
 

 

 

 

 

 

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 

OSOBOM ZE  SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W GMINNYM OŚRODKU 

KULTURY W NIEPORĘCIE WRAZ Z PLACÓWKAMI 

 

 

Opracowała:          Zatwierdził: 

………………        ………………. 

 

 



Dotychczasowe działania podjęte przez Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie wraz              

z Placówkami na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

 

Lokalizacja placówek Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie: 

 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 9, 05-126 Nieporęt 

Filia GOK w Beniaminowie, ul. Fortowa 15, Beniaminów, 05-127 Białobrzegi 

Filia GOK w Kątach Węgierskich, ul. Kościelna 22, 05-126 Nieporęt 

Filia GOK w Stanisławowie Drugim, ul. Wolska 71a, 05-119 Legionowo 

Filia GOK  w Wólce Radzymińskiej, ul. Szkolna 81, Wólka Radzymińska, 05-126 Nieporęt 

Filia GOK w Zegrzu Południowym, Osiedle Wojskowe 13, 05-130 Zegrze Południowe 

  

1. W obszarze dostępności architektonicznej w Gminnym Ośrodku Kultury, pod adresem 

ul. Dworcowa 9a, 05-126 Nieporęt 

a) Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Dworcowej. Do obiektu wchodzi się po 

dwóch stopniach. Dla osób poruszających się na wózkach, po lewej stornie schodów 

znajduje się pochylnia o optymalnym kącie nachylenia. 

b) Drzwi wejściowe wejścia głównego posiadają minimalne wymiary potrzebne dla 

 osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie 

mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy 

dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. Drzwi otwierane są ręcznie. 

c) Biuro znajduje się na parterze na lewo od wejścia głównego. 

d) Drzwi są jednocześnie tablicą informacyjną. 

e) Budynek jest dwukondygnacyjny 

f) Wyróżniono początek i koniec wszystkich biegów schodowych (odmienna 

kolorystyka i odmienna faktura nawierzchni). 

g) Dla osób o ograniczonej mobilności w pełni dostępny jest poziom 0. Na kondygnację 

+ 1 (powyżej  parteru) prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w windę, ani 



inny system wspomagający przemieszczanie się osób z ograniczoną mobilnością. 

Zajęcia w których biorą udział osoby z ograniczoną mobilnością odbywają się na 

parterze. 

h) Toalety znajdują się na parterze budynku. Nie są przystosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

i) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 

j) W siedzibie GOK nie ma pętli indukcyjnych. 

k) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub             

w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

l) W biurze nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. 

m) Parking z dużą ilością miejsc parkingowych bez wyznaczonych stanowisk dla osób            

z niepełnosprawnościami. 

 W obszarze dostępności architektonicznej w Filii Beniaminów, ul. Fortowa 15, 

Beniaminów, 05-127 Białobrzegi 

a) Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Fortowej. 

b) Przed drzwiami jest jeden stopień o wysokości 10 centymetrów, szerokości 265 

centymetrów i głębokości 120 centymetrów. Oznaczony jest taśmą (żółto-czarną). 

Przed wejściem brak jest podjazdu dla wózków. 

c) Za drzwiami jest korytarz, który prowadzi do szatni. Na jego lewej ścianie 

umiejscowiona jest tablica informacyjna. Po prawej stronie korytarza są drzwi do 

małej sali i biura. Po lewej stronie są drzwi do dużej sali i toalety. Drzwi nie stanowią 

bariery dla osób poruszających się na wózku. 

d) Drzwi wejściowe są jednocześnie tablicą informacyjną. Zewnętrzne i wewnętrzne 

drzwi posiadają minimalne wymiary skrajnie potrzebne dla osób poruszających na 

wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby 

poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy 

balkonika, przy pomocy laski. 

e) Budynek jest parterowy. 

f) Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Beniaminowie posiada dwie sale (przejściowe)        

i biuro do których jest wejście z 2 centymetrowymi progami, które są oznaczone 



taśmą (żółto-czarną). W dużej sali są drzwi wejściowe do jednej toalety również           

z progiem 2 centymetrowym. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. 

g) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 

h) W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

i) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub              

w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W obszarze dostępności architektonicznej Filia Kąty Węgierskie, ul. Kościelna 22,           

05-126 Nieporęt 

a) Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Kościelnej. 

b) Wejście do budynku jest z poziomu parkingu, nie ma schodów i progu. Parking z dużą 

ilością miejsc parkingowych bez wyznaczonych stanowisk dla osób                                      

z niepełnosprawnościami. 

c) Drzwi wejściowe, główne posiadają minimalne wymiary potrzebne osobom 

poruszającym się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie 

mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy 

dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. Drzwi otwierane są ręcznie. 

d) Budynek posiada tylko parter. Szatnia dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych - 

wieszaki zamocowane są na różnych wysokościach. 

e) Toaleta przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych, znajduje się na wprost 

wejścia. 

f) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub                  

w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości 

korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej. 

g) Tablica informacyjna znajduje się na wprost wejścia, na wysokości umożliwiającej 

czytanie osobie siedzącej na wózku. 

h) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 

i) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub             

w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących; nie ma pętli 

indukcyjnej. 



 W obszarze dostępności architektonicznej Filia Stanisławów Drugi, ul. Wolska 71a,              

05-119 Legionowo 

a) Wjazd na teren jest od ul. Wolskiej. Parking usytuowany jest blisko wejścia do 

obiektu. Budynek jest wyposażony w dwa wejścia od frontu i szczytu. Do każdego                    

z  nich prowadzą trzy stopnie. Brak jest pochylni dla osób z ograniczoną mobilnością. 

b) Tablica informacyjna znajduje się na drzwiach wejściowych i na po lewej stronie 

korytarza prowadzącego od wejścia. 

c) Budynek jest dwukondygnacyjny 

d) Dla osób o ograniczonej mobilności w pełni dostępny jest poziom 0. Na kondygnację 

+ 1 (powyżej  parteru) prowadzą schody, budynek nie jest wyposażony w windę, ani 

inny system wspomagający przemieszczanie się osób z ograniczoną mobilnością. 

Zajęcia w których biorą udział osoby z ograniczoną mobilnością odbywają się na 

parterze. 

e) Toalety znajdują się na parterze budynku. Nie są przystosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

f) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 

g) W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych. 

h) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub                 

w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

i) W biurze nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. 

j) Parking z dużą ilością miejsc parkingowych bez wyznaczonych stanowisk dla osób                  

z niepełnosprawnościami. 

 W obszarze dostępności architektonicznej Filia Wólka Radzymińska, ul. Szkolna 81, 

Wólka Radzymińska, 05-126 Nieporęt 

a) Do budynku prowadzą dwa wejścia przez bramę wjazdową od ul. Szkolnej. 

b) Jedno wejście to wejście do OSP (plus brama garażowa na środku budynku). 

c) Drugie wejście, po prawej stronie budynku jest wejściem do Filii Gminnego Ośrodka 

Kultury w Wólce Radzymińskiej. Do wejścia prowadzą dwa niskie progi. Za znajduje 

się mały korytarz z drzwiami prowadzącymi na salę. Te drugie drzwi są otwarte i nie 

stanowią bariery dla osób poruszających się na wózku. 

d) Przed wejściem brak jest podjazdu dla wózków. 



e) Drzwi wejściowe drzwiami (które z zewnątrz są jednocześnie „tablicą informacyjną” 

posiadają minimalne wymiary skrajnie potrzebne dla osób poruszających się na wózku 

inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się                

z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy 

pomocy laski. 

f) Budynek jest parterowy. 

g) Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Wólce Radzymińskiej posiada jedną salę, z której 

jest bez progowe wejście do korytarza. Na wprost są drzwi do dwóch łazienek. Brak 

jest toalety dla osób niepełnosprawnych. 

h) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 

i) 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. 

j) Parking z dużą ilością miejsc parkingowych bez wyznaczonych stanowisk dla osób                

z niepełnosprawnościami. 

 W obszarze dostępności architektonicznej Filia Zegrze Południowe, Osiedle Wojskowe 

13 05-130 Zegrze Południowe 

a) Do budynku prowadzi jedno wejście przed którym nie ma schodów. 

b) Drzwi wejściowe posiadają minimalne wymiary skrajni potrzebne dla osób 

poruszających się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie 

mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy 

dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. Drzwi posiadają również 

dodatkowe skrzydło które można otworzyć jeśli zajdzie taka potrzeba. 

c) Budynek posiada parter oraz jedno piętro. 

d) Do poziomu pierwszego piętra prowadzą schody. 

e) Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami, tj. pierwszy i ostatni 

stopień mają odmienną fakturę nawierzchni niż pozostałe. 

f) Wszystkie pomieszczenia znajdują się na piętrze. 

g) Budynek jest wyposażony w platformę z napędem śrubowym dla osób 

niepełnosprawnych (na wprost wejścia). Panel w platformie nie jest zaopatrzony                  

w oznaczenia w alfabecie Braille’a. 



h) Na piętrze znajdują się dwa korytarze pomiędzy którymi występuje różnica poziomów 

zniwelowana łagodnym skosem który jest oznakowany taśmą. 

i) Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze, po prawej stronie od 

wejścia na korytarz. Mogą wystąpić drobne niedogodności ze względu na 

niezachowanie powierzchni manewrowej o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m, 

umiejscowieniem podajnika z mydłem i ręcznikiem papierowym. 

j) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 

k) W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

l) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub               

w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

m) Parking z dużą ilością miejsc parkingowych bez wyznaczonych stanowisk dla osób              

z niepełnosprawnościami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANOWANE DZIAŁANIA  

Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie wraz z filiami  

na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

 

1. Podstawa prawna 

 

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062), zwana dalej „Ustawą”, ma 

służyć poprawie warunków życia i funkcjonowania obywateli, zwłaszcza tych ze 

szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, podeszłego wieku czy 

choroby. Osoby te mogą mieć utrudniony dostęp do korzystania z usług podmiotu 

publicznego z powodu barier architektonicznych, cyfrowych czy informacyjno- 

komunikacyjnych. Kluczowym jest zmiana podejścia do obsługi klienta ze 

szczególnymi potrzebami i podejmowanie działań, przez podmioty publiczne, na 

rzecz eliminacji występujących barier. Temu służyć ma realizacja zapisów Ustawy. 

 

Ustawa jest strategicznym elementem rządowego programu Dostępność Plus. 

Program ten został przyjęty uchwałą nr 102/2018 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 

2018 r. Celem programu jest budowanie systemu na rzecz rozwoju dostępności w 

Polsce. W dużej mierze koncentruje się na kształtowaniu warunków do zmian w 

przestrzeni publicznej, architektury, transportu i oferowanych na rynku produktów tak, 

by dostosować je do potrzeb wszystkich obywateli, zwłaszcza osób o szczególnych 

potrzebach związanych z niepełnosprawnością czy seniorów. 

 

Rozwiązania zapisane w Ustawie wypełniają zapisy Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1169, z późn. zm.). Tym samym zobowiązują do zapewnienia osobom 

ze szczególnymi potrzebami dostępu do obiektów/budynków na równi z innymi 

obywatelami. Zapisy Ustawy wychodzą jednak znacznie szerzej, zobowiązując 

podmioty publiczne do zapewnienia dostępności również w zakresie cyfrowym czy 

informacyjno-komunikacyjnym. 

 

Na podstawie Ustawy każdy organ władzy publicznej określony w art. 14 ust.1 ma 

obowiązek wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności. Jednym z zadań 

koordynatora jest przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz 

poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Celem 

planu jest wskazanie kierunków niezbędnych zmian i wdrażanie rozwiązań służących 

usprawnieniu funkcjonowania podmiotu publicznego, uczynienia go bardziej 

dostępnym oraz przyjaznym osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANOWANE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POPRAWY REALIZACJI ZADAŃ  

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI 

 

 

W obszarze dostępności architektonicznej 

L.p. Zakres działania Czas 

realizacji 

Niezbędne działania do 

wdrożenia zalecenia 

Miejsce 

1.  Zapewnienie informacji 

na temat rozkładu 

pomieszczeń w 

budynku, co najmniej 

w sposób wizualny i    

dotykowy lub głosowy 

W miarę 

możliwości 

finansowych 

Zakup urządzeń 

umożliwiających zapewnienie 

informacji na temat rozkładu 

pomieszczeń w budynku w 

sposób głosowy lub 

dotykowy.  

Gminny Ośrodek 

Kultury, ul. 

Dworcowa 9a, 05-126 

Nieporęt 

Filia Gminnego 

Ośrodka Kultury w 

Beniaminowie 

ul. Fortowa 15, 

Beniaminów  

05-127 Białobrzegi 

 

Filia Gminnego 

Ośrodka Kultury w 

Wólce Radzymińskiej 

ul. Szkolna 81, Wólka 

Radzymińska  

05-126 Nieporęt 

Filia Gminnego 

Ośrodka Kultury w 

Zegrzu Południowym

  

Osiedle Wojskowe 13 

05-130Zegrze  

Południowe 

Filia Kąty 

Węgierskie, ul. 

Kościelna 22, 05-

126 Nieporęt 

Filia Stanisławów 

Drugi, ul. Wolska 

71a, 05-119 

Legionowo 

2.  Zapewnienie osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami możliwości 

bezpiecznej ewakuacji 

Zakup i montaż urządzeń do 

bezpiecznej ewakuacji osób za 

szczególnymi potrzebami, w 

tym: krzeseł ewakuacyjnych, 

materaców lub mat 

ewakuacyjnych 

3.  Niwelowanie barier 

architektonicznych, 

umożliwienie osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami swobodnej 

komunikacji pionowej i 

poziomej 

Dostosowanie budynków do 

potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami , likwidacja 

progów, niwelowanie różnic 

poziomowych, oznakowanie 

początkowego i końcowego 

stopnia biegu schodowego w 

sposób kontrastowy, budowa 

wind, platform, podjazdów. 

4.  Dostosowanie 

przestrzeni 

wewnętrznej budynków 

do możliwości 

użytkowania przez 

osoby ze szczególnymi 

potrzebami 

Dostosowanie łazienek 

dla osób z 

niepełnosprawnością 

5.  Stworzenie zapisów 

dotyczących 

przebywania na terenie 

GOK-u psa 

asystującego, psa 

przewodnika 

 Przeszkolenie pracowników 

odpowiedzialnych za 

wpuszczenie do siedziby GOK 

osób przychodzących z psem 

asystującym, psem 

przewodnikiem 

6.  Dostosowanie 

przestrzeni zewnętrznej 

budynków do 

możliwości 

użytkowania przez 

osoby ze szczególnymi 

potrzebami 

 

 

Wyznaczenie oraz 

oznakowanie poziome i 

pionowe miejsc parkingowych 

dla osób z 

niepełnosprawnością 

Gminny Ośrodek 

Kultury, ul. 

Dworcowa 9a,  

05-126 Nieporęt 

 



 

 
 

 

w zakresie dostępności  informacyjno-komunikacyjnej 

1.  Instalację urządzeń lub 

innych środków 

technicznych do obsługi 

osób słabosłyszących, 

w szczególności pętli 

indukcyjnych, 

systemów FM lub 

urządzeń opartych o 

inne technologie, 

których celem jest 

wspomaganie 

słyszenia, 

 

W miarę 

możliwości 

finansowych 

Zainstalowanie urządzeń Gminny Ośrodek 

Kultury, ul. 

Dworcowa 9a, 05-126 

Nieporęt 

Filia Gminnego 

Ośrodka Kultury w 

Beniaminowie 

ul. Fortowa 15, 

Beniaminów  

05-127 Białobrzegi 

 

Filia Gminnego 

Ośrodka Kultury w 

Wólce Radzymińskiej 

ul. Szkolna 81, Wólka 

Radzymińska  

05-126 Nieporęt 

Filia Gminnego 

Ośrodka Kultury w 

Zegrzu Południowym

  

Osiedle Wojskowe 13 

05-130Zegrze  

Południowe 

Filia Kąty 

Węgierskie, ul. 

Kościelna 22, 05-126 

Nieporęt 

Filia Stanisławów 

Drugi, ul. Wolska 

71a, 05-119 

Legionowo 

 

2.  Zapewnienie na stronie 

internetowej danego 

podmiotu informacji o 

zakresie jego 

działalności – w postaci 

elektronicznego pliku 

zawierającego tekst 

odczytywalny 

maszynowo, informacji 

w tekście łatwym do 

czytania, 

 

Poprawa stron internetowych 

W obszarze dostępności cyfrowej 

1.  Dostosowanie 

dokumentów 

elektronicznych do 

wymagań ustawy z dnia 

4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej 

stron internetowych i 

aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych 

 Dostosowanie dokumentów 

elektronicznych do wymagań 

ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 

r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów 

publicznych. Dostosowanie 

wszystkich dokumentów 

elektronicznych do wymagań 

WCAG. 

Gminny Ośrodek 

Kultury, ul. 

Dworcowa 9a, 05-

126 Nieporęt 

 



 


