
Sprawozdania roczne:
ze stanu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
oraz z realizacji planów na rzecz poprawy zapewniania dostępności przez jednostki 
organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy

Informacja o stanie zapewniania dostępności przez podmiot (jednostkę / osobę prawną) m.st. 
Warszawy wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Dane ogólne

Proszę podać pełną nazwę podmiotu: * 1.

Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ireny Sendlerowej

Jaka jest forma prawna podmiotu? * 2.

Jednostka organizacyjna m.st. Warszawy

Osoba prawna m.st. Warszawy

Rodzaj jednostki organizacyjnej



Jaki jest dokładny rodzaj jednostki organizacyjnej? * 3.

oświatowe jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe)

ośrodki sportu i rekreacji (jednostki budżetowe)

ośrodki pomocy społecznej (jednostki budżetowe)

placówki opiekuńczo-wychowawcze (jednostki budżetowe)

zarządcy zasobem lokalowym m.st. Warszawy (jednostki budżetowe)

pozostałe jednostki budżetowe (jednostki budżetowe)

oświatowe jednostki organizacyjne (zakłady budżetowe)

ośrodki sportu i rekreacji (zakłady budżetowe)

żłobki: Zespół Żłobków m.st. Warszawy (zakłady budżetowe)

zarządcy zasobem lokalowym m.st. Warszawy (zakłady budżetowe)

pozostałe zakłady budżetowe

Komórka nadzorująca

Proszę wybrać komórkę organizacyjną, która nadzoruje podmiot * 4.

Biuro

Dzielnica

Nadzorująca dzielnica



Który urząd dzielnicy nadzoruje podmiot? * 5.

Urząd Dzielnicy Bemowo

Urząd Dzielnicy Białołęka

Urząd Dzielnicy Bielany

Urząd Dzielnicy Mokotów

Urząd Dzielnicy Ochota

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Urząd Dzielnicy Praga-Północ

Urząd Dzielnicy Rembertów

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Urząd Dzielnicy Targówek

Urząd Dzielnicy Ursus

Urząd Dzielnicy Ursynów

Urząd Dzielnicy Wawer

Urząd Dzielnicy Wesoła

Urząd Dzielnicy Wilanów

Urząd Dzielnicy Włochy

Urząd Dzielnicy Wola

Urząd Dzielnicy Żoliborz

Dostępność architektoniczna

W ilu budynkach podmiot prowadzi działalność? * 6.

1



Czy zajmowane budynki są własnością m.st. Warszawy? * 7.

Tak

Nie

Część budynków tak, część nie

Pytanie dodatkowe

Czy podmiot dysponuje budynkiem/budynkami/częścią budynku?8.

Tak

Nie, dysponuje inna jednostka m.st. Warszawy

Nie, dysponuje inna jednostka m.st. Warszawy i wynajmuje/użycza budynek lub jego
część podmiotowi sporządzającemu sprawozdanie

Dostępność architektoniczna cd.

W przypadku odpowiedzi “Część budynków tak, część nie” w poprzednim 
pytaniu, proszę podać liczbę budynków, które są własnością m.st. Warszawy.

9.

Wprowadź odpowiedź

Jak oceniasz, czy budynek/budynki podmiotu są dostępne dla osób z 
niepełnosprawnościami? 

10.

Dostępne

Częściowo dostępne

Niedostępne



Dodatkowe wyjaśnienia do poprzedniego pytania11.

Kolejne umiejscowienia są w planie.

Czy w budynku (budynkach) zapewniono komunikację pionową bez barier (np. 
windę, pochylnię) dla osób ze szczególnymi potrzebami?

12.

Tak

Nie

W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi "W części budynków tak, w części nie” w poprzednim 
pytaniu, proszę podać liczbę budynków, w których podmiot zapewnia 
komunikację pionową bez barier.

13.

Szkoła zakupiła w 2021 roku schodołaz.

Czy w budynku (budynkach) zapewniono komunikację poziomą bez barier (np. 
brak progów, szerokie drzwi, oznaczenia przegród szklanych) dla osób ze 
szczególnymi potrzebami?

14.

Tak

Nie

W części budynków tak, w części nie



W przypadku odpowiedzi "W części budynków tak, w części nie” w poprzednim 
pytaniu, proszę podać liczbę budynków, w których jednostka zapewnia 
komunikacją poziomą bez barier.

15.

Wprowadź odpowiedź

W przypadku odpowiedzi "W części budynków tak, w części nie” w poprzednim 
pytaniu, proszę podać liczbę budynków należących do m.st. Warszawy, w 
których podmiot zapewnia komunikacją poziomą bez barier.

16.

Wprowadź odpowiedź

Poziom minimalny to:

1. transfer co najmniej z jednej strony na miskę ustępową 0,9 x 1,4 m
2. przestrzeń manewrowa - co najmniej 1,5 x 1,5 m
3. umywalka z minimalną przestrzenią pod umywalką (70 cm)
4. bateria uruchamiana za pomocą przedłużonej dźwigni lub fotokomórki
5. pochwyty po obu stronach miski ustępowej

Czy w budynku (budynkach) zapewniono toalety dostosowane dla osób z 
niepełnosprawnościami?

17.

Tak

Nie

W części budynków tak, w części nie



W przypadku odpowiedzi "W części budynków tak, w części nie” w poprzednim 
pytaniu, proszę podać liczbę budynków, w których znajdują się toalety 
dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

18.

Wprowadź odpowiedź

W przypadku prowadzenia działań w części obiektu odpowiedź proszę zawęzić do części, w 
której prowadzona jest działalność.

Czy w budynku (budynkach) zapewniono dostęp dla osób ze szczególnymi 
potrzebami do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń 
technicznych?

19.

Tak

Nie

W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi "W części budynków tak, w części nie” w poprzednim 
pytaniu, proszę podać liczbę budynków, w których zapewniono dostęp dla 
osób ze szczególnymi potrzebami do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem 
pomieszczeń technicznych.

20.

Wprowadź odpowiedź



Jakie rozwiązania w zakresie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami są 
wdrożone w podmiocie?

21.

oznakowanie dróg ewakuacyjnych

sygnalizacja dźwiękowa

sygnalizacja świetlna

sprzęt do ewakuacji: krzesła, koce

pokój oczekiwań

materac do przenoszenia osób

W ilu budynkach zapewniono informację głosową o rozkładzie pomieszczeń?22.

0

Jakie zastosowano rozwiązanie?23.

Wprowadź odpowiedź

W ilu budynkach zapewniono informację dotykową o rozkładzie pomieszczeń?24.

0

Jakie zastosowano rozwiązanie?25.

Wprowadź odpowiedź



W ilu budynkach zapewniono informację wizualną o rozkładzie pomieszczeń?26.

1

Jakie zastosowano rozwiązanie?27.

Plan ewakuacji

W ilu budynkach wejście główne jest bez barier architektonicznych?28.

1

W ilu budynkach jest zapewnione inne wejście do budynku niż wejście główne 
dla osób poruszających się na wózkach?

29.

0

Dostępność cyfrowa

Bez uwzględnienia stron prowadzonych w BIP

Ile stron internetowych jest prowadzonych przez podmiot?30.

1



Bez uwzględnienia stron prowadzonych w BIP

Ile stron internetowych prowadzonych przez podmiot jest zgodnych z Ustawą 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych i załącznikiem do niej?

31.

1

Bez uwzględnienia stron prowadzonych w BIP

Ile stron internetowych prowadzonych przez podmiot jest częściowo 
zgodnych z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych i załącznikiem do niej?

32.

0

Bez uwzględnienia stron prowadzonych w BIP

Ile stron internetowych prowadzonych przez podmiot jest niezgodnych z 
Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych i załącznikiem do niej?

33.

0

Ile stron internetowych prowadzonych przez podmiot posiada deklarację 
dostępności?

34.

1

Dostępność informacyjno-komunikacyjna



Czy podmiot opublikował na stronie internetowej informację o zakresie swojej 
działalności (głównych zadaniach podmiotu)?

35.

w Polskim Języku Migowym

w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ang. Easy-to-read, skrót ETR)

w prostym języku jako treść strony lub dostępny cyfrowo plik

W jaki sposób podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę 
z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających 
komunikowanie się?

36.

Kontakt telefoniczny

Kontakt korespondencyjny

Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS
lub komunikatorów internetowych

Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

Przesyłanie faksów

Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje
(tłumaczenie online)

Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób 
słabosłyszących, np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień 
(IR), systemy Bluetooth?

37.

Tak

Nie



W przypadku odpowiedzi “Tak” w poprzednim pytaniu, proszę podać liczbę 
budynków i urządzeń/środków, w których podmiot posiada urządzenia lub 
środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym prowadzona jest 
obsługa za pomocą tłumacza online.

38.

1

Czy podmiot wprowadził dodatkowe, inne rozwiązania w obsłudze osób ze 
szczególnymi potrzebami?

39.

Pokój/miejsce ciszy, pokój/miejsce indywidualnej obsługi

Ciche godziny

Mobilny urzędnik

Inne

Sprawozdanie roczne z realizacji planu działań na rzecz poprawy 
zapewniania dostępności wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
Pytania ogólne

Opracowanie planu jest obowiązkiem wszystkich jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz 
jest rekomendowane dla osób prawych m.st. Warszawy.

Czy został opracowany plan działań na rzecz poprawy zapewniania 
dostępności? * 

40.

Tak

Nie



Czy plan działań podmiotu na rzecz poprawy zapewniania dostępności został 
przekazany do nadzorującego biura / urzędu dzielnicy?

41.

Tak

Nie

Proszę podać wartość procentową w skali 0-100%

W jakim zakresie zrealizowano ujęte w planie na rzecz podnoszenia 
dostępności działania?
Proszę o określenie % wykonanych zadań w stosunku do wszystkich 
planowanych.

42.

Wprowadź odpowiedź

Proszę podać wartość procentową w skali 0-100%

W jakim zakresie zrealizowano ujęte w planie na rzecz podnoszenia 
dostępności działania?
Proszę o określenie % wydatkowanych środków w stosunku do wszystkich 
zaplanowanych.

43.

Wprowadź odpowiedź

1. Proszę podać również działania bezkosztowe
2. Proszę podać każde działanie od nowej linii np. 1: Działanie pierwsze. 2: Działanie inne
3. Jeżeli podmiot nie miał opracowanego planu, proszę podać informacje o zrealizowanych 

działaniach na rzecz podnoszenia dostępności

Jakie działania zostały zrealizowane zgodnie z planem działań podmiotu na 
rzecz poprawy zapewniania dostępności w obszarze dostępności 
architektonicznej?

44.

Wprowadź odpowiedź



1. Proszę podać samą liczbę, np. 1230,75
2. W przypadku braku możliwości wyodrębnienia kosztu z całości innych działań, proszę 

wskazać w opisie, że był to element większej inwestycji; dopuszczalne jest wskazanie 
kosztów szacowanych po wskazaniu przy opisie, że np. około 20% wartości całej 
inwestycji. Proszę podać nazwę, adres i całkowitą wartość inwestycji.

Jaki był koszt działań, o których mowa w poprzednim pytaniu?45.

Wprowadź odpowiedź

Proszę podać każde działanie od nowej linii np. 1: Działanie pierwsze. 2: Działanie inne

Jakie działania zostały zrealizowane zgodnie z planem działań podmiotu na 
rzecz poprawy zapewniania dostępności w obszarze dostępności cyfrowej?

46.

Wprowadź odpowiedź

1. Proszę podać samą liczbę, np. 1230,75
2. W przypadku braku możliwości wyodrębnienia kosztu z całości innych działań, proszę 

wskazać w opisie, że był to element większej inwestycji; dopuszczalne jest wskazanie 
kosztów szacowanych po wskazaniu przy opisie, że np. około 20% wartości całej 
inwestycji. Proszę podać nazwę, adres i całkowitą wartość inwestycji.

Jaki był koszt działań, o których mowa w poprzednim pytaniu?47.

Wprowadź odpowiedź

Ile stron internetowych podmiotu zostało poprawionych w zakresie dostępności 
cyfrowej?

48.

Wartość musi być liczbą



Proszę podać każde działanie od nowej linii np. 1: Działanie pierwsze. 2: Działanie inne

Jakie działania zostały zrealizowane zgodnie z planem działań podmiotu na 
rzecz poprawy zapewniania dostępności w obszarze dostępności 
informacyjno-komunikacyjnej?

49.

Wprowadź odpowiedź

1. Proszę podać samą liczbę, np. 1230,75
2. W przypadku braku możliwości wyodrębnienia kosztu z całości innych działań, proszę 

wskazać w opisie, że był to element większej inwestycji; dopuszczalne jest wskazanie 
kosztów szacowanych po wskazaniu przy opisie, że np. około 20% wartości całej 
inwestycji. Proszę podać nazwę, adres i całkowitą wartość inwestycji.

Jaki był koszt działań, o których mowa w poprzednim pytaniu?50.

Wprowadź odpowiedź

Dostępność cyfrowa

Pytanie dotyczy zarówno samej strony, jak i treści zamieszczonych na stronie

Czy na stronie internetowej (stronach internetowych) prowadzono prace 
podnoszące dostępność cyfrową przez podmiot? 

51.

Tak

Nie

Nie dotyczy, ponieważ strona i publikowane na niej treści są w pełni dostępne



W przypadku odpowiedzi “Tak” w poprzednim pytaniu, proszę podać adresy 
URL stron internetowych, na których prowadzono prace podnoszące 
dostępność cyfrową.

52.

Wprowadź odpowiedź

Czy ze strony internetowej (stron internetowych) prowadzonej przez podmiot 
usunięto zbędne i niedostępne cyfrowo treści?

53.

Tak

Nie

Nie dotyczy

W przypadku odpowiedzi “Tak” w poprzednim pytaniu, proszę podać adresy 
URL stron internetowych, z których usunięto niedostępne cyfrowo treści.

54.

Wprowadź odpowiedź

Czy podmiot wygaszał, usuwał z dostępu publicznego stronę internetową 
(strony internetowe), które były niedostępne cyfrowo?

55.

Tak

Nie



W przypadku odpowiedzi “Tak” w poprzednim pytaniu, proszę podać, ile stron 
internetowych podmiot wygasił, usunął z dostępu publicznego.

56.

Wprowadź odpowiedź

Czy podmiot prowadzi regularny monitoring dostępności cyfrowej nowo 
tworzonych i publikowanych dokumentów?

57.

Tak

Nie

Czy w sytuacji publikacji w mediach społecznościowych treści niedostępnych 
cyfrowo, są one publikowane w dostępnej formie na stronie internetowej 
podmiotu?

58.

Tak

Nie

Nie dotyczy

Dodatkowe

Ile wniosków o zapewnienie dostępności, w rozumieniu art. 30 ustawy o 
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 
1696, dalej „ustawa o zapewnianiu dostępności”), wpłynęło do podmiotu? * 

59.

0



Ile informacji o braku dostępności, w rozumieniu art. 29 ustawy o 
zapewnianiu dostępności (Dz.U. 2019 poz. 1696), wpłynęło do podmiotu? * 

60.

0

Ile skarg na brak realizacji wniosku o zapewnienie dostępności 
architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej przez podmiot, w 
rozumieniu ustawy o zapewnianiu dostępności (Dz.U. 2019 poz. 1696), zostało 
złożonych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? * 

61.

0

Ile żądań zapewnienia dostępności cyfrowej, w rozumieniu art. 18 ustawy o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848, dalej „ustawa o dostępności cyfrowej”), 
wpłynęło do podmiotu? * 

62.

0

Czego dotyczyły żądania zapewnienia dostępności cyfrowej?63.

całej strony internetowej

całej aplikacji mobilnej

elementu strony internetowej (np. opublikowanych dokumentów lub formularzy)

elementu aplikacji mobilnej (np. opublikowanych dokumentów lub formularzy)

Inne



Podaj liczbę rozpatrzonych żądań w podziale na kategorie:
Uwzględnione
Częściowo uwzględnione
Nieuwzględnione
Pozostawione bez rozpatrzenia

Poszczególne wartości rozdziel średnikiem.

Przykład: 1;0;3;0 oznacza, że uwzględniono 1 żądanie oraz nie uwzględniono 3 
żądań.

64.

nie dotyczy

Jeżeli żądania zapewnienia dostępności cyfrowej dotyczyły elementów, dla 
których podmiot powołał się na nadmierne koszty, to podaj liczbę takich 
żądań:

65.

nie dotyczy

Ile skarg na brak zapewnienia dostępności cyfrowej, w rozumieniu art. 18 
ust. 7 ustawy o dostępności cyfrowej (Dz.U. 2019 poz. 848), wpłynęło do 
podmiotu? * 

66.

0

Powody złożenia skarg w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej (1)

Jeżeli powodem było to, że podmiot odmówił zapewnienia dostępności, o 
którą wnioskował interesariusz, ile było takich skarg?

67.

nie dotyczy



Powody złożenia skarg w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej (2)

Jeżeli powodem było to, że interesariusz nie zgodził się na alternatywę, 
którą zaproponował podmiot, ile było takich skarg?

68.

nie dotyczy

Czego dotyczyły skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej?69.

strony internetowej

aplikacji mobilnej

opublikowanych dokumentów lub formularzy

Inne

Podaj liczbę skarg w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej w podziale na 
kategorie:

Zasadna
Częściowo zasadna
Niezasadna
Pozostawiona bez rozpatrzenia

Poszczególne wartości rozdziel średnikiem.

Przykład: 0;2;3;2 oznacza, że częściowo zasadne były 2 skargi, niezasadne - 3, a 
pozostawione bez rozpatrzenia - 2.

70.

0



Dotyczy art. 4 ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Czy wprowadzono wewnętrzny mechanizm zabezpieczający określanie 
warunków zapewniających dostępność w zakresie co najmniej minimalnych 
wymagań w umowach zawieranych przy udzielaniu zamówień publicznych?

71.

Tak

Nie

Nie dotyczy

Dodatkowe wyjaśnienia do poprzedniego pytania72.

nie dotyczy

Proszę podać każde działanie od nowej linii np. 1: Działanie pierwsze. 2: Działanie inne

Jakie inne działania, nieujęte w planie działań jednostki podmiotu na rzecz 
podnoszenia dostępności, zostały zrealizowane przez podmiot w 2022 roku na 
rzecz zwiększenia dostępności?

73.

nie dotyczy

Proszę podać samą liczbę, np. 1230,75

Jaki był koszt działań opisanych w pytaniu powyżej?74.

nie dotyczy



Czy pracownicy podmiotu zostali przeszkoleni w latach 2021-2022 w zakresie 
obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami?

75.

Tak

Nie

Nie dotyczy, nie prowadzimy obsługi klienta

Ile osób z niepełnosprawnościami było zatrudnionych w podmiocie na dzień 31 
grudnia 2022 r.?

76.

3

Jaki % osób zatrudnionych w podmiocie stanowią osoby z 
niepełnosprawnościami wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.?

77.

3%

Ile osób z niepełnosprawnościami zatrudniono w podmiocie w okresie od 1 
stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.?

78.

0

Wszystkie jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, z wyłączeniem jednostek oświatowych, są 
zobowiązane do wyznaczenia koordynatora dostępności. W przypadku osób prawnych m.st. 
Warszawy wyznaczenie koordynatora jest zalecane.

Czy w podmiocie jest wyznaczony koordynator ds. dostępności? * 79.

Tak

Nie

Nie dotyczy



Ta zawartość jest tworzona przez właściciela formularza. Przesłane dane zostaną wysłane do właściciela formularza.
Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za zachowania dotyczące prywatności lub bezpieczeństwa swoich
klientów, a w tym praktyk tego właściciela formularza. Nigdy nie podawaj swojego hasła.

Obsługiwane przez program Microsoft Forms | Poufność i cookies | Warunki użytkowania

W przypadku odpowiedzi „Tak” w poprzednim pytaniu, proszę podać dane 
kontaktowe do koordynatora (imię, nazwisko, email, telefon)

80.

Tomasz Grzesik, TGrzesik@eduwarszawa.pl, tel. 668 486 321

Proszę podać dane kontaktowe osoby wypełniającej formularz (imię, 
nazwisko, email, telefon) * 

81.

Tomasz Grzesik, TGrzesik@eduwarszawa.pl, tel. 668 486 321

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866263
https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/urzad/ochrona_danych/przydatne_druki.htm

