
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  

W MALBORKU 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI PRZEZ 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w Malborku. 

Na podstawie art. 14 ust. 2 i 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przeprowadza się analizę 

stanu oraz ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami. 

1. Deklaracja dostępności w obszarze architektonicznym 

Siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku znajduje się przy 

ulicy Jagiellońskiej 79/82, w lokalu stanowiącym własność Powiatu Malborskiego. 

Placówka jest zlokalizowana w budynku trzykondygnacyjnym. W pobliżu placówki znajduje 

się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej - położony około 150 m. od SOSW. 

Dojście do budynku spełnia warunki trasy wolnej od przeszkód. Przy placówce znajduje 

się parking dla klientów. Nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z 

niepełnosprawnością, na terenie znajduje się jedynie zatoczka przeznaczona dla 

szkolnych busów. Miejsce to oznakowane jest informacją na tabliczce umieszczonej na 

słupku. Miejsce parkingowe dla szkolnych busów znajduje się blisko wejścia do budynku 

oraz windy. Żadne z drzwi do instytucji nie są usytuowane na poziomie chodnika. 

Prowadzą do nich schody o różnej ilości stopni. Dostępny jest podjazd, który niweluje 

różnicę poziomu z chodnika. Nad wejściem do budynku jest zadaszenie. Układ ciągów 

komunikacyjnych w budynku jest prosty i czytelny. Wszystkie pomieszczenia znajdujące 

się w obrębie jednej kondygnacji są dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

Podłogi nie mają progów i nierówności. Szerokość korytarzy wynosi minimum 180 cm. 

Urządzenia przeciwpożarowe oraz instalacyjne są zabezpieczone i wyróżnione 

kolorystycznie. Elementy wyposażenia (siedziska, gabloty, kosze na śmieci) znajdują się 

poza trasą wolną od przeszkód. W gabinetach zapewniono przestrzeń manewrową 150 na 

150 cm. Włączniki światła są powyżej wysokości 80 - 110 cm nad poziomem posadzki. Na 

oknach w gabinetach i pracowniach zamontowane są rolety umożliwiające kontrolę 

natężenia światła naturalnego i sztucznego. Szkła w oknach nie mają powłoki 

przeciwsłonecznej. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. W placówce obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. W 

budynku są oznakowane drogi ewakuacyjne. 

W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, a także systemów naprowadzających 

dźwiękowo oraz brak jest oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 

niewidomych i słabowidzących.  Alternatywnym rozwiązaniem w związku z zapewnieniem 

dostępności jest lokalizacja portierni tuż przy drzwiach wejściowych. Pracownik świadczy 

pomoc osobom z wymienionymi wyżej rodzajami niepełnosprawności. Możliwy jest także 

kontakt osobisty z innymi specjalistami pracującymi w placówce po wcześniejszym 

umówieniu się. Istnieje także możliwość zmiany kontrastu oraz powiększenia czcionki w 

drukach funkcjonujących w placówce. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 



Malborku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona w 

celu załatwienia sprawy w SOSW może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego 

lub tłumacza przewodnika, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. W tym celu prosimy o 

przekazanie informacji co najmniej 5 dni przed zdarzeniem. Zgłoszenia należy dokonać w 

sekretariacie, adres poczty elektronicznej: sosw.sekretariat@powiat.malbork.pl lub 

dzwoniąc pod nr telefonu: 55 2723242. Pracownik placówki zawiadamia osobę 

uprawnioną, podając  możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje inną formę 

realizacji uprawnień.  

 

2. Deklaracja dostępności w obszarze komunikacyjno-informacyjnym 

 

Na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku 

znajduje się wiele udogodnień dla osób niepełnosprawnych: 

- powiększanie, pomniejszanie czcionki, 

- zmiana czcionki, 

- zmiana koloru strony, obrazy w szarości, strona w negatywie, 

- blokowanie animacji. 

Jednak, pomimo udogodnień, brakuje kilku elementów zgodnie z VCAG. Zaplanowano 

rozbudowę strony według wytycznych równości szans i niedyskryminacji.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do 

kontaktu jest Iwona Krotowska, adres poczty elektronicznej: i.krotowska@sosw.malbork.pl  

Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer 55 2723242 lub przez pocztę 

elektroniczną placówki: sekretariat.sosw@powiat.malbork.pl     

Informacje o zakresie działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

określa Statut SOSW w Malborku  dostępny na stronie internetowej placówki pod adresem 

www.sosw.malbork.pl. 

 

3. Plan działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności 

dotyczy w szczególności usuwania barier w dostępnie do obiektów, informacji i 

usług, a także zapobieganiu ich powstaniu 

  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku w ramach poprawy 

dostępności placówki wprowadza Plan działania na okres od grudnia 2020r. do 

grudnia 2021r. 
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Zakres działalności 
Realizator 
zadania 

Sposób realizacji Termin 

Wyznaczenie koordynatora 
do spraw dostępności w SOSW 
w Malborku 

dyrektor Zarządzenie Dyrektora 
grudzień 
2020r.   

Przygotowanie analizy 
dostępności 
 

koordynator 
Przeprowadzenie 
samooceny 

styczeń 2021r. 

Dokonanie analizy stanu 
obiektu SOSW   
w Malborku pod względem 
dostosowania 
do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami 
wynikającymi 
z przepisów ustawy 
z dnia 19 lipca 2019r. o 
zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami. 

koordynator 

Opracowanie Planu 
działania na rzecz 
poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

luty 2021r. 

  

Zapewnienie szkoleń 
z zakresu zapewnienia 
dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami. 

koordynator 

Szkolenia dla 
wyznaczonych 
pracowników SOSW w 
Malborku 

na bieżąco 

Obsługa z wykorzystaniem 
środków wspierających 
komunikowanie się, 
o których mowa 
w art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 19 
sierpnia 2011 r. 
o języku migowym 
i innych środkach 
komunikowania się lub przez 
wykorzystanie zdalnego 
dostępu online do usługi 
tłumacza przez strony 
internetowe 
i aplikacje. 

koordynator 

Sporządzenie spisu 
tłumaczy PJM (polski 
język migowy), SJM 
(system językowo-
migowy), SKOGN 
(komunikowanie się 
osób 
głuchoniewidomych) w 
celu zapewnienia 
obsługi osobie 
uprawnionej będącej 
osobą niepełnosprawną. 

marzec-maj 
2021r. 

  

Sporządzenie raportu 
zbiorczego o stanie 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami. 

koordynator 

Wypełnienie formularza 
opracowanego przez 
ministra właściwego do 
spraw rozwoju 
regionalnego i 
udostępnienie 

marzec            
2021r. 



na stronie - www 

Dostosowanie strony www koordynator 

Dostosowanie strony 
www zgodnie z 
obwiązującymi 
wymaganiami 

kwiecień -
lipiec 2021r. 

Monitorowanie działalności 
w zakresie zapewnienia 
dostępności cyfrowej 

koordynator 

Bieżący monitoring 
strony  www pod kątem 
zapewnienia 
dostępności cyfrowej 

na bieżąco 

Przyjmowanie uwag, opinii i 
sugestii od osób ze 
szczególnymi potrzebami, a 
także ich opiekunów 
i rodzin dotyczących problemów 
natury architektonicznej, 
technicznej, cyfrowej, czy też 
informacyjno-komunikacyjnej, 
z jakimi zmagają się oni 
podczas kontaktów z SOSW 
w Malborku 

koordynator 

Analiza przekazanych 
do SOSW uwag pod 
kątem ustawy z dnia 19 
lipca 2019 r. o 
zapewnieniu 
dostępności osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami, 
przekazywanie uwag do 
organu prowadzącego 

na bieżąco 

 
Dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności w SOSW w Malborku: 
Agnieszka Cypress 
email: a.cypress@sosw.malbork.pl,  
tel.: 55 2723242 
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