
 
  

1. Opis dostępności wejścia do budynku. 
 

Do budynku głównego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie 
prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne oraz kolejne drzwi zabezpieczone 

zamkiem magnetycznym. Wejście główne nadzorowane jest przez pracowników portierni. Wejście 
to nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Osoby z dysfunkcjami układu ruchu, 
niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich oraz osoby z wózkami dziecięcymi mogą wejść na teren 
jednostki przez wejście główne obiektu sportowego - wejście nadzorowane jest bezpośrednio 
przez pracowników portierni. Osoby te mogą skorzystać z dźwigu osobowego.  
Wejście na obiekt sportowy zabezpieczone jest zamkiem magnetycznym.  Dla pracowników 
udostępnione są dodatkowe wejścia zabezpieczone zamkami magnetycznymi: wejście od parkingu 
głównego, wejście od parkingu tylnego oraz wejście do internatu. 
  

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.  
 
Z holu budynku głównego szkoły można dostać się do większości niezbędnych dla interesantów 
pomieszczeń. Wejście do szatni uczniowskich prowadzi z przedsionka przy wejściu głównym. Na 
parterze znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora, kierownika gospodarczego, gabinet szkolnej 
profilaktyki zdrowotnej i stomatologiczny, pokój trenerów, kuchnia i stołówka, sklepik szkolny, 
biblioteka, sale lekcyjne oraz toalety. Na wyższe kondygnacje prowadzą schody, które nie są 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
Obiekt sportowy wyposażony jest w dźwig osobowy, który może przemieścić osoby 
niepełnosprawne z poziomu „0” na poziom „1”, który jest połączony przewiązką z parterem 
budynku głównego szkoły. W kabinie windy osobowej zamontowany jest moduł głosowy oraz 

nakładki braille´a na wewnętrznym panelu sterującego windą. Wszystkie ogólnodostępne hole, 
korytarze i drzwi są przestronne oraz posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne 
przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Problem stanowią jedynie schody prowadzące na 
wyższe kondygnacje w budynku głównym szkoły. 
 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach 
indukcyjnych.  

 
Przed wejściem głównym do szkoły, na terenie zatoki nie znajduje się żadne miejsce parkingowe  
z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Jedyne wydzielone miejsce parkingowe dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich lub z dysfunkcjami układu ruchu znajduje się na 
parkingu od ul. Grochowskiej, w bliskim sąsiedztwie podjazdu prowadzącego do drzwi 
wejściowych na obiekt sportowy. 
 

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 
ograniczeniach.  
 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma 
prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich 
otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp.,  
a tym samym także do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  
w Krakowie. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły i obiektu sportowego z psem 



asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę 
niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o 
wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku szkoły i na 
obiekt sportowy z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone przez psa asystującego.  
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz 
prowadzenia go na smyczy. 
 
5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  
 
W  Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie nie ma możliwości  

skorzystania z tłumacza języka migowego. 


