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INFORMACJA W ZAKRESIE SPEŁNIANIA/NIESPEŁNIANIA  

PRZEZ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE 

MINIMALNYCH WYMAGAŃ  

SŁUŻĄCYCH ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

I PROPONOWANE ROZWIĄZANIA POPRAWY DOSTĘPNOŚCI 
 

1) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848) 

2) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696) 

 

Minimalne wymagania  
(zgodnie z Art. 6. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami) 

Stopień spełnienia wymagania 
przez podmiot –  
CDN w Koninie 

Proponowane 
rozwiązania 
dla poprawy 
zapewnienia 
dostępności/ 

spełnienia 
wymagania 

Koszt brutto  
proponowanego 

rozwiązania 

Termin 
wdrożenia 

rozwiązania 

Dostępność architektoniczna:     

zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych 
przestrzeni komunikacyjnych budynków 

częściowo spełnione 
(występuje bariera 
architektoniczna dla osób 
poruszających się na wózku 
inwalidzkim – utrudniony  
dostęp do sali konferencyjnej 
znajdującej się w przyziemiu na 
ul. Przemysłowej 7) 

instalacja schodołazu 25 000 zł 

uzależniony od 
otrzymania 

środków 
finansowych 
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instalacja urządzeń lub zastosowanie środków 
technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, 
które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z 
wyłączeniem pomieszczeń technicznych 

częściowo spełnione 
(brak toalety dostosowanej do 
osób niepełnosprawnych 
w budynku na ul. Przemysłowej 
7) 

przebudowa 
pomieszczenia 

socjalnego na toaletę 
73 000 zł 

uzależniony od 
otrzymania 

środków 
finansowych 

zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy 
lub głosowy 

częściowo spełnione 
(brak informacji o rozkładzie 
pomieszczeń w sposób 
dotykowy i głosowy) 

opracowanie tyflomap 
dla budynków  
CDN w Koninie 

w trakcie 
ustalania 

uzależniony od 
otrzymania 

środków 
finansowych 

zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z 
psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495), 

spełnione — — — 

zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami 
możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób  

spełnione — — — 

Dostępność cyfrowa – wymagania określone w ustawie 
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych 

częściowo spełnione  
(w załączeniu – dokument 

„Dostępność cyfrowa – 
analiza…”) 

 

https://cdnkonin.pl/deklaracja_dostepnosci/ 
zalacznik.pdf 

opracowanie nowego 
serwisu 

internetowego CDN w 
Koninie lub jego 

modyfikacja – celem 
spełnienia wymagań 

ustawowych 

38 500 zł 

do 23 września 
2020 r. 

(obowiązek 
ustawowy) 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:     

obsługa 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), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu 
online do usługi tłumacza przez strony internetowe i 
aplikacje 

spełnione 
(obsługa z wykorzystaniem 

środków wspierających 
komunikowanie się  – określone 
w Art. 3. pkt 5. ustawy dnia 19 

sierpnia 2011 r. o języku 
migowym i innych środkach 

komunikowania się) 

— — — 

https://cdnkonin.pl/deklaracja_dostepnosci/zalacznik.pdf
https://cdnkonin.pl/deklaracja_dostepnosci/zalacznik.pdf
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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 

niespełnione 

instalacja urządzeń 
lub innych środków 

technicznych do 
obsługi osób 

słabosłyszących 

8 000 zł 

uzależniony od 
otrzymania 

środków 
finansowych 

zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu 
informacji o zakresie jego działalności – w postaci 
elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 
maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym 
oraz informacji w tekście łatwym do czytania 

niespełnione 
 (w załączeniu –dokument 

„Dostępność cyfrowa – 
analiza…”) 

opracowanie nagrania 
treści w polskim 

języku migowym oraz 
w postaci pliku 

zawierającego tekst 
odczytywalny 
maszynowo 

2 000 zł 

do 23 września 
2020 r. 

(obowiązek 
ustawowy) 

zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi 
potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w 
formie określonej w tym wniosku 

spełnione 
(formy komunikacji określone w 

Art. 3. pkt 5. ustawy dnia 19 
sierpnia 2011 r. o języku 

migowym i innych środkach 
komunikowania się) 

— — — 

 

Jarosław Jankowski 

/–/ 

Dyrektor 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 

 

 

 
Oryginał dokumentu znajduje się w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na ul. Sosnowej 14 (62-510 Konin) w sekretariacie. 


