
Wymagania dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Działania związane z zapewnieniem dostępności Beneficjent zobowiązany jest dostosować 

do charakteru realizowanego Zadania, tak aby nie wykluczały z uczestnictwa w nim osób ze 

specjalnymi potrzebami, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). 

1. Wszystkie działania w ramach Zadania powinny być zaprojektowane i realizowane przez 

Beneficjenta w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nim osób ze specjalnymi 

potrzebami. 

2. Zapewnianie dostępności przez Beneficjenta oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, 

w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca Zadania, może w nim uczestniczyć 

na zasadzie równości z innymi osobami. 

3. Środki finansowe w ramach realizacji Zadania mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków 

związanych z zapewnianiem dostępności przy realizacji Zadania – tylko w zakresie jego realizacji. 

4. Informacje o sposobach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego powinny zostać wpisane we Wniosek. 

Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu 

powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką 

postępowania w przypadku dostępu alternatywnego. 

5. Działania związane z zapewnieniem dostępności Beneficjent zobowiązany jest dobrać 

do charakteru realizowanego Zadania, tj. Beneficjent powinien uwzględnić we Wniosku 

(przy opisywaniu sposobu zapewnienia dostępności) te z minimalnych wymagań wskazanych 

poniżej, w tym z zakresu dostępu alternatywnego, które mają zastosowanie dla Zadania 

(nie muszą być uwzględnione wszystkie minimalne wymagania). Dokonując wyboru sposobu 

zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Beneficjent powinien 

przeanalizować trzy zakresy wskazane w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), tj.: 

1) w zakresie dostępności architektonicznej należy zapewnić: 

a) wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne budynków, w których 

realizowane jest Zadanie, 

b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych 

w budynku, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń, w których realizowane jest Zadanie 

z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, 

c) informację o rozkładzie pomieszczeń w budynku, w którym jest realizowane Zadanie, 

co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, 

d) wstęp do budynku, gdzie realizowane jest Zadanie, osobie korzystającej z psa asystującego, 

e) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób 

z miejsca, gdzie realizowane jest Zadanie; 

2) w zakresie dostępności cyfrowej należy zapewnić, aby: 

a) strona internetowa lub aplikacja mobilna stworzona na potrzeby realizacji Zadania, a także 

treści wykorzystywane do realizacji lub promocji tego Zadania zamieszczane na istniejącej 

stronie Beneficjenta i jego profilach społecznościowych, były dostępne cyfrowo, czyli 

spełniały zasady funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości przez 

spełnianie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 



848). Oznacza to, że muszą być one zgodne ze Standardem WCAG 2.1, czyli Web Content 

Accessibility Guidelines, który zawiera zbiór zasad, jakimi powinni kierować się twórcy 

stron internetowych, aby przygotowane przez nich strony były maksymalnie dostępne 

dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, 

b) wszystkie treści cyfrowe opracowywane w ramach Zadania i publikowane w Internecie, 

jak np. zdjęcia, pliki graficzne, filmy, plakaty, dokumenty rekrutacyjne, poradniki, webinary 

itp. były dostępne cyfrowo; 

3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej należy zapewnić: 

a) obsługę, w ramach realizacji Zadania, z wykorzystaniem środków wspierających 

komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 oraz 

z 2022 r. poz. 583), tj. w szczególności poczty elektronicznej, SMS, MMS, komunikatorów 

internetowych, strony internetowej lub poprzez wykorzystanie zdalnego dostępu online 

do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, 

b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, 

c) w ramach Zadania, w szczególności pętli indukcyjnej, systemu FM lub urządzeń opartych 

o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia, 

d) podanie na stronie internetowej podmiotu informacji o realizacji Zadania w postaci 

elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści 

w polskim języku migowym, informacji w tekście łatwym do czytania i rozumienia, 

e) na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w ramach realizowanego Zadania, 

komunikacji z  Beneficjentem w formie określonej w tym wniosku. 

6. Jeśli ze względów np. technicznych lub prawnych Beneficjent nie może zapewnić osobie 

ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie dostępności architektonicznej lub 

informacyjno-komunikacyjnej, Beneficjent musi zapewnić dostęp alternatywny. Zgodnie z art. 7 

ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zapewnieniu dostępności, dostęp alternatywny polega 

w szczególności na: 

1) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, lub 

2) zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym 

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub 

3) wprowadzenia takiej organizacji realizacji Zadania przez Beneficjenta, która umożliwi 

realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób, 

4) zapewnienie dostępu alternatywnego może więc polegać np. na zmianie organizacyjnej  

(np. przeniesieniu wydarzenia do pomieszczenia na parterze, do którego nie prowadzą 

schody, lub zapewnianiu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, 

np. przetłumaczenie dokumentu, pomoc w komunikacji). 

7. Jeśli Beneficjent nie ma możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności 

cyfrowej, musi zapewnić dostęp alternatywny (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych). 

Dostęp alternatywny polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, 

korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 

pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 344), lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o którym mowa 

w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się, jeżeli Beneficjent udostępnia taką możliwość. 


