
 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej 

im. Powstania Warszawskiego 

 

WSTĘP DEKLARACJI  

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej 

https://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie 

dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl/. 

 

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI 

Data publikacji strony internetowej: 20.06.2011r. 

Data ostatniej aktualizacji: 09.12.2020r. 

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ  

Strona internetowa https://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 

2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych za 

wyjątkiem poniższych wskazań: 

1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo, bowiem: 

- pochodzą z różnych źródeł, 

- zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, 

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej; 

2. niektóre multimedia zamieszczone na portalu mogą również nie posiadać napisów czy innych 

wymaganych elementów, np.: filmy i zdjęcia nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących, 

gdyż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.  

Od dnia 23.09.2020 r. każda fotografia posiada w opisie tekst alternatywny. 

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ  

Oświadczenie sporządzono dnia: 09.12.2020r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.   

 

UŁATWIENIA DOSTĘPU  

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych 

1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za 

pomocą klawisza Tab. 
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2. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

3. Nawigacja jest też przyjazna dla osób słabowidzących dzięki unikalnym tytułom podstron i  

porządkującej funkcji nagłówków. 

4. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy 

pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych 

strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.  

5. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.  

6. Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób 

niedowidzących. 

7. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami 

dostępności. 

8. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób 

słabowidzących oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych. 

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie 

korzystające z technologii asystujących: 

1. zmiana wielkości czcionki, 

2. zmiana kontrastu, 

3. oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach. 

 

SKRÓTY KLAWISZOWE  

Zmiana rozmiaru strony 

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej 

strony. 

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy: 

Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer: 

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok, 

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok. 

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 

Zgodnie z Decyzją nr 130/2020 Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 30 

września 2020r. w sprawie wyznaczenia w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej koordynatora 

ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  - powołano pod przewodnictwem 

KORDYNATORA p. Ewy Waligóry Zastępcy Naczelnika Wydziału Koordynacji Działań zespół 

doradczy w składzie: 

1. Pani Barbara BALA – w zakresie projektowania uniwersalnego i dostępności architektonicznej 

– tel. kontaktowy 22 500 31 15, adres e-mail: barbara.bala@strazgraniczna.pl, 

mailto:barbara.bala@strazgraniczna.pl


2. ppłk SG Dariusz WAWRO – w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej 

tel. kontaktowy 22 500 33 50, adres e-mail: dariusz.wawro@strazgraniczna.pl, 

3. mł. chor. SG Bartosz ŁOTYS – psycholog tel. kontaktowy 22 500 33 72, adres e-mail: 

bartosz.lotys@strazgraniczna.pl, 

4. Pani Monika CEGIEŁKA – w zakresie pozyskiwania funduszu dostępności - tel. kontaktowy 

22 500 31 45, adres e-mail monika.cegiełka@strazgraniczna.pl, 

5. Pani Ewelina ŁAPANOWSKA – zastępca Koordynatora, doradca społeczny - tel. kontaktowy 

22 500 32 22, adres e-mail ewelina.lapanowska@strazgraniczna.pl. 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej  informacji udziela redaktor naczelny BIP NwOSG mjr 

SG TOMASZ ZDZIENICKI tel.: 22 500 30 46, adres e-mail: tomasz.zdzienicki@strazgraniczna.pl .   

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, 

aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za 

pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo 

dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby 

zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób 

kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego 

sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 

wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny 

niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy 

czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli 

zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować 

alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji 

żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący 

żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, 

aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej 

wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/. 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Wykaz Obiektów Administrowanych Przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 
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Siedziba Komendy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, kompleks budynków i obiektów 

wraz z układem komunikacyjnym na terenie zamkniętym, usytuowanym w Warszawie, dzielnica 

Włochy, ul. Komitetu Obrony Robotników 23. Zjazd z drogi publicznej - ul. Wirażowa. 

 

Budynek nr 1, nr 1a – obiekt administracyjny składający się z dwóch trzykondygnacyjnych budynków 

i dwukondygnacyjnego łącznika. Wejście główne do kompleksu usytuowane jest w łączniku, od strony 

ul. Komitetu Obrony Robotników 23 i jest oznaczone w sposób jednoznaczny poprzez stosowny napis. 

Przy schodach zewnętrznych znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach, spełniająca 

wymagane przepisy prawa budowlanego. Drzwi zewnętrzne bezprogowe, dwuskrzydłowe o szerokości 

120cm (90+30cm).W strefie holu wejściowego znajduje się recepcja oraz urządzenia kontroli ruchu 

osobowego. Na tej samej kondygnacji, w części budynku 1a usytuowano ogólnie dostępną strefę dla 

interesantów z poczekalnią i toaletą dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na teren wewnętrzny 

kompleksu i pozostałych obiektów przechodzi się po przekroczeniu strefy podlegającej kontroli. 

Dostępność zapewnia druga pochylnia. Przy budynku zapewniono miejsca postojowe, jednak nie ma 

oznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. 

Pozostałe kondygnacje obiektu nie są dostępne dla osób (pracowników) ze szczególnymi potrzebami  - 

brak wind, brak toalet. 

Do budynku do biura przepustek można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.     

Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. 

Dostępna jest usługa tłumacza PJM/SJM. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z usługi należy przejść do 

strony BIP Informacja dla osób niesłyszących link do strony:  

https://bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl/s07/informacja-dla-osob-nie/15692,Informacja-dla-osob-

nieslyszacych.html. 

 

Budynek nr 2 – administracyjny, obiekt trzykondygnacyjny. Wejście z poziomu terenu, schody 

wewnętrzne prowadzą na poszczególne kondygnacje. Budynek niedostępny dla osób ze szczególnymi 

potrzebami  - brak wind, brak odpowiednich toalet. 

Budynek nr 3 – internat, obiekt trzykondygnacyjny. Schody zewnętrzne przy wejściach do budynku 

oraz schody wewnętrzne prowadzące na poszczególne kondygnacje uniemożliwiają dostęp dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. Pomieszczenia internatowe tylko dla osób bez niepełnosprawności 

ruchowej. 

Budynek nr 4 – administracyjny, obiekt dwukondygnacyjny. Na pierwszej kondygnacji budynku 

(parter) znajdują się pomieszczenia służby zdrowia, do których zapewniono dostęp osobom ze 

szczególnymi potrzebami z poziomu terenu poprzez pochylnię. Na parterze jest odpowiednio 

dostosowana toaleta. Kondygnacja druga nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnościami 

ruchowymi – brak podnośnika, toalet. 
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Budynek nr 5 – hala sportowa z zapleczem, pomieszczenia administracyjne na drugiej kondygnacji 

obiektu. Sala sportowa dostępna, brak odpowiednio przystosowanych toalet, natrysków, szatni. Część 

administracyjna – dwie klatki schodowe. Kondygnacja druga nieprzystosowana dla osób z 

niepełnosprawnościami ruchowymi. 

Budynek nr 6 – magazyn wielofunkcyjny- obiekt trzykondygnacyjny. Wejście do część 

administracyjnej z poziomu terenu, klatka schodowa prowadzi na poszczególne kondygnacje. Brak 

dostępu dla osób z niepełnosprawnością ruchową (brak windy, brak przystosowanych toalet). Część 

magazynowa posiada dwa dźwigi towarowe obsługujące trzy kondygnacje wewnętrzne uniemożliwiając 

dostęp do budynku z poziomu terenu. 

Budynek nr 7 – warsztaty samochodowe z częścią administracyjną na kondygnacji drugiej, na którą 

prowadzą schody. Brak dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami (brak windy, brak 

przystosowanych toalet). Pomieszczenia warsztatów nie podlegają ogólnej dostępności. 

Budynek nr 8 – budynek garaży nie podlega ogólnej dostępności. 

Budynek nr 9 – PKT – jednokondygnacyjny budynek usytuowany przy wjeździe na teren kompleksu 

od ul. Wirażowej – drugie wejście podlegające kontroli ruchu osobowego. Brak dostępu dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową – różnice wysokości przy drzwiach, utrudniona komunikacja 

wewnętrzna. 

Budynek nr 10 – budynek stacji paliw. Nie podlega ogólnej dostępności. 

Budynek nr 12 – jednokondygnacyjny budynek administracyjny z pomieszczeniami warsztatów. 

Dostępności utrudniona, stopień przy wejściu z terenu, toalety nieprzystosowane. 

Budynek nr 16 – Centralny Węzeł Teleinformatyczny Straży Granicznej, obiekt z odrębną strefą 

bezpieczeństwa. Część administracyjna posiada trzy kondygnacje nadziemne, jedną podziemną. 

Wejście do budynku z poziomu terenu  poprzez schody zewnętrzne (brak pochylni, podnośnika). 

Wewnątrz budynku dźwig osobowy zapewnia komunikację pionową na wszystkie kondygnacje. Brak 

toalety dla osób niepełnosprawnych. 

Budynek nr 17 – jednokondygnacyjny budynek administracyjny. Dostępność utrudniona, stopień przy 

wejściu z terenu, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. 

 

Siedziba Komendy Głównej Straży Granicznej na terenie zamkniętym, usytuowanym w 

Warszawie, dzielnica Mokotów, Al. Niepodległości 100. 

Obiekt administracyjny o złożonej bryle. Budynek główny równoległy do Al. Niepodległości (osiem 

kondygnacji nadziemnych, częściowo jedna podziemna), dwa skrzydła boczne (pięć kondygnacji 

nadziemnych) od ulicy Odolańskiej i ulicy Wiktorskiej  oraz  budynek na planie półkola (trzy 

kondygnacje nadziemne). Wewnątrz pomieszczenia biura przepustek od ul. Wiktorskiej różnica 

wysokości poziomów powodująca przeszkodę dla osób niepełnosprawnych. Poza tym budynek dostępny 

dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach poprzez występującą pochylnię zewnętrzną 

i wewnętrzną przy wejściu od strony terenu wewnętrznego. Platforma schodowa oraz dźwig osobowy 



umożliwia przemieszczanie się na poszczególne kondygnacje poza kondygnacją podziemną. W budynku 

znajdują się odpowiednie dostosowane sanitariaty. Brak dostępu do wejścia głównego obiektu – schody 

zewnętrzne i schody wewnętrzne bez podnośników lub platform. Brak oznaczonych miejsc postojowych 

dla niepełnosprawnych. Budynek jest w trakcie realizacji prac inwestycyjnych. Wszelkie 

nieprawidłowości związane z dostępnością dla osób niepełnosprawnych zostaną skorygowane zgodnie 

z opracowaną dokumentacją projektową i uzyskaną na jej podstawie decyzją pozwolenia na budowę. 

 

Komenda Główna Straży Granicznej na terenie zamkniętym, usytuowanym w Warszawie, 

dzielnica Śródmieście, ul. Podchorążych 38. 

Budynek administracyjny posiada trzy kondygnacje nadziemne, częściowo jedną podziemną. 

Zapewniony dostęp z terenu na pierwszą kondygnację (parter) dla osób niepełnosprawnych oraz 

pomieszczenia sanitarne wraz z natryskami. Brak oznaczonych miejsc postojowych dla 

niepełnosprawnych. 

Aktualnie trwa przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza. Wykonano dźwig 

osobowy z poziomu parteru zapewniający dostęp na wszystkie kondygnacje naziemne. 

 

Placówka Straży Granicznej w Warszawie, teren zamknięty, ul. Żwirki i Wigury 1c. 

Budynek trzy kondygnacyjny zapewniający dostęp dla osób niepełnosprawnych w części pomieszczeń 

dla zatrzymanych (parter) – pochylnia zewnętrzna, sanitariat dla osób na wózku oraz w części 

administracyjnej – winda z poziomu terenu, sanitariat dla niepełnosprawnych. Brak oznaczonych miejsc 

postojowych dla niepełnosprawnych. 

 

Placówka Straży Granicznej w Lesznowoli, Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców Lisówek. 

Kompleks obiektów na terenie zamkniętym z wygrodzonym obszarem dla cudzoziemców, brak miejsc 

postojowych dla niepełnosprawnych. 

Dwukondygnacyjny budynek nr 1 – mieszkalny dla cudzoziemców (mężczyźni), parter dostępny z 

poziomu terenu, bez progów, w strefie pomieszczeń dla odwiedzających umieszczono toaletę dla osób 

niepełnosprawnych. 

Dwukondygnacyjny budynek nr 2 administracyjny, z pomieszczeniami mieszkalnymi dla 

cudzoziemców i stołówką. W poziomie drugiej kondygnacji łącznik do budynku nr 1.   Budynek 

niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Schody zewnętrzne, schody wewnętrzne, 

brak odpowiedniej toalety. 

 

Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy w Otwocku. 

Zespół podpiwniczonych budynków z trzykondygnacyjną częścią hotelową, gastronomiczno -  

administracyjną oraz basenem. Z poziomu terenu na parter obiektu przy wejściach występują schody 

zewnętrzne. Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Jedynie przystosowane toalety dla 



osób na wózku usytuowane są pomieszczeniach przebieralni przy basenie. Brak oznaczonych miejsc 

postojowych dla niepełnosprawnych. 

 

 

Diagnoza dostępności sporządzona została na podstawie analizy przeprowadzonej przez członków 

zespołu ds. Koordynacji, pod redakcją koordynatora ds. dostępności p. Ewy Waligóry.  

W Diagnozie dostępności uwzględnione również zostały wyniki badania ankietowego 

przeprowadzonego wśród pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej dotyczącego 

potrzeb i oczekiwań osób z niepełnosprawnością. 

Wyniki badania ankietowego pracowników NwOSG (odnośnik PDF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała Ewelina Łapanowska  

Tel.: 660 32 22  


