 

realizuje połączenia. 

 

CINEMA CITY GALERIA 

JURAJSKA 

al. Wojska Polskiego 207 

42-200 Częstochowa 

Na stronie internetowej brak możliwości włączenia lektora 

oraz skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak 

możliwości włączenia kontrastu oraz powiększenia czcionki. 

Brak informacji nt. dostępności architektonicznej.   

Kino znajduje się w galerii handlowej. W galerii są zarówno 

schody ruchome jak i windy. Dla niepełnosprawnych 

wyznaczone są miejsca parkingowe.  

Brak możliwości kontaktu telefonicznego. Podany numer nie 

realizuje połączenia. 

 

OKF ILUZJA  

al. NMP 643 

42-217 Częstochowa 

Na stronie internetowej brak możliwości włączenia lektora 

oraz skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak 

możliwości włączenia kontrastu oraz powiększenia czcionki. 

Kino OKF ILUZJA prowadzi działalność w budynku 

Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Do siedziby 

Miejskiej Galerii Sztuki prowadzi wejście usytuowane  

w podcieniach, przy alei pieszej znajdującej się między al. 

NMP 64, a ul. Racławicką. Nawierzchnia przed wejściem do 

budynku jest utwardzona, o nachyleniu podłużnym mniejszym 

niż 6%.  Pole manewru wokół głównego wejścia ma wymiary 

co najmniej 150 cm x 150 cm. Przestrzeń manewrowa  
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w wiatrołapie, poza polem otwierania drzwi, wynosi 

minimum 150 cm x 150 cm. a ścianą od strony otwierania 

drzwi jest oddalona o 60 cm (aby zapewnić możliwość 

podjazdu wózkiem od strony otwarcia drzwi). 

W budynku, w miejscu dostępnym dla osób poruszających się 

na wózku inwalidzkim, znajduje się punkt obsługi klienta - 

kasa. Blat o długości 90 cm znajduje się nie wyżej niż 90 cm 

od posadzki, dlatego istnieje możliwość podjechania pod blat 

przodem wózka inwalidzkiego.                                                                         

Sala Kina OKF Iluzja znajduje się na pierwszym piętrze 

budynku i nie jest dostępna dla niepełnosprawnych. 

W budynku Miejskiej Galerii Sztuki: 

- nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby 

niewidome i słabowidzące, 

- nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka 

migowego, 

- nie ma windy, 

- nie ma pętli indukcyjnych, 

- nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń 

kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 

niewidomych i słabowidzących.    

Miejska Galeria Sztuki od strony holu wejściowego nie 

posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. Toaleta taka 

znajduje się przy pomieszczeniach biurowych 

umiejscowionych w części podpiwniczonej, od strony 

zachodniej budynku. 

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych. 

Do budynku Miejskiej Galerii Sztuki umożliwia się wstęp 

osobom z psem asystującym (odpowiednio wyszkolonym  

i specjalnie oznaczonym psem, w szczególności psem 

przewodnikiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz 

psem asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który 

ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo  

w życiu społecznym).  Wejście z psem jest możliwe po 

ustaleniu z pracownikami opieki wystaw. 

 

TEATR IM. ADAMA 

MICKIEWICZA  

ul. Kilińskiego 15 

42-202 Częstochowa 

Na stronie internetowej jest możliwość zastosowania 

kontrastu w 3 wersjach oraz powiększenia czcionki. Nie ma 

informacji na temat dostępności architektonicznej. 

Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 

wynika, iż budynek nie jest dostosowany do obsługi osób ON. 

Do budynku prowadzą strome i duże schody. Nie ma 

podjazdu ani innej drogi umożliwiającej swobodne poruszanie 

dla ON. 

 

MIEJSKI DOM 

KULTURY  

Na stronie internetowej można zastosować kontrast oraz 

powiększyć czcionkę. 
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ul. Łukasińskiego 50/68 

42-202 Częstochowa 

Do budynku prowadzą dwa wejścia: - od ul. Łukasińskiego  

i od ul. Okrzei. Do jednego wejścia prowadzą schody,  

w drugim wejściu znajduje się podjazd dla wózków 

inwalidzkich. 

Sekretariat znajduje się na I piętrze. Dla osób na wózkach 

inwalidzkich dostępny jest korytarz, pomieszczenia na 

parterze, sala widowiskowa oraz basen. Toaleta dla osób 

niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze. 

W budynku na parterze znajduje się platforma pionowa dla 

wózków inwalidzkich między wejściem na pływalnię a salą 

widowiskową. 

W budynku znajduje się schodołaz do transportu osób na 

wózkach inwalidzkich; pętli indukcyjnych w budynku nie ma. 

Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla 

osób niepełnosprawnych. 

W budynku znajdują się oznaczenia tyflograficzne dla osób 

słabowidzących i niewidzących w języku Braille’a: przy 

wejściu do każdego pomieszczenia są oznaczenia (nazwy, 

numery) pomieszczeń, na poszczególnych poziomach tablice 

z rzutami danego poziomu (parter, itp.). 

Do budynku oraz pomieszczeń można wejść z psem 

przewodnikiem. Brak możliwości komunikowania się za 

pośrednictwem tłumacza języka migowego. 

 

PŁYWANIA  

W MIEJSKIM DOMU 

KULTURY  

w Częstochowie 

42-202 Częstochowa 

Pływalnia jest częścią Miejskiego domu Kultury  

w Częstochowie. Dostępność architektoniczna do budynku 

opisana jest powyżej.  

Na stronie nie ma informacji dotyczących dostępności 

architektonicznej do pływalni. 

Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 

wynika, iż pływalnia jest częściowo dostępna dla osób 

niepełnosprawnych. Jest wyznaczona toaleta dla osób 

niepełnosprawnych, jest również podjazd dla wózków. Basen 

nie jest wyposażony w dźwig ułatwiający dostęp dla ON. Nie 

ma również oznaczeń w j. Braille’a. 

 

REGIONALNY 

OŚRODEK KULTURY  

ul. Ogińskiego 13a 

42-200 Częstochowa 

Na stronie internetowej można zastosować kontrast oraz 

powiększyć czcionkę. 

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Ogińskiego bez 

schodów zewnętrznych. Nad wejściem nie ma głośników 

systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome  

i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. 

Instytucja nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla 

osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy i nie ma 

podjazdu dla wózków dla osób niepełnosprawnych oraz toalet 

dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępne 

jest pomieszczenie na parterze wraz z salą wystawową. 

W budynku nie ma zainstalowanych platform, pochylni, 
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informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.  

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani 

oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 

niewidomych lub słabowidzących. Do budynku i wszystkich 

jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z usług 

tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

 

FILHARMONIA 

CZĘSTOCHOWSKA IM. 

BRONISŁAWA 

HUBERMANA 

ul. Wilsona 16 

42-200 Częstochowa 

Na stronie internetowej można zastosować kontrast oraz 

powiększyć czcionkę. 

Budynek Filharmonii Częstochowskiej przeszedł w 2012 roku 

gruntowny remont, modernizację i rozbudowę również pod 

kątem ułatwienia dostępu dla osób z różnym stopniem 

niepełnosprawności. 

Wejście do Filharmonii wyposażone jest w ogólnodostępny 

szeroki podjazd o bardzo niskim kącie nachylenia, dzięki 

któremu bezproblemowo można podjechać do wejścia 

wózkiem inwalidzkim, wózkiem dla dzieci bądź też 

skorzystać z niego przez osoby mające trudności  

z pokonaniem dużej ilości schodów. 

W holu szatniowym znajduje się winda umożliwiająca 

bezpośrednie dostanie się do sali koncertowej (parter oraz 

piętro). Z holu szatniowego do sali kameralnej prowadzą 2 

podjazdy o niskim kącie nachylenia. 

W sali koncertowej i sali kameralnej znajdują się wyznaczone 

miejsca dla wózków inwalidzkich. 

Parter sali koncertowej pozbawiony jest barier w postaci 

schodów, progów itp. 

Część administracyjna wyposażona jest w windę obejmującą 

wszystkie piętra budynku. 

W holu kasowym i części administracyjnej znajdują się 

toalety dla osób niepełnosprawnych. 

Podczas koncertów pracownicy Filharmonii w razie potrzeby 

służą pomocą przy przeniesieniu wózka, wskazania drogi itp. 

 

MIEJSKI OŚRODEK 

SPORTU I REKREACJI  

ul. Dekabrystów 43 

42-215 Częstochowa 

Strona internetowa ma wiele możliwości dostosowania do 

osób niepełnosprawnych: zwiększenie i zmniejszenie tekstu, 

tryb czarno-biały, wysoki kontrast, odwrócenie kolorów, jasne 

tło, podkreślenie linków, czytelniejszy font, reset. 

MOSiR odpowiada za kilka obiektów: 

 

1. Pływalnia letnia przy ul. Dekabrystów 45 

 

Informacje dotyczące obiektu znajdują się na stronie głównej 

MOSiR. 

Wejście główne do obiektu zlokalizowane jest od strony 

północnej. Do obiektu można się dostać schodami bądź 

podjazdem dla niepełnosprawnych zabezpieczonym barierką. 
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Kasa/informacja znajduje się przy wejściu, a dalsze przejście 

zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać 

osoba na wózku. Bezpośrednio za wejściem znajduje się 

portiernia z obsługą obiektu. W przebieralniach znajduje się 

osobne pomieszczenie dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych. Dodatkowo między przebieralniami 

znajduje się osobna toaleta dostosowana dla osób 

niepełnosprawnych. Przejście z przebieralni na teren pływalni 

prowadzi przez bezprogową nogomyjkę. Ciągi 

komunikacyjne wyłożone są kostką brukową. 

Obiekt posiada platformę dla osób niepełnosprawnych, dzięki 

której można się dostać jedynie do funkcjonującej przy 

obiekcie restauracji. 

Pływalnia nie posiada platformy/dźwigu służącego do 

transportu osób niepełnosprawnych do wody. 

Na parkingu przed wejściem głównym wytyczone zostały trzy 

miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w odległości 

ok.20 m od wejścia. 

Na obiekcie obowiązuje zakaz wprowadzania i przebywania 

zwierząt poza psami przewodnikami osób niepełnosprawnych 

(regulamin obiektu). Obiekt posiada możliwość skorzystania  

z pętli indukcyjnej. Brak tłumacza polskiego języka 

migowego na miejscu i online. 

Obiekt czynny sezonowo – tylko w okresie letnim. 

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości 

ewakuacji poprzez: komunikaty dźwiękowe, szkolenia  

i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek 

ewakuacji. 

 

2. Hala Sportowo-Widowiskowa "POLONIA",  

ul. Dekabrystów 43  

 

Informacje dotyczące obiektu znajdują się na stronie głównej 

MOSiR. Obiekt znajduje się przy ul. Dekabrystów. Wejście 

główne do budynku zlokalizowane jest od strony zachodniej. 

Do obiektu można się dostać schodami, bądź pochylnią dla 

niepełnosprawnych, która zabezpieczona jest barierką. 

Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem 

inwalidzkim. Drzwi otwierane są ręcznie. Bezpośrednio przy 

wejściu znajduje się portiernia z całodobową obsługą. 

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia 

umiejscowione na parterze budynku (portiernia, korytarze, 

szatnie, arena – wjazd podjazdem od strony lewego sektora). 

W budynku nie ma windy, dostęp do pomieszczeń w piwnicy 

lub na piętrze tylko po schodach lub z pomocą obsługi 

obiektu. 

W budynku znajdują się dwie szatnie z węzłem sanitarnym 
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dostosowanym do osób niepełnosprawnych oraz oddzielna 

toaleta przeznaczona dla niepełnosprawnych z wejściem 

bezpośrednio z korytarza. Obiekt nie posiada parkingu  

z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. 

W obiekcie jest zakaz wprowadzania i przebywania zwierząt 

poza psami przewodnikami osób niepełnosprawnych. 

Obiekt posiada możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. 

Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu  

i online. 

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości 

ewakuacji poprzez: komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg 

ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek 

ewakuacji. 

3. Pływalnia kryta „Sienkiewicz Częstochowa: przy 

al. NMP 56 

Informacje dotyczące obiektu znajdują się na stronie głównej 

Mosir. 

Wejście główne do Pływalni zlokalizowane jest na rogu ul. 

Racławickiej i ul. Kossak-Szczuckiej. Do budynku można się 

dostać schodami bądź podjazdem dla niepełnosprawnych. 

Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem 

inwalidzkim. Drzwi otwierane są ręcznie. Do holu głównego, 

osoba przemieszczająca się na wózku jest w stanie dostać się 

windą dla osób niepełnosprawnych. Kasa znajduje się w holu, 

a dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które 

może przejechać osoba na wózku. 

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia 

zlokalizowane na półpiętrze budynku (hol główny, kasy, 

szatnie, toalety, przebieralnie, niecka). 

W budynku znajduje się osobna szatnia dostosowana do osób 

niepełnosprawnych. Przejście z przebieralni na halę basenową 

prowadzi przez bezprogową nieckę do dezynfekcji nóg. 

Pływalnia posiada dźwig służący do transportu osób 

niepełnosprawnych do wody. 

Obiekt nie posiada własnego parkingu. Miejsca parkingowe 

dla osób niepełnosprawnych znajdują się w strefie płatnego 

parkowania przed wejściem do budynku w odległości ok. 20 

m. W obiekcie jest zakaz wprowadzania i przebywania 

zwierząt poza psami przewodnikami osób niepełnosprawnych 

(regulamin obiektu). 

Obiekt posiada możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. 

Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu  

i online. Istnieje możliwość skorzystania z wózka dla 

niepełnosprawnych będącego na wyposażeniu Pływalni. 

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości 

ewakuacji poprzez: komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg 

ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu 
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ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek 

ewakuacji. 

 

4. Pływalnia kryta przy al. Niepodległości 20/22 

 

Informacje dotyczące obiektu znajdują się na stronie głównej 

MOSiR. 

Wejście główne do Pływalni zlokalizowane jest od Al. 

Niepodległości. Do budynku można się dostać schodami bądź 

podjazdem dla niepełnosprawnych zabezpieczonym barierką. 

Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem 

inwalidzkim. Drzwi otwierane są ręcznie. Kasa znajduje się w 

końcu holu, a dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, 

przez które może przejechać osoba na wózku. 

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia 

zlokalizowane na parterze budynku (hol główny, kasy, 

szatnia, przebieralnia z toaletą, niecka). Pływalnia nie posiada 

windy, dostęp do pomieszczeń w piwnicy lub na piętrze tylko 

po schodach lub z pomocą obsługi obiektu. 

W przebieralniach znajduje się osobne pomieszczenie 

dostosowane do osób niepełnosprawnych. Przejście  

z przebieralni na halę basenową prowadzi przez bezprogową 

nieckę do dezynfekcji nóg. 

Pływalnia nie posiada platformy/dźwigu służącego do 

transportu osób niepełnosprawnych do wody. 

Na parkingu wytyczone zostały dwa miejsca parkingowe dla 

osób niepełnosprawnych w odległości ok. 10m od wejścia. 

W obiekcie jest zakaz wprowadzania i przebywania zwierząt 

poza psami przewodnikami osób niepełnosprawnych 

(regulamin obiektu). 

Obiekt posiada możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. 

Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu  

i online. Istnieje możliwość skorzystania z wózka dla 

niepełnosprawnych będącego na wyposażeniu.  

 

5. Park Wodny Częstochowa, ul. Dekabrystów 47 

 

Informacje dotyczące obiektu znajdują się na stronie głównej 

MOSiR. 

Wejście główne do Parku Wodnego zlokalizowane jest od ul. 

Dekabrystów. Do budynku można się dostać poprzez 2 

osobne wejścia: 

- przez parking podziemny, z którego do holu głównego 

prowadzą schody lub winda, 

- przez wejście główne. Szerokość drzwi wejściowych 

pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim. Drzwi otwierane są 

automatycznie. 

Kasa znajduje się w końcu holu, a dalsze przejście 
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zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać 

osoba na wózku. 

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia 

zlokalizowane na parterze budynku (hol główny, kasy, 

szatnia, przebieralnia z toaletą, niecka) jak również dzięki 

zainstalowanym windom pomieszczenia na piętrze 

(saunarium, restauracja, administracja). 

W holu głównym została wytyczona droga dla osób 

niewidomych. W przebieralniach znajduje się osobne 

pomieszczenie dostosowane do osób niepełnosprawnych. 

Przejście z przebieralni na halę basenową prowadzi przez 

bezprogową nieckę do dezynfekcji nóg. 

Park Wodny posiada dźwig służący do transportu osób 

niepełnosprawnych do wody. 

Na parkingu wytyczonych zostało jedenaście miejsc 

parkingowych dla osób niepełnosprawnych, w tym dwa 

miejsca w parkingu podziemnym. 

W obiekcie jest zakaz wprowadzania i przebywania zwierząt 

poza psami przewodnikami osób niepełnosprawnych 

(regulamin obiektu). Obiekt posiada możliwość skorzystania z 

pętli indukcyjnej. Brak tłumacza polskiego języka migowego 

na miejscu i online. 

Istnieje możliwość skorzystania z wózka dla 

niepełnosprawnych będącego na wyposażeniu Parku 

Wodnego. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami 

możliwości ewakuacji poprzez: komunikaty dźwiękowe, 

oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla 

personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad 

postępowania na wypadek ewakuacji. 

 

AKADEMICKIE 

CENTRUM KULTURY - 

KLUB POLITECHNIK  

al. Armii Krajowej 23/25 

42-218 

Informacje dotyczące Centrum znajdują się na głównej stronie 

Politechniki Częstochowskiej. Na stronie nie ma możliwości 

zastosowania kontrastu, powiększenia czcionki bądź 

odległości między literami. 

Klub Politechnik to budynek, w którym znajduje się 

Akademickie Centrum Kultury oraz Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu.  

Dostępność architektoniczna: 

Do Akademickiego Centrum Kultury i Sportu prowadzi 

wejście wschodnie – od strony alei Armii Krajowej. Wejście 

dostępne jest z poziomu gruntu i jest otwierane automatycznie 

za pomocą fotokomórki. 

Do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) 

prowadzi wejście od strony zachodniej budynku – od strony 

parkingu. Do wejścia prowadzi niewielki podjazd. 

W budynku nie ma windy – dla osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich dostępny jest parter budynku. 

W budynku, w części należącej do SWFiS znajduje się toaleta 
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dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. 

W pobliżu wejścia nie ma wyznaczonych miejsc 

parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. 

 

HALA SPORTOWA 

CZĘSTOCHOWA 

 ul. Żużlowa 4 

42-202 Częstochowa 

Strona posiada wiele możliwości dostosowania jej dla osób 

niepełnosprawnych: zwiększenie i zmniejszenie tekstu, tryb 

czarno-biały, mocny kontrast, odwrócenie kolorów, jasne tło, 

podkreślenie linków, czytelniejszy font, reset oraz mapę 

strony. 

Dostępność architektoniczna: 

Budynek Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4  

w Częstochowie jest czterokondygnacyjny. 

Przed budynkiem wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla 

osób niepełnosprawnych. 

Miejsca parkingowe znajdują się również na parkingu 

bocznym: po stronie północnej obiektu – 12 stanowisk, na 

parkingu z tyłu obiektu – 3 stanowiska. 

Do budynku prowadzi jedno wejście główne, bezpośrednio  

z parkingu głównego, przez chodnik. 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego 

dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 

Za drzwiami wejściowymi znajdują się bramki wejściowe. 

Jedna z bramek – bramka uchylna umożliwia swobodne 

wejście osobom poruszających się na wózkach. 

Na parterze, po prawej stronie holu głównego znajduje się 

winda prowadząca na wszystkie poziomy obiektu. 

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie 

korytarze i pomieszczenia obiektu. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – 

4; poziomie I (widownia) – 1; poziomie III (sale 

konferencyjne, loże VIP) – 1. 

Pokonanie różnicy poziomów zaplecze szatniowe – arena 

główna możliwe jest za pomocą platformy do 

przemieszczania osób niepełnosprawnych. 

Wyznaczone miejsca na widowni dla osób 

niepełnosprawnych: 

– poziom 0 – arena główna: trybuna teleskopowa P4 – 

platforma z 15. miejscami dla osób na wózkach, 

– poziom I – widownia: sektor B1 – 2 miejsca, sektor C2 – 2 

miejsca. 

Wyznaczone toalety dla osób niepełnosprawnych: 

– poziom 0 – arena główna – 4 (z lewej strony holu głównego 

– 2, z prawej strony holu głównego – 1, korytarz zaplecze 

szatniowe – arena główna – 1, 

– poziom 0 – część treningowa: szatnia nr 0.095 i nr 0.100, 

– poziom I (widownia) – sektor B1, 

– poziom III – korytarz przyległy do sali konferencyjnej 3.038 

– 1. 
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Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń w części biurowej 

można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Podczas imprez odbywających się w obiekcie wejście do 

budynku jest możliwe z pomocą pracownika ochrony lub 

pracownika – recepcjonisty. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani 

oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 

niewidomych i słabowidzących. 

 

BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA  

al. NMP 22 

42-200 Częstochowa 

Strona posiada wiele możliwości dostosowania jej dla osób 

niepełnosprawnych: kontrast, podświetlenie linków, duży 

tekst, odstęp między tekstami, zatrzymanie animacji, tryb 

przyjazny dla dysleksji, kursor, podpowiedzi, wysokość linii, 

wyrównanie tekstu i nasycenie. 

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od Al. 

NMP 22, drugie od Al. Kościuszki. Nad wejściem nie ma 

głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby 

niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone 

bramkami. Sekretariat Biblioteki znajduje się na I piętrze; 

prowadzą do niego wewnętrzne schody. 

W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest 

tylko hol na parterze przy szatni. Dalej są wewnętrzne schody. 

Biblioteka posiada łazienkę dla osób z niepełnosprawnością, 

ale dostęp do niej jest utrudniony z powodu istniejących 

wewnętrznych kilkustopniowych schodów.  

Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych. 

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym 

i psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka 

migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-

line.  

 

MUZEUM 

CZĘSTOCHOWSKIE 

STARY RATUSZ 

ul. Stary Rynek 1 

42-202 Częstochowa 

Strona internetowa posiada możliwość ustawienia kontrastu 

oraz wielkości czcionki. 

Stary Ratusz - wystawa „Historia Częstochowy – miasta nad 

Wartą", na wystawie makieta tyflograficzna dla osób 

niedowidzących i słabowidzących; budynek 2-poziomowy,  

w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zjazd do muzeum windą przez pomieszczenie kawiarni. 

Muzeum Częstochowskie posiada na wyposażeniu przenośną 

pętlę indukcyjną. Pętla znajduje się w Ratuszu Miejskim. 

Istnieje możliwość jej użycia w innych obiektach. Prosimy, 

żeby taką potrzebę zgłaszać telefonicznie z jednodniowym 

wyprzedzeniem. 
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2. Miasto Blachownia 

 

MIEJSKI DOM 

KULTURY  

ul. Częstochowska 19 

42-290 Blachownia 

Strona internetowa nie ma możliwości zastosowania kontrastu, 

powiększenia czcionki bądź odległości między literami.  Nie 

posiada również informacji dotyczących dostępności 

architektonicznej. 

Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 

wynika, iż MDK nie jest przystosowany do ON. Wejście jest po 

schodach, istnieje możliwość, przy wcześniejszym zgłoszeniu, 

skorzystania z dostawianego podjazdu dla wózków.  

 

BIBLIOTEKA MIEJSKA 

ul. Żeromskiego 3b 

42-290 Blachownia 

Informacje dotyczące biblioteki znajdują się na stronie głównej 

gminy Blachownia. Strona internetowa posiada ułatwienia dla 

osób niepełnosprawnych: wielkość czcionki, odstęp między 

wierszami, między słowami i między akapitami oraz kontrast. 

Nie ma natomiast informacji o dostępności architektonicznej. 

Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 

wynika, iż dostęp do biblioteki dla ON możliwy jest dzięki 

podjazdowi dla wózków.  

 

 

3. Powiat Częstochowski 

W skład powiatu Częstochowskiego wschodzą gminy: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, 

Kamienica Polska, Kłomnice, Koniecpol, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, 

Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza. Wszystkie opisane poniżej. 

 

4. Gmina Dąbrowa Zielona 

 

GMINNY OŚRODEK 

KULTURY  

Plac Kościuszki 30 

42-265 Dąbrowa Zielona 

Strona internetowa posiada możliwość ustawienia kontrastu  

i wielkości czcionki. Nie ma informacji dotyczących 

dostępności architektonicznej. Z informacji otrzymanych 

poprzez kontakt telefoniczny wynika, iż wejście jest 

bezpośrednio z chodnika więc istnieje możliwość dostania się 

do budynku, jednak na piętro nie ma windy ani platformy. 

Budynek posiada toaletę przystosowaną dla ON oraz miejsce 

parkingowe.  

 

BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA 

Plac Kościuszki 30 

42-265 Dąbrowa Zielona 

Informacje dotyczące biblioteki znajdują się na stronie GOK, 

która ma możliwość ustawienia kontrastu i wielkości czcionki. 

Nie ma informacji dotyczących dostępności architektonicznej. 

Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 

wynika, iż budynek GOK, posiada miejsce parkingowe dla ON 

oraz toaletę znajdującą się na parterze. Wejście jest 

bezpośrednio z chodnika więc istnieje możliwość dostania się 

do budynku. Biblioteka znajduje się na parterze więc jest 

możliwy dostęp dla osób na wózkach.  
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6. Miasto i Gmina Koniecpol 

 

BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA MIASTA I 

GMINY W KONIECPOLU 

ul. Szkolna 17 

42-230 Koniecpol 

Na stronie jest możliwość ustawienia kontrastu  

i wielkości liter.  

Brak informacji o dostępności architektonicznej. Z informacji 

otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny wynika, iż 

Biblioteka nie jest dostosowana do obsługi ON. 

 

FILIA BIBLIOTEKI 

ul. Mickiewicza 28 

42-230 Koniecpol 

Na stronie jest możliwość ustawienia kontrastu  

i wielkości liter.  

Brak informacji o dostępności architektonicznej.  

Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 

wynika, iż Biblioteka nie jest dostosowana do obsługi ON. 

 

DOM KULTURY  

ul. Szkolna 1 

42-230 Koniecpol 

Obiekt posiada jedynie stronę na portalu Facebook. 

Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 

wynika, iż przed budynkiem wyznaczone jest miejsce dla ON, 

jest również podjazd dla wózków. W budynku znajduje się 

toaleta przystosowana dla ON. 

 

 

6. Gmina Janów 

 

GMINNA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA W 

JANOWIE 

Częstochowska 1 

42-253 Janów 

Na stronie internetowej jest możliwość ustawienia kontrastu  

i powiększenia czcionki. Gminna Biblioteka Publiczna  

w Janowie jest najstarszą instytucją kultury działającą na 

terenie gminy Janów. 

Brak informacji dotyczących dostępności architektonicznej. 

Biblioteka znajduje się w budynku Urzędu Gminy Janów, do 

którego prowadzą 3 wejścia. Dwa wejścia od ulicy 

Częstochowskiej 1, jedno wejście od ulicy Plac Grunwaldzki 

1. Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu 

naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome  

i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. 

W budynku nie ma wind, osoby niepełnosprawne na wózkach 

nie mają dostępu do biblioteki ze względu na schody. 

Biblioteka nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. 

Biblioteka nie posiada schodołazu lub platformy dla osób na 

wózkach. 

Brak parkingu z wydzielonymi miejscami dla osób 

niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem 

asystującym i psem przewodnikiem. Osoba wchodząca do 

Biblioteki z psem asystującym bądź z psem przewodnikiem 

ponosi za zwierzę pełną odpowiedzialność. W Bibliotece nie 

ma tłumacza języka migowego, nie ma możliwości 

korzystania z usługi tłumacza on-line. 
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SAMORZĄDOWY 

OŚRODEK KULTURY I 

SPORTU 

Plac Grunwaldzki 9 

42-253 Janów 

Na stronie internetowej jest możliwość ustawienia kontrastu  

i powiększenia czcionki.  

Budynek, w którym znajduje się siedziba Samorządowego 

Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie posiada dwa wejścia. 

Przy jednym z nich znajduję się podjazd dla osób 

poruszających się na wózku, a obsługa klientów odbywa się 

na poziomie parteru jak i piętra. 

Budynek ma dwie kondygnacje i jedną klatkę schodową. 

Budynek posiada windę oraz toalety z udogodnieniami dla 

osób niepełnosprawnych. W budynku brak dodatkowych 

dostosowań dla osób niepełnosprawnych. 

Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się 

na wózkach inwalidzkich może odbywać się po 

wcześniejszym umówieniu terminu. 

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca 

parkingowe, brak wydzielonych miejsc dla osób 

niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego 

pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz psem 

przewodnikiem. 

 

7. Gmina Kamienica Polska 

 

GMINNY OŚRODEK 

KULTURY SPORTU I 

REKREACJI 

ul. M. Konopnickiej 135a 

58-573 Kamienica Polska 

Strona internetowa nie ma możliwości zastosowania 

kontrastu, powiększenia czcionki bądź odległości między 

literami. Nie posiada również informacji dotyczących 

dostępności architektonicznej. 

Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 

wynika, iż przed budynkiem jest ogólny parking, nie ma 

wyznaczonego miejsca dla ON, ale zapewniono, że miejsc jest 

na tyle, że nie ma problemu z parkowaniem. Główne wejście 

nie ma podjazdu dla wózków, ale jest możliwość skorzystania 

z podjazdu z drugiej strony budynku. 

 

MUZEUM REGIONALNE 

ul. M. Konopnickiej 189 

58-573 Kamienica Polska 

 

Strona posiada wiele możliwości dostosowania jej dla osób 

niepełnosprawnych: powiększenie i zmniejszenie tekstu, tryb 

czarno-biały, wysoki kontrast, jasne tło, podświetlenie linków, 

czytelny font, reset. 

Brak informacji dot. dostępności architektonicznej. Nie udało 

się skontaktować z pracownikami Muzeum, pomimo podjęcia 

kilkukrotnych prób kontaktu telefonicznego. 

 

GMINNA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA 

ul. M. Konopnickiej 11a 

58-573 Kamienica Polska 

Informacje dotyczące biblioteki znajdują się na stronie 

głównej gminy Kamienica Polska. Strona jest dostosowana do 

obsługi osób niepełnosprawnych: zwiększenie i zmniejszenie 

tekstu, ustawienie kontrastu oraz podkreślenie łączy.  

Brak informacji dotyczących dostępności architektonicznej.  

Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 
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wynika, iż biblioteka znajduje się na poziomie -1. Nie ma 

udogodnień umożliwiających dostęp do Biblioteki dla ON. 

Zapewniono o możliwości dostępu do wypożyczenia książek 

poprzez kontakt telefoniczny. 

 

 

8. Miasto Kłobuck 

 

MIEJSKI OŚRODEK 

KULTURY  

ul. Targowa 1 

42-100 Kłobuck 

Strona posiada wiele możliwości dostosowania jej dla osób 

niepełnosprawnych: powiększenie i pomniejszenie czcionki, 

tryb czarno-biały, wysoki kontrast, negatyw, jasne tło, 

podkreślenie odnośników, przejrzysta czcionka, reset. 

Do budynku prowadzą 2 wejścia znajdujące się na poziomie 0. 

Do szerokiego wejścia głównego prowadzi podjazd 

dostosowany do wózków. Drzwi otwierają się poprzez 

szarpnięcie za klamkę do siebie i trzeba je zablokować za 

pomocą stopki, aby się nie zamknęły. Nie ma drzwi samo 

otwierających się. Wejście od strony parkingu nie posiada 

podjazdu, a dodatkowym utrudnieniem jest wysoki krawężnik  

i trzy stopnie bardzo wąskich schodków. 

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol główny  

i pomieszczenia na parterze: westybul/sala wystawowa, szatnia, 

sala widowiskowo-kinowa, izba pamięci Wł. Sebyły, toaleta.  

W budynku nie ma windy, pochylni ani platformy, aby dostać 

się na kondygnację -1 oraz piętro. 

 

BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA GMINY 

KŁOBUCK IM. JANA 

DŁUGOSZA 

 ul. Okólna 3 

42-100 Kłobuck 

 

Na stronie internetowej jest możliwość ustawienia kontrastu  

i powiększenia czcionki.  

Brak informacji o dostępności architektonicznej. Z informacji 

otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny wynika, iż budynek, 

w którym znajduje się biblioteka nie jest dostosowany do ON.  

OSIR W KŁOBUCKU 

ul. Sportowa 14 

42-100 Kłobuck 

Strona internetowa nie ma możliwości zastosowania kontrastu, 

powiększenia czcionki bądź odległości między literami. 

Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowa 14 

pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach 

inwalidzkich jedynie na poziomie parteru - wejście przez Halę 

Sportową. Na terenie znajdują się miejsca parkingowe. 

 

Kryta Pływalnia 

ul. Zamkowa 4 

42-100 Kłobuck 

Informacje dotyczące pływalni znajdują się na stronie głównej 

OSiR. W budynku Krytej Pływalni jest dostęp dla osób 

niepełnosprawnych na terenie całego obiektu. Przed budynkiem 

Krytej Pływalni znajdują się dwa miejsce parkingowe 

przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 
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9. Powiat Kłobucki 

W skład powiatu kłobuckiego wchodzą: miasto Kłobuck (opisane powyżej), gmina Krzepice, 

gmina Lipie, gmina Miedźno, gmina Opatów, gmina Panki, gmina Popów, gmina Przystajń, 

gmina Wręczyca Wielka. 

 

10. Gmina Kłomnice 

 

GMINNY OŚRODEK 

KULTURY  

ul. Częstochowska 96 

42-270 Kłomnice 

Strona posiada wiele możliwości dostosowania jej dla osób 

niepełnosprawnych: zwiększenie i zmniejszenie tekstu, tryb 

czarno-biały, mocny kontrast, odwrócenie kolorów, jasne tło, 

podkreślenie linków, czytelniejszy font, reset. 

Wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy Sądowej. 

Prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób 

niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się winda 

dla osób niepełnosprawnych, dzięki której osoba poruszająca 

się na wózku inwalidzkim będzie mogła dostać się na I piętro. 

Do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach może 

wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. 

Korytarze w budynku nie posiadają progów. Na parterze 

budynku znajduje się toaleta przystosowania dla potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach 

inwalidzkich. Na terenie Gminnego Ośrodka Kultury  

w Kłomnicach możliwe jest swobodne poruszanie się osób  

z niepełnosprawnościami. Żaden z pracowników Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kłomnicach nie posługuje się językiem 

migowym. Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego 

on-line 

 

GMINNA BIBLIOTEKA 

Publiczna 

 ul Strażacka 18 

42-270 Kłomnice 

Strona internetowa nie ma możliwości zastosowania kontrastu, 

powiększenia czcionki bądź odległości między literami.  

Biblioteka Publiczna w Kłomnicach mieści się w budynku 

Urzędu Gminy Kłomnice. Biblioteka znajduje się na pierwszym 

piętrze i korzysta z trzech pomieszczeń. Budynek nie jest 

dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Korzystanie  

z biblioteki przez osoby niepełnosprawne jest możliwe przy 

pomocy bibliotekarza po umówieniu poprzez kontakt mailowy 

lub telefoniczny. Lokal nie posiada udogodnień dla osób 

niedowidzących.  

Rozwiązania architektoniczne budynku nie gwarantują 

dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych – wejście 

usytuowane na poziomie wysokiego parteru jedynie przez 

schody zewnętrzne na wysokości 1,50 m powyżej poziomu 

terenu (brak pochylni, windy itp.) 

Budynek nie posiada windy wewnętrznej (budynek 4-

kondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podpiwniczona). 

Budynek nie jest przystosowany do transportu osób 

niepełnosprawnych pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. 
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Schody w budynku są szerokie, nie są strome. Przed 

budynkiem i w bliskiej odległości zlokalizowane są parkingi 

dla samochodów osobowych, w tym wyznaczone miejsca 

parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Nie ma żadnych 

ograniczeń do korzystania przez użytkowników z pomocy psa 

asystującego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie 

Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych  

i słabowidzących. W budynku brak jest pętli indukcyjnych. Nie 

ma możliwości obsługi użytkowników w języku migowym. 

 

 

11. Gmina Konopiska 

 

GMINNE CENTRUM 

KULTURY I SPORTU  

ul. Sportowa 60 

42-274 Konopiska 

Informacje o centrum znajdują się na stronie Urzędu gminy 

Konopiska. (Strona jest dostosowana do obsługi osób 

niepełnosprawnych). Brak informacji dotyczących dostępności 

architektonicznej. Z informacji otrzymanych poprzez kontakt 

telefoniczny wynika, iż budynek nie jest przystosowany do 

obsługi ON. 

 

GMINNA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA 

 ul. Sportowa 1 

42-274 Konopiska 

Na stronie internetowej jest możliwość ustawienia kontrastu  

i powiększenia czcionki. 

Biblioteka znajduje się na I piętrze budynku, a do jej 

pomieszczeń prowadzą schody, co oznacza, że dla osób  

z poważną dysfunkcją ruchu wszystkie pomieszczenia na 

piętrze są niedostępne. Do budynku można wejść przez dwa 

wejścia – główne od ulicy Sportowej i tylne. Wejście główne 

nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z poważną 

dysfunkcją ruchu (brak poręczy oraz stopień), wejście tylne 

również nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych  

z poważną dysfunkcją ruchu (stopień). Wejścia do budynku nie 

są wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób 

niewidzących lub słabowidzących. W budynku nie ma windy 

ani podjazdów. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. 

Informacja graficzna o rozkładzie pomieszczeń biblioteki 

znajduje się w gablocie przed głównym wejściem do budynku 

oraz w bibliotece. Informacji głosowej o rozkładzie lokalu 

udziela pracownik bibliotek. Brak oznaczeń w alfabecie 

Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak 

udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch 

przez osoby słabosłyszące. W pobliżu budynku znajduje się 

parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. Do 

biblioteki można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza 

języka migowego na miejscu. Usługa ta realizowana jest na 

wniosek, klient musi poinformować Gminną Bibliotekę 
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Publiczną w Konopiskach przynajmniej 3 dni robocze przed 

planowaną wizytą. Usługa wykonywana jest za pomocą 

komunikatora internetowego. W wypożyczalni udostępnione są 

audiobooki, z których mogą korzystać osoby z dysfunkcją 

wzroku. 

 

GMINNA HALA 

SPORTOWA 

ul. Sportowa 7a 

42-274 Konopiska 

Informacje o centrum znajdują się na stronie Urzędu gminy 

Konopiska. (Strona jest dostosowana do obsługi osób 

niepełnosprawnych).  

Brak informacji dotyczących dostępności architektonicznej.  

Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 

wynika, iż wejście do budynku pozwala na dostęp ON. Jest 

również osobna, przystosowana toaleta. Przed budynkiem nie 

ma specjalnych miejsc dla ON, ale jest duży parking, który 

umożliwia swobodne zaparkowanie.  

 

 

12. Miasto i Gmina Koziegłowy 

 

MIEJSKO-GMINNY 

OŚRODEK PROMOCJI 

KULTURY 

 ul. Żarecka 28 

42-350 Koziegłowy 

Strona posiada wiele możliwości dostosowania jej dla osób 

niepełnosprawnych: zwiększenie i zmniejszenie tekstu, skalę 

szarości, wysoki kontrast, negatyw, jasne tło, podkreślone linki, 

czytelna czcionka, reset.  

Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 

wynika, iż do budynku można dostać się dzięki podjazdowi. 

Ośrodek znajduje się na parterze i posiada również toaletę dla 

ON.  

 

BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA GMINY 

KOZIEGŁOWY 

 ul. Żarecka 28 

42-350 Koziegłowy 

Informacje dotyczące biblioteki znajdują się na stronie 

internetowej Ośrodka Kultury, która jest w pełni dostosowana 

do obsługi niepełnosprawnych.  

Brak informacji dotyczących dostępności architektonicznej.  

Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 

wynika, iż Biblioteka znajduję się na 1 piętrze budynku 

Ośrodka Kultury. Nie jest dostosowana dla ON. 

 

 

13. Gmina Kruszyna 

 

GMINNA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA  

ul. Kmicica 5, 42-282 

42-282 Kruszyna 

 

 

 

 

Informacje dotyczące biblioteki znajdują się głównej stronie 

gminy Kruszyna, która jest dostosowana do obsługi 

niepełnosprawnych. Na stronie nie ma podanych informacji 

dotyczących dostępności architektonicznej. Z informacji 

otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny wynika, iż 

Biblioteka nie jest dostosowana do obsługi ON. 

Biblioteka posiada swoją filię. 
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FILIA GBP  

W WIDZOWIE 

ul. Żwirki i Wigury 125, 

42-281 Widzów 

 

Przed budynkiem jest parking z wyznaczonym miejscem 

parkingowym dla ON. Do budynku możliwy jest dostęp dzięki 

pochylni. W bibliotece znajduje się również toaleta dla ON.  

 

14. Miasto Krzepice 

 

GMINNY OŚRODEK 

KULTURY  

ul. Krótka 2 

42-160 Krzepice 

Informacje dotyczące biblioteki znajdują się na głównej stronie 

gminy Krzepice. Strona pozwala na obsługę osób 

słabowidzących.  

Na stronie nie ma podanych informacji dotyczących 

dostępności architektonicznej. Z informacji otrzymanych 

poprzez kontakt telefoniczny wynika, iż przed budynkiem 

znajduje się mały, ogólnodostępny parking. Nie ma 

wyznaczonych osobnych miejsc dla ON. Wejście 

umożliwiające wjazd dla ON na wózkach znajduje się od strony 

podwórka. Dla ON dostępny jest parter budynku, gdzie 

znajduje się sala zajęciowa i izba muzealna. Jest również 

toaleta dostosowana dla ON. Na piętro, gdzie są również sale 

zajęciowe, nie ma dostosowanego wejścia dla ON. 

GOK prowadzi również salę kinową w budynku przy ulicy 

Częstochowskiej 27. Wejście do budynku jest bezpośrednio  

z poziomu chodnika więc pozwala na dostęp ON. Na parterze 

znajduje się również dostosowana do ON toaleta.  Możliwość 

poruszania się po stopniach sali kinowej zapewnia schodołaz. 

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking, nie ma 

wyznaczonych miejsc dla ON. 

 

GMINNA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA  

ul. Częstochowska 13 

42-160 Krzepice 

Strona nie jest dostosowania dla osób niepełnosprawnych.  

Brak informacji dotyczących dostępności architektonicznej.  

Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 

wynika, iż Biblioteka znajduje się w budynku Urzędu Gminy, 

na parterze. Do korytarza prowadzącego do biblioteki można 

dostać się dzięki pochylni. Pracownicy oferują pomoc  

w wypożyczaniu książek po dostaniu się do korytarza 

prowadzącego do biblioteki 

 

15. Gmina Lelów 

 

GMINNA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA  

ul. Szczekocińska 31 

42-235 Lelów 

Strona posiada wiele możliwości dostosowania jej dla osób 

niepełnosprawnych: zwiększenie i zmniejszenie tekstu, skalę 

szarości, wysoki kontrast, negatyw, jasne tło, linki podkreślone, 

czytelna czcionka. 

Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób 

niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu 

naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome  
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i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. 

Biblioteka znajduje się na I piętrze; prowadzą do niej 

wewnętrzne schody dwubiegowe łamane z podestem. 

Dostępność korytarzy, schodów i wind W budynku nie ma 

windy. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na 

parterze. Do pomieszczeń biblioteki prowadzi wysoka klatka 

schodowa, która uniemożliwia dostęp dla osób na wózku 

inwalidzkim. Przed wejściem do biblioteki znajduje się próg. 

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem 

znajduje się ogólnodostępny parking, jednak brak 

wydzielonych miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych. Do budynku i pomieszczeń można wejść  

z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości 

skorzystania z usługi tłumacza on-line.  

 

GMINNY OŚRODEK 

KULTURY  

ul. Szczekocińska 31 

42-235 Lelów 

Strona internetowa nie ma możliwości zastosowania kontrastu, 

powiększenia czcionki bądź odległości między literami.  

Brak informacji dotyczących dostępności architektonicznej.  

Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 

wynika, iż przed budynkiem znajduje się parking, nie ma 

wyznaczonych miejsc dla ON, ale uzyskano zapewnienie, że 

nie ma problemu z parkowaniem. Do budynku można dostać 

się dzięki pochylni. Są szerokie przejścia. Budynek posiada 

toaletę dla ON.  

 

 

16. Gmina Lipie 

 

GMINNY OŚRODEK 

KULTURY  

ul. Częstochowska 95 

42-165 Lipie 

Informacje dotyczące ośrodka znajdują się na głównej stronie 

gminy Lipie. Strona posiada możliwość częściowej zmiany 

koloru tekstu oraz wielkości czcionki. Brak informacji 

dotyczących dostępności architektonicznej. Z informacji 

otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny wynika, iż przed 

budynkiem jest ogólnodostępny parking, nie ma wyznaczonych 

miejsc dla ON, ale zapewniono o bezproblemowym 

parkowaniu. Do budynku prowadzi pochylnia. GOK znajduje 

się na parterze. Do Sali widowiskowej możliwy jest dostęp 

osób na wózku dzięki usuniętym progom w drzwiach. Na 

parterze znajduje się toaleta przystosowana dla ON.  

 

GMINNA BIBLIOTEKA  

ul. Częstochowska 95 

42-165 Lipie 

Informacje dotyczące biblioteki znajdują się na głównej stronie 

gminy Lipie. Strona posiada możliwość częściowej zmiany 

koloru tekstu oraz wielkości czcionki. Brak informacji 

dotyczących dostępności architektonicznej. Z informacji 

otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny wynika, iż 

biblioteka znajduje się na piętrze budynku współdzielonego  
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z GOK. Na piętro nie ma możliwości dostępu ze względu na 

schody. Pracownicy zapewniają możliwość obsługi ON na 

parterze. 

 

 

17. Gmina Miedźno 

 

GMINNY OŚRODEK 

KULTURY  

ul. Gen. J. Filipowicza 5 

42-120 Miedźno 

Informacje dotyczące ośrodka znajdują się na głównej stronie 

gminy Miedźno. Na stronie internetowej jest możliwość 

ustawienia kontrastu i powiększenia czcionki.  

Brak informacji dotyczących dostępności architektonicznej.  
Z informacji udzielonych telefonicznie wynika, iż przed budynkiem 

jest duży ogólnodostępny parking, nie ma wyznaczonych miejsc dla 

ON. Do budynku można się dostać na wózku. Na parterze znajduje 

się sala muzyczna do której jest zapewniony dostęp.  Reszta 

pomieszczeń znajduje się na piętrze i nie ma tam dostępu dla osób na 

wózkach.  

 

Biblioteka Publiczna ul. 

Gen. J. Filipowicza 5 

42-120 Miedźno 

Informacje dotyczące biblioteki znajdują się na stronie GOK  

w Miedźnie. Na stronie internetowej jest możliwość ustawienia 

kontrastu i powiększenia czcionki.  

Brak informacji dotyczących dostępności architektonicznej.  
Z informacji udzielonych telefonicznie wynika, iż biblioteka znajduje 

się na piętrze GOK, do którego nie ma dostępu dla osób na wózkach. 

Możliwa jest obsługa ON na parterze po zgłoszeniu pracownikowi. 

 

 

18. Gmina Mstów 

 

HALA SPORTOWA PRZY 

ZESPOLE SZKÓŁ  

W MSTOWIE 

ul. Partyzantów 2, 

42-244 Mstów 

Strona internetowa dot. wynajęcia hali bez możliwości 

włączenia lektora oraz skorzystania z tłumacza języka 

migowego. Na stronie internetowej biblioteki występuje 

kontrast oraz jest opcja powiększenia czcionki.  

 

Na stronie brak informacji dot. dostępności architektonicznej. 

Informacje otrzymane poprzez kontakt telefoniczny. 

 

Hala sportowa przy Zespole Szkół w Mstowie to nowoczesny  

i wielofunkcyjny obiekt. Jest dostosowana dla osób 

niepełnosprawnych – ma podjazdy i windę, miejsca parkingowe 

oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Brak jest toalet dla 

niepełnosprawnych oraz oznaczeń w j. Braille’a / kontrastowe / 

druk powiększony dostosowany do niewidomych  

i słabowidzących 
 

BIBLIOTEKA 

Plac Mickiewicza 17, 

42-244 Mstów 

Biblioteka Gminna w Mstowie obecnie jest samodzielną 

instytucją kultury posiadającą dwie filie biblioteczne: 
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• w Mokrzeszy 

• w Kobyłczycach. 

Na stronie brak możliwości włączenia lektora oraz skorzystania 

z tłumacza języka migowego. Brak możliwości włączenia 

kontrastu oraz powiększenia czcionki. 

Na stronie brak informacji dot. dostępności architektonicznej.  
Z informacji udzielonych telefonicznie wynika, iż biblioteka  

w obecnej chwili nie jest w ogóle dostosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Planowany jest remont, który uwzględnia 

poprawę dostępności architektonicznej. 

 

GMINNY OŚRODEK  

KULTURY 

Plac Mickiewicza 17,  

42-244 Mstów 

Na stronie brak możliwości włączenia lektora oraz skorzystania 

z tłumacza języka migowego. Brak możliwości włączenia 

kontrastu oraz powiększenia czcionki. 

Na stronie brak informacji dot. dostępności architektonicznej.  
Z informacji udzielonych telefonicznie wynika, iż budynek  

w obecnej chwili nie jest w ogóle dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Brak wind, podjazdów, oznaczeń w j. Braille’a. 

 

 

19. Gmina Mykanów 

 

HALA SPORTOWA 

MYKANÓW 

ul. Słoneczna 144, 42-233 

Mykanów 
 

 

Hala sportowa w Mykanowie nie posiada swojej strony www, 

jedynie portal społecznościowy Facebook. Strona nie jest 

aktualizowana i nie jest dostosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

 

Na stronie brak informacji dot. dostępności architektonicznej.  
Z informacji udzielonych telefonicznie wynika, iż budynek jest 

parterowy, więc winda nie ma zastosowania, podjazd również nie jest 

potrzebny ze względu na to, że wejście jest z poziomu „0”. Budynek 

wyposażony jest w toaletę dla osób niepełnosprawnych. Nie ma 

specjalnie wyznaczonego miejsca parkingowego, gdyż parking jest 

duży i nie zauważono problemu ze znalezieniem dogodnego miejsca.  

 

GMINNA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA  

W MYKANOWIE  

ul. Samorządowa 1a, 

Mykanów 

Podstrona biblioteki mieści się na stronie głównej Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie Na stronie brak 

możliwości włączenia lektora oraz skorzystania z tłumacza 

języka migowego. Brak możliwości włączenia kontrastu oraz 

powiększenia czcionki. 

 

Biblioteka mieści się na parterze Gminnego ośrodka kultury  

i sportu w Mykanowie. Wejście do budynku jest wygodne  

i równe, na poziomie zewnętrznego gruntu, dlatego nie ma 

potrzeby budowania żadnych schodów ani podjazdów. 
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Wyposażona jest w toaletę dla osób niepełnosprawnych. 

 

GMINNY OŚRODEK 

KULTURY I SPORTU  

W MYKANOWIE 

ul. Samorządowa 1A,  

42-233 Mykanów 

Na stronie internetowej brak możliwości włączenia lektora oraz 

skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak możliwości 

włączenia kontrastu oraz powiększenia czcionki. 

Wejście do budynku jest wygodne i równe, na poziomie 

zewnętrznego gruntu, nie ma żadnych schodów ani podjazdów. 

Budynek posiada 2 poziomy: parter i piętro. Na parterze 

znajduje się przestronny hol na jednym poziomie połączony  

z dwoma korytarzami; położony po lewej stronie prowadzi do 

biblioteki, archiwum, pomieszczenia socjalnego; położony po 

prawej stronie do sali zajęć oraz szatni i toalet. Jedna  

z toalet jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

Z holu po lewej stronie jest bezpośrednie wejście do sali 

widowiskowej, natomiast po prawej stronie znajdują się schody 

prowadzące na piętro budynku. Na piętrze znajdują się sale na 

zajęcia, pomieszczenia biurowe, szatnia oraz toalety. Ta część 

nie jest w pełni dostępna dla osób o szczególnych potrzebach ze 

względu na brak windy. W związku z tym dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo przewidziano punkt obsługi  

w bibliotece  na parterze budynku; (na drzwiach jest 

zamontowany dzwonek w celu wezwania pracownika). Do 

budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem 

asystującym i psem przewodnikiem.  

 

20. Powiat Myszkowski (w skład powiatu wchodzą: Myszków, Niegowa, Poraj, Żarki, 

opisane kolejno w poszczególnych punktach nr: 21; 22; 28; 34) 

 

DOM LUDOWY  

W CHORONIU  

ul. Wolności 25, 42-360 

Choroń 

 

Brak strony internetowej. Informacje dot. budynku 

wielofunkcyjnego pochodzą ze strony internetowej 

www.gokporaj.pl 

Brak ułatwień dla niepełnosprawnych. Bariery 

architektoniczne. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść  

z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak toalety dla 

osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń  

w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

BUDYNEK 

WIELOFUNKCYJNY  

W JASTRZĘBIU,  

ul. Mickiewicza 1a,  

42-360 Jastrząb 

Brak strony internetowej. Informacje dot. budynku 

wielofunkcyjnego pochodzą ze strony internetowej 

www.gokporaj.pl 

Brak barier architektonicznych. Do budynku i wszystkich jego 

pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
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 przewodnikiem. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.  

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń 

kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 

niewidomych i słabowidzących. 

 

21. Miasto Myszków 

 

MIEJSKA I POWIATOWA 

BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA  

W MYSZKOWIE 

ul. Kościelna 27,  

42-300 Myszków 

Na stronie internetowej biblioteki występuje kontrast  

w 4 wersjach do wyboru. Dodatkowo na stronie jest opcja 

powiększenia czcionki. 

 

Na stronie brak informacji dot. dostępności architektonicznej.  

Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 

wynika, iż budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Brak toalet dla ON, brak wyznaczonego 

miejsca parkingowego, brak podjazdu dla wózków.  
 

MIEJSKI DOM 

KULTURY  

W MYSZKOWIE 

ul. 3 Maja 15,  

42-300 Myszków 

Strona internetowa jest częściowo zgodna  

z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  

z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 
• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących 
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo 
• serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami 

dokumentów. W miarę możliwości będziemy to 

poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty 

przygotowywane były poprawnie 
 

Do budynku prowadzą 2 wejścia, od ul. 3 Maja oraz od ul. 

Kościelnej. Budynek Miejskiego Domu Kultury jest 

dwukondygnacyjny. W budynku jest winda. 
Głównym wejściem (od ul. 3 Maja) mogą poruszać się osoby 

na wózkach. Dla osób na wózkach dostępny są: korytarz, 

pomieszczenia na parterze oraz część pomieszczeń na piętrze. 

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami. 
Obok budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób  

z niepełnosprawnościami 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść  

z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
W MDK nie ma dostępnego tłumacza języka migowego.  

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń 

kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 

niewidomych i słabowidzących 

 
MIEJSKI OŚRODEK 

SPORTU I REKREACJI 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą  

z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
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ul. Miedziana 3,  

42-300 Myszków 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  

z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 

• część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 

• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 

Wyłączenia: 

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania 

dostępności, 

• filmy zostały opublikowane przed wejściem  

w życie ustawy o dostępności cyfrowej 

 

Dla osób niedowidzących istnieje możliwość powiększenia 

testu.  

Do budynku prowadzi 1 wejście, od ul. Miedzianej 

Budynek MOSiR Myszków ma 2 piętra. W budynku znajduje 

się winda. Przy wejściu głównym od ulicy Miedzianej znajduje 

się podjazd dla wózków. Dla osób na wózkach dostępne są 

korytarze oraz pomieszczenia na każdym z 2 pięter. Toaleta dla 

osób niepełnosprawnych znajduje się na 2 piętrze po prawej 

stronie. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można 

wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W MOSiR 

Myszków nie ma dostępnego tłumacza języka migowego.  

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń 

kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 

niewidomych i słabowidzących. Aplikacje mobilne – brak. 

 

 

22. Gmina Niegowa 

 

BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA  

GMINY NIEGOWA 

ul. Wojska Polskiego 2, 
42-320 Niegowa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 

2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych  

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu 

poniższych niezgodności lub wyłączeń. 

• Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 

• Archiwalne dokumenty załączone do artykułów mogą 

nie spełniać wymogów dostępności – zostały 

opublikowane przed wejściem w życie ustawy  

o dostępności cyfrowej. 

• Załączone do artykułów filmy zostały opublikowane 

przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

• Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia 

dostępności. 
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FILIA W SOKOLNIKACH 

• Strona nie jest wyposażona w lektora treści. 

Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa usytuowana jest  

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury na parterze, przy ulicy 

Wojska Polskiego 2. Do budynku prowadzi jedno wejście 

główne bez barier architektonicznych.  Dla osób na wózkach 

dostępny jest korytarz. Do pomieszczenia głównego biblioteki 

prowadzą schody (1 stopień w dół). Istnieje możliwość wyjścia 

pracownika w celu przyjęcia interesanta. W budynku nie ma 

windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest 

informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie 

pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń  

i innych środków technicznych do obsługi osób 

słabosłyszących. Do budynku oraz pomieszczenia biblioteki 

można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego. Parking 

znajduje się przed wejściem głównym do budynku (od strony 

ulicy Wojska Polskiego), a także z tyłu budynku (wjazd na 

parking od ulicy Szkolnej). 

Filia w Sokolnikach usytuowana jest w budynku Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach nr 76 (poziom -1). Do 

budynku prowadzą wejścia: wejście główne od strony 

południowej, wejście do Biblioteki, szatni od strony północnej, 

wejście boczne do klas młodszych oraz wejście boczne do 

kuchni od strony placu zabaw. Do wszystkich wejść prowadzą 

kilkustopniowe schody. Budynek nie posiada podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych oraz windy. Wejście główne, wejście od 

strony Biblioteki, szatni oraz wejście boczne do klas młodszych 

jest dostępne dla gości oraz pracowników. Do budynku  

i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem 

asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli 

indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń  

w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

W Bibliotece nie ma tłumacza języka migowego. Parking 

znajduje się przy wejściu bocznym oraz wejściu od strony 

północnej. 

GMINNY OŚRODEK 

KULTURY W NIEGOWIE 

ul. Wojska Polskiego 2,  

42-320 Niegowa 

GOK w Niegowie nie posiada swojej strony internetowej. 

Informacje dot. ośrodka można znaleźć na stronie Gminy 

Niegowa, na której widnieje informacja o możliwości 

włączenia lektora oraz skorzystania z tłumacza języka 

migowego. 

Na stronie brak informacji dot. dostępności architektonicznej.  

Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 
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wynika, iż aktualnie budynek nie jest dostosowany do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Jednakże, w najbliższych miesiącach 

planowany jest remont, który zakłada poprawę dostępności 

architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

 

23. Gmina Olsztyn 

 

GMINNA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA  

W OLSZTYNIE 

plac Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 15,  

42-256 Olsztyn 
 

Na stronie internetowej biblioteki występuje kontrast  

w 4 wersjach do wyboru. Dodatkowo na stronie jest opcja 

powiększenia czcionki.   

 

Na stronie brak informacji dot. dostępności architektonicznej.  

Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 

wynika, iż od frontu budynku znajduje się podjazd dla wózków 

inwalidzkich, budynek wyposażony jest w windę oraz szeroką 

toaletę. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego oraz 

oznaczeń w j. Braille’a. 
 

GMINNY OŚRODEK 

KULTURY  

W OLSZTYNIE 

ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 15,  

42-256 Olsztyn 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie nie posiada swojej 

strony internetowej, jedynie profil na portalu 

społecznościowym Facebook.  

 

Brak informacji dot. dostępności architektonicznej. 

Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 

wynika, iż GOK mieści się w tym samym budynku co gminna 

biblioteka. Od frontu budynku znajduje się podjazd dla 

wózków inwalidzkich, budynek wyposażony jest w windę. Na 

1 piętrze toaleta jest dostosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Brak wyznaczonego miejsca 

parkingowego oraz oznaczeń w j. Braille’a. 

 

GMINNY OŚRODEK 

SPORTU I REKREACJI  

W OLSZTYNIE 

ul. Zielona 66,  

42-256 Olsztyn 
 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie nie posiada 

swojej strony internetowej, jedynie profil na portalu 

społecznościowym Facebook.  

 

Brak informacji dot. dostępności architektonicznej. Nie udało 

się skontaktować z pracownikami ośrodka, pomimo podjęcia 

kilkukrotnych prób kontaktu telefonicznego. 
 

24. Gmina Opatów 

 

GMINNA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA  

W OPATOWIE 

ul. Kościuszki 1, 

42-152 Opatów 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą  

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 

wyłączeń wymienionych poniżej. 
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FILIA NR 1  

W ZŁOCHOWICACH,  

ul. Wesoła 3,  

42-151 Złochowice 

 

Treści niedostępne: 

• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących 
• brak opisów zdjęć 
• niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej 

hierarchii nagłówków 
• katalog biblioteczny Libra Net dostępny na stronie 

biblioteki jest zgodny ze standardem WCAG 2.1. 

Biblioteka usytuowana na parterze, wejście po schodach. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze. W lokalu 

istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych  

z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania  

z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki  

w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.  

Lokal usytuowany jest w budynku Szkoły Podstawowej  

w Złochowicach. Wejście główne nie posiada podjazdu dla 

osób niepełnosprawnych. Lokal mieści się na pierwszym 

piętrze, wejście po schodach. W pomieszczeniu 

biblioteki istnieje możliwość poruszania się osób 

niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości 

skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do 

biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz. 

 

25. Gmina Panki 

 

GMINNA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA  

W PANKACH 
ul. 1 Maja 8,  

42-140 Panki 

Na stronie internetowej biblioteki występuje kontrast  

w 2 wersjach do wyboru. Dodatkowo na stronie jest opcja 

powiększenia czcionki. Jest częściowo zgodna  

z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych  

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

- brak opisów zdjęć 

- niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii 

nagłówków 

- strona internetowa nie jest wyposażona w skróty 

klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt  

z technologiami asystującymi (np. programy czytające), 

systemem lub aplikacjami użytkowników. 
 

W lokalu istnieje możliwość poruszania się osób 

niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Toaleta znajduje 

się na parterze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie 

Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.  

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Library/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Pankach-1392211311043433/
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Library/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Pankach-1392211311043433/
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Library/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Pankach-1392211311043433/
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Library/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Pankach-1392211311043433/
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W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak tłumacza języka 

migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów 

pomaga bibliotekarz. 

GMINNY OŚRODEK 

KULTURY I SPORTU  

ul. Ogrodowa 11,  

42-140 Panki 

GOK w Pankach nie posiada swojej strony internetowej, adres 

mailowy oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie 

www.bip.panki.pl 

Na stronie brak informacji dot. dostępności architektonicznej. 

Numer kontaktowy podany na stronie internetowej nie istnieje. 

Nie udało się pozyskać informacji dot. dostępności 

architektonicznej. 

 

 

26. Gmina Poczesna 

 

GMINNA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA  

ul. Modrzewiowa 2,  

42-262 Poczesna 

Biblioteka Gminna w Poczesnej nie posiada swojej strony 

internetowej. Informacje kontaktowe dostępne na stronie gminy 

Poczesna, na której istnieje możliwość zmiany kontrastu oraz 

rozmiaru czcionki.  

 

Na stronie brak informacji dot. dostępności architektonicznej.  

Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 

wynika, iż budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich 

oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych, która mieści się na 

parterze. Brak specjalnie wyznaczonego miejsca parkingowego 

czy oznaczeń w j. Braille’a. 
 

GMINNE CENTRUM 

KULTURY, INFORMACJI 

I REKREACJI 

ul. Modrzewiowa 3,  

42-262 Poczesna 

Na stronie internetowej brak możliwości włączenia lektora oraz 

skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak możliwości 

włączenia kontrastu oraz powiększenia czcionki.  

Na stronie brak informacji dot. dostępności architektonicznej.  

Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 

wynika, iż budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich 

oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych. Brak specjalnie 

wyznaczonego miejsca parkingowego czy oznaczeń  

w j. Braille’a. 

 

 

27. Gmina Popów 

 

GMINNA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA 

W POPOWIE 

ul. Strażacka 2,  

Na stronie internetowej biblioteki występuje kontrast  

w 4 wersjach do wyboru. Dodatkowo na stronie jest opcja 

dwukrotnego powiększenia czcionki. 

 

Brak informacji dot. dostępności architektonicznej.  
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42-110 Popów Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 

wynika, iż specjalnie wyznaczone miejsce parkingowe nie jest 

potrzebne, gdyż parking jest duży i można bez trudu 

zaparkować blisko drzwi wejściowych budynku. Drzwi są 

szerokie, prowadzi do nich podjazd, w budynku znajduje się 

również toaleta dla osób niepełnosprawnych. 
 

GMINNE CENTRUM 

KULTURY W POPOWIE 

ul. Strażacka 2,  

42-110 Popów 

GCK w Popowie nie posiada swojej strony internetowej. 

Informacje kontaktowe dostępne na stronie gminy Popów, na 

której istnieje możliwość zmiany kontrastu oraz rozmiaru 

czcionki. GCK w Popowie posiada również portal 

społecznościowy Facebook, na którym zamieszczane są 

zaktualizowane informacje, nie jest dostosowany jednak do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

Brak informacji dot. dostępności architektonicznej.  

Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 

wynika, iż GCK mieści się w tym samym budynku co gminna 

biblioteka. Na sale mieszczące się na parterze osoba 

niepełnosprawna nie będzie miała problemu w dostaniu się na 

wózku inwalidzkim, jest podjazd, jak również szerokie drzwi. 

Problem pojawia się w dostaniu się na piętro, gdzie odbywa się 

część zajęć, gdyż budynek nie jest wyposażony w windę. 

 

 

28. Gmina Poraj 

KINO „BAJKA”  

W PORAJ, UL. 

PIŁSUDSKIEGO 9, 

PORAJ 

ul. Piłsudskiego 9,  

42-360 Poraj 

Zakładka Kina „Bajka” znajduje się na stronie Gminnego 

Ośrodka Kultury w Poraju, która posiada ułatwienia dla osób  

z niepełnosprawnościami. Osoby zamieszczające teksty na 

stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz 

formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Na 

stronie jest możliwość zmiany kontrastu oraz powiększenia 

wielkości liter na stronie.  

Brak barier architektonicznych. W Budynku znajduje się 

podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do budynku  

i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem 

asystującym i psem przewodnikiem. W budynku znajduje się 

toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na widowni wydzielone 

jest miejsce dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń 

kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 

niewidomych i słabowidzących. 

GMINNY OŚRODEK 

KULTURY IM. JANUSZA 

GNIATKOWSKIEGO  

W PORAJU 

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury im. Janusza 

Gniatkowskiego w Poraju posiada ułatwienia dla osób  

z niepełnosprawnościami: 

– podwyższony kontrast; 
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ul. Piłsudskiego 14,  

42-360 Poraj 

– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie; 

– mapa strony; 

– formularz kontaktowy. 

 

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby 

były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny  

z zasadami dostępności. 

Do budynku głównego prowadzi wejście główne oraz trzy 

wejścia alternatywne, do poszczególnej grupy zajęć 

artystycznych realizowanych w jednostce. Do każdego z nich 

prowadzą schody, które nie są udostępnione dla osób 

niepełnosprawnych. W budynku nie ma toalety dla osób 

niepełnosprawnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń 

kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 

niewidomych i słabowidzących. 

 

29. Gmina Przyrów 

 

GMINNE CENTRUM 

KULTURY  

I BIBLIOTEKA  

W PRZYROWIE 

ul. Częstochowska 7,  

42-248 Przyrów 

 

Na stronie internetowej biblioteki występuje kontrast  

w 2 wersjach do wyboru. Dodatkowo na stronie jest opcja 

powiększenia czcionki. 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka mieści się  

w budynku Urzędu Gminy w Przyrowie lecz posiada oddzielne 

wejście. Przed wejściem znajduje się 1 stopień schodowy  

w dół, następnie za drzwiami wejściowymi 3 stopnie schodowe 

w dół. Drzwi są otwierane na zewnątrz. Siedziba Gminnego 

Centrum Kultury i Biblioteki mieści się na dwóch 

kondygnacjach. Na pierwsze piętro prowadzą schody. Brak 

windy oraz innych systemów wspomagających 

przemieszczanie się osób z ograniczoną mobilnością. Część 

budynku, w której znajdują się pomieszczenia Gminnego 

Centrum Kultury i Biblioteki nie jest przystosowana do obsługi 

osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. W siedzibie Gminnego Centrum Kultury  

i Biblioteki nie ma dodatkowych dostosowań dla osób 

niepełnosprawnych. 

Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się 

na wózkach inwalidzkich może odbywać się po wcześniejszym 

umówieniu terminu. Przy budynku znajdują się ogólnodostępne 

miejsca parkingowe, brak wydzielonych miejsc dla osób 

niepełnosprawnych. Do siedziby Gminnego Centrum Kultury  

i Biblioteki i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem 
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asystującym oraz psem przewodnikiem. Osoby deklarujące 

potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego 

proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając  

z dostępnych środków komunikacji (e-mail i faks). Po 

dokonaniu zgłoszenia Gminne Centrum Kultury i Biblioteka  

w Przyrowie zapewni obsługę osoby komunikującej się 

językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub  

z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna. 

 

 

30. Gmina Przystajń 

 

GMINNY OŚRODEK 

KULTURY, SPORTU  

I REKREACJI 

ul. Targowa 5,  

42-141 Przystajń 

Na stronie internetowej biblioteki występuje kontrast  

w 2 wersjach do wyboru. Dodatkowo na stronie jest opcja 

powiększenia czcionki. Strona internetowa jest częściowo 

zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych  

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu 

niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 

Treści niedostępne: 

• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących 

• niektóre zdjęcia nie mają opisów 

• niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej 

hierarchii nagłówków. 

GOKSiR usytuowany jest na parterze i 1 piętrze w budynku 

wielofunkcyjnym. Na zewnątrz i wewnątrz budynku są schody. 

Na zewnątrz budynku podjazd dla osób niepełnosprawnych. 

Przed budynkiem dostępny parking. Brak wyznaczonego 

miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz brak windy lub 

innego tego typu udogodnienia dla niepełnosprawnych. Brak 

toalety dla osób niepełnosprawnych. W lokalu istnieje 

możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem 

przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza 

języka migowego. Po wejściu do GOKSiR w skorzystaniu  

z zajęć pomaga pracownik. 

 

GMINNA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA  

W PRZYSTAJNI  

ul. Targowa 5,  

42-141 Przystajń 

Na stronie internetowej biblioteki występuje kontrast  

w 2 wersjach do wyboru. Dodatkowo na stronie jest opcja 

powiększenia czcionki. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą  

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 

wyłączeń wymienionych poniżej. 
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Treści niedostępne: 

• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących 

• niektóre zdjęcia nie mają opisów 

• niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej 

hierarchii nagłówków. 

Biblioteka usytuowana na parterze w budynku 

wielofunkcyjnym. Na zewnątrz i wewnątrz budynku są schody. 

Na zewnątrz budynku znajduje się podjazd dla osób 

niepełnosprawnych. Przed budynkiem dostępny parking. Brak 

wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz 

brak windy lub innego tego typu udogodnienia dla 

niepełnosprawnych. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. 

W lokalu istnieje możliwość poruszania się osób 

niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości 

skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do 

biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz. Nie 

wszystkie przejścia w bibliotece są dostępne dla 

niepełnosprawnych. 

 

 

31. Gmina Rędziny 

 

GMINNY OŚRODEK 

KULTURY 

ul. Mickiewicza 7,  

42-242 Rędziny 

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 

2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu 

niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 

• zamieszczone na stronie publikacje w formie 

plików PDF nie są dostępne cyfrowo  

w całości. 

• zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie 

nie posiadają opisów alternatywnych. 

• multimedia nie mają transkrypcji tekstowej 

Wyłączenia: 

• Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia 

dostępności. 
 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób  

z niepełnosprawnościami: 

• możliwość powiększania wielkości liter  

w treści artykułów na stronie 

• możliwość wybrania stylu z wysokim kontrastem 

(czarne tło, żółte i białe litery). 

• możliwość zmiany wielkości liter dla całego 
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szablonu strony 

• możliwość używania standardowych skrótów 

klawiaturowych przeglądarki 

• możliwość przechodzenia między elementami 

strony za pomocą klawisza TAB. 

• aby szybko znaleźć najważniejsze treści, 

użytkownik może skorzystać z głównego menu lub 

mapy strony 

• serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy 

czytające dla osób niewidomych takich jak: NVDA 

Wejście do budynku posiada podjazd. Nad wejściem nie 

ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo 

osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest 

zabezpieczone bramkami. Budynek nie jest przystosowany 

do transportu osób niepełnosprawnych pomiędzy 

poszczególnymi kondygnacjami.. Budynek nie posiada 

windy wewnętrznej (budynek 2-kondygnacyjny). Na 

parterze budynku znajdują się pokój instruktorów oraz 

pokój dyrektora – do obsługi petentów urzędu, sala 

widowiskowa, w której odbywają się zajęcia, oraz 

pomieszczenia biblioteki. Pomieszczenia mieszczące się na 

parterze dostępne są dla osób na wózkach (z wyjątkiem 

toalet). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a 

ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych  

i słabowidzących, W budynku brak jest pętli indukcyjnych. 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób 

niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich. Przed 

budynkiem, przy wejściu znajduje się wydzielone miejsce 

parkingowe dla niepełnosprawnych. Nie ma żadnych 

ograniczeń do korzystania przez petentów z pomocy psa 

asystującego. Gminny Ośrodek Kultury – Gminna 

Biblioteka ma możliwość obsługi petentów w języku 

migowym na miejscu po wcześniejszym zgłoszeniu 

zamiaru wizyty w Gminnym Ośrodku Kultury- Gminnej 

Bibliotece. 

 

GMINNA HALA 

SPORTOWA  

W RĘDZINACH 

ul. Działkowiczów 20A,  

42-242 Rędziny 

Hala sportowa w Rędzinach nie posiada osobnej strony 

internetowej, wszelkie informacje dot. hali dostępne są na 

Oficjalnym portalu gminy Rędziny. 

Na stronie możliwe jest użycie kontrastu, podświetlenie 

linków, czterokrotne powiększenie tekstu, użycie odstępów 

między tekstami, zatrzymanie animacji, użycie opcji 

„przyjazny dla dysleksji” z możliwością czytelnej czcionki, 

włączenia opcji przewodnika czytania tj. większy kursor” 

oraz „maska”, podpowiedzi, trzykrotnej zmiany wysokości 
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linii, wyrównania tekstu oraz nasycenia. Strona 

internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, 

które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami 

asystującymi (np. programy czytające), systemem lub 

aplikacjami użytkowników. Można używać standardowych 

skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Na stronie brak informacji dot. dostępności 

architektonicznej. Z informacji otrzymanych poprzez 

kontakt telefoniczny wynika, iż brak jest wind/ruchomych 

schodów, czy oznaczeń w j. Braille’a. Budynek 

wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich oraz 

toaletę dla osób niepełnosprawnych,  

 

 

32. Gmina Starcza 

 

GMINNA BIBLIOTEKA 

W STARCZY 
  

  

ul. Szkolna 1, 

42-261 Starcza  

 

Biblioteka w Starczy nie posiada swojej strony internetowej. 

Adres mailowy, dane kontaktowe oraz godziny otwarcia 

dostępne są na samorządowym portalu internetowym gminy 

Starcza, na której jest możliwość włączenia kontrastu, 

dwukrotnego powiększenia liter, odstępów między literami, 

wyrazami, akapitami. Na stronie głównej jest informacja  

o możliwości włączenia lektora oraz skorzystania z tłumacza 

języka migowego. 

 

Na stronie brak informacji dot. dostępności architektonicznej. 

Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 

wynika, iż jest specjalnie wyznaczone miejsce parkingowe dla 

osób niepełnosprawnych, toaleta przystosowana do potrzeb 

ON oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Brak oznaczeń  

w j. Braille’a. 

 

 

33. Gmina Wręczyca Wielka 

 

GMINNY OŚRODEK 

KULTURY 

ul. Śląska 20,  

42-130 Wręczyca Wielka 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 

kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu 

niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

• filmy na stronie nie posiadają napisów 

• część plików dołączanych do artykułów zapisanych 

najczęściej w formacie PDF nie jest dostępnych 

cyfrowo. 

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty 
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klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt  

z technologiami asystującymi (np. programy czytające), 

systemem lub aplikacjami użytkowników. Można używać 

standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Budynek posiada 2 wejścia: 

– główne od ul. Śląskiej, 

– boczne od ulicy Strażackiej. 
 

Na stronie jest możliwość zmiany kontrastu, ustawienia 

czytelnej czcionki, jej wielkości, zmiany jasności tła oraz 

podkreślania linków znajdujących się na stronie. 

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób 

niepełnosprawnych. Wejście wyposażone jest w drzwi ręcznie 

otwierane. 

Do wejścia bocznego prowadzą wyłącznie schody  

i wyposażone jest w standardowe drzwi. Wejścia nie są 

zabezpieczone bramkami. Budynek ma trzy kondygnacje  

i jedną klatkę schodową. Budynek nie posiada windy. 

Budynek posiada toalety z udogodnieniami dla osób 

niepełnosprawnych. 

Sekretariat zlokalizowany jest na piętrze w budynku. Przy 

budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. 

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz 

psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka 

migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-

line. 

 

GMINNA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA  

ul. Śląska 20, 42-130 

Wręczyca Wielka 

Gminna Biblioteka Publiczna posiada swoją podstronę na 

stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury, na której 

jest możliwość ustawienia czytelnej czcionki, zmiany 

kontrastu, ośmiokrotnego powiększenia czcionki, zmiany 

jasności tła oraz podkreślania linków znajdujących się na 

stronie. 

Biblioteka jest duża i przestronna, mieści się w tym samym 

budynku co budynek główny GOK. Dostępność 

architektoniczna budynku opisana powyżej.  
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34. Miasto i Gmina Żarki 

 

MIEJSKO-GMINNY 

OŚRODEK KULTURY  

W ŻARKACH 

ul. Moniuszki 2,  

42-310 Żarki 

Na stronie internetowej występuje kontrast, dodatkowo na 

stronie jest opcja powiększenia czcionki. 

 

Na stronie brak informacji dot. dostępności architektonicznej.  

Z informacji otrzymanych poprzez kontakt telefoniczny 

wynika, iż sala widowiskowa mieści się na parterze, więc 

podjazd dla wózków nie jest potrzebny. Zamiast windy 

funkcjonuje schodołaz umożliwiający łatwe i bezpieczne 

pokonanie schodów na wózku inwalidzkim. Budynek 

wyposażony w toaletę dla niepełnosprawnych. Jest również 

parking. Brak oznaczeń w j. Braille’a. 

3. DZIAŁANIA ZREALIZOWANE I ROZPOCZĘTE 
 

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE  

I ROZPOCZĘTE 
ADNOTACJE 

 

Utworzenie modułu strony www wraz  

z projektem graficznym, mapą  

i dostosowaniem do osób 

niepełnosprawnych 

 

Aktualizacja strony o bieżące informacje.   

Projekt banneru 

Przygotowano i wybrano projekt graficzny banneru. 

Wydrukowany został w liczbie 1 szt.   

Projekt banneru – poniżej tabeli. 

Rada  

W dniu 11 marca 2022 r. odbyło się pierwsze 

spotkanie mające na celu powołanie Społecznej 

Rady Subregionu Północnego Województwa 

Śląskiego na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji 

osób z niepełnosprawnościami. Powołanie Rady ma 

na celu zintegrowanie podmiotów działających na 

obszarze Subregionu Północnego Województwa 

Śląskiego, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz 

kreowanie i wspieranie działań w celu skutecznego 

przeciwdziałania dyskryminacji osób  

z niepełnosprawnościami. Spotkanie otworzył 

Koordynator projektu. Wszystkim uczestnikom 

wstępnie przedstawiony został plan spotkania, jak 

również cele, założenia i planowane do osiągnięcia 

wskaźniki projektu. Wśród uczestników znaleźli się 

przedstawiciele JST i instytucji im podległych, 
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NGO, liderzy społeczni oraz same osoby  

z niepełnosprawnościami zagrożone wykluczeniem 

w subregionie północnym województwa śląskiego. 

W dalszej części spotkania głos zabrał Pan Paweł 

Sikora, wysokiej rangi specjalista z dziedziny prawa, 

posiadający ponad dziesięcioletnie doświadczenie  

w pracy naukowej i szkoleniowej. Pan Sikora 

wprowadził uczestników spotkania w zagadnienia 

dotyczące niepełnosprawności oraz Ustawy  

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami z dnia 19 lipca 2019r., której celem jest 

poprawa warunków życia i funkcjonowania 

obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są 

narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. 

ze względu na niepełnosprawność lub obniżony 

poziom sprawności z powodu wieku czy choroby. Po 

przedstawieniu wnikliwej analizy zagadnień ustawy 

głos oddano Panu Michałowi Orzechowskiemu, 

który w projekcie pełni dyżur w ramach panelu 

Zapytaj eksperta – prawnik. Pan Orzechowski 

posiada bardzo bogatą wiedzę oraz doświadczenie  

w tematyce związanej z prawem osób  

z niepełnosprawnościami. Zaoferował uczestnikom 

swoją pomoc w przypadku wystąpienia problemów  

o tematyce prawnej w przypadku obsługi osób  

z niepełnosprawnościami.  

Na zakończenie poproszono wszystkich uczestników 

o przesłanie do Koordynatora projektu propozycji  

z zakresu tematyki przyszłych szkoleń.  

W spotkaniu udział wzięło 23 uczestników, w tym 

przedstawicieli JST i instytucji im podległych, NGO, 

liderów społecznych oraz osoby  

z niepełnosprawnością. 

Warsztaty z zakresu przeciwdziałania 

dyskryminacji ON 

Prowadzone są warsztaty z zakresu przeciwdziałania 

dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami  

w następujących placówkach oświatowych: Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie, Szkoła 

Podstawowa w Waleńczowie, Zespół Szkół 

Technicznych w Koniecpolu, Liceum 

Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej, Szkoła 

Podstawowa w Borze Zajęciańskim, Szkoła 

Podstawowa w Kamyku.  
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PROJEKT BANNERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PLANOWANE DZIAŁANIA 
 

Planowane działania obejmują:  

1. Organizację Dnia Godności, w tym Konferencja z zakresu przeciwdziałania 

dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, 

2. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji osób  

z niepełnosprawnościami dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 

samorządowych. 

3. Zorganizowanie spotkania Rady Społecznej Subregionu Północnego Województwa 

Śląskiego na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. 

4. Wizyty koordynatora projektu w każdej jednostce samorządu terytorialnego Subregionu 

Północnego Województwa Śląskiego celem ustalenia dalszej polityki rozwoju w zakresie 

przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. 

5. Nagrywanie i publikacja podcastów z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji osób  

z niepełnosprawnościami. 

6. Prowadzenie strony internetowej projektu https://znamprawo.pl/ 

https://znamprawo.pl/

