
 

Opis dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej 

Wrzesień 2020  

Aktualizacja 19.01.2023 

Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, przy ulicy Obrońców Tobruku 11, 01-494 Warszawa 

[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień, które są 

zapewniane naszym odwiedzającym.] 

Spis treści: 

1. Opis sposobu dojazdu 

 Komunikacją publiczną 

 Pieszo 

 Rowerem 

 Samochodem 

 Taksówką 

2. Wejście do budynku i obszar kontroli 

3. Komunikacja wewnętrzna 

 Korytarze 

 Schody 

 Windy 

4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne) 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego 

7. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku 

migowym) 

8. Pomieszczenia sanitarne 



 

9. Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku 

10. Ewakuacja z budynku 

 

  



 

1. Opis sposobu dojazdu 

Budynek znajduje się przy ulicy Obrońców Tobruku 11, 01-494, Warszawa  

 Komunikacja publiczna 

Autobus 197 

 Pieszo 

Dojścia piesze znajdują się od ulicy Obrońców Tobruku 11. Na teren obiektu pieszo można się dostać 

przez furtkę. Brak barier architektonicznych, które by mogły utrudniać przejazd wózkom inwalidzkim. 

Chodnik na terenie BOPN  w kilku miejscach jest obniżony lub znajduje się próg przykrawężnikowy. 

Wejście bramą na teren boisk bez barier architektonicznych. Wejście do recepcji budynku bez barier 

architektonicznych. W budynku winda z poziomu 0 na poziom +1. 

Przejścia dla pieszych przed obiektem nie mają sygnalizacji dźwiękowej. Chodniki przy ulicy 

Obrońców Tobruku są oznaczone jako ciągi pieszo – rowerowe. 

 Zdj. 1. Widok na wejście do recepcji BOPN 



 

  

  Zdj.2 .Widok na furtkę od ulicy Obrońców Tobruku 

 

  Zdj.3.Widok na bramę wewnętrzną prowadzącą na teren boisk 

 

 

 

 



 

 

Zdj.4 . Zdj.5. Obniżony chodnik i próg przykrawężnikowy 

 Rowerem 

Chodnik przy ulicy Obrońców Tobruku jest oznaczony jako trasa pieszo rowerowa. Najbliższa stacja 

Veturilo na rogu ulic Obrońców Tobruku i Pieniążka – około 50 metrów od BOPN. 

 Samochodem 

Na terenie parkingu znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oddalone 

kilkadziesiąt metrów od wejść na teren boisk. 

 Zdj. 6. Widok na miejsca parkingowe na terenie parkingu BOPN 

 Taksówką 

Istnieje możliwość swobodnego dojazdu taksówki pod wejście oraz telefoniczne zamówienie jej. 

 



 

3.         Wejście do budynku i obszar kontroli 

                Wejście na recepcję budynku BOPN umieszczone jest na środku ściany frontowej (zdj.1.). 

Wyposażone w  drzwi dwuskrzydłowe przeszklone dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich 

(szerokość przejścia powyżej 90 cm). Dojście piesze do wejścia prowadzi przez parking wewnętrzny. 

W okolicach wejścia obniżone krawężniki i progi przykrawężnikowe. Brak pętli indukcyjnej, ale jest 

możliwość w razie zgłoszenia potrzeby zapewnić urządzenie. Od 1 lutego 2023 roku dostępny jesy 

tłumacza języka migowego na stanowisku recepcji. 

Zdj. 7. Widok na drzwi do budynku nr 4 i hol recepcji BOPN  

4.       Komunikacja wewnętrzna  

W skład obiektu wchodzą: 2 pełnowymiarowe boiska, trybuny otwarte oraz zadaszone, trybuny VIP, 

szatnie i węzły sanitarne oraz budynki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Budynki 1, 2 (szatnie) znajdują się po prawej stronie obiektu, a 6, 7 (szatnia i pompy)  po 

przeciwległej. Każdy z nich ma jedno wyjście ewakuacyjne. Wejścia nie mają barier 

architektonicznych.  

Budynek nr 3, gdzie znajdują się szatnie, natryski, wc, pomieszczenia techniczne i trafo, posiada 2 

wyjścia ewakuacyjne z lewej strony oraz z tyłu budynku. Brak utrudnień w postaci barier 

architektonicznych.  



 

W budynku 4 - jednopiętrowym, mieści się recepcja, szatnie, natryski, wc, sauna, pomieszczenie 

socjalne, gospodarcze, pokój ochrony, warsztat techniczny. Wyjście ewakuacyjne od frontu budynku. 

Na poziomie 0 winda dająca możliwość przemieszczenia się na poziom +1.  

Na poziomie +1 budynku nr 4 umiejscowiona jest salka konferencyjna, pomieszczenia biurowe, 

techniczne, szatnia, wc oraz wc dla niepełnosprawnych. Z holu korytarzem prowadzi wyjście na 

trybuny VIP. Brak barier architektonicznych.  

Budynek nr 5 to magazyn sprzętu, szatnie, natryski i wc. Wyjścia ewakuacyjne po prawej   i lewej 

stronie budynku. 

Ciągi komunikacyjne między budynkami bez barier architektonicznych. 

 Schody 

Na terenie obiektu schody znajdują się tylko w budynku recepcji z poziomu 0 na poziom +1.  

 Windy  

W budynku jest winda umożliwiająca poruszanie się z poziomu 0 na +1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                                          Zdj.8 . Widok na windę na poziomie 0 

 

 



 

 

 

 

 Oznaczenia na drzwiach dla osób z niepełnosprawnościami wzroku 

Większość drzwi, zarówno Wejście główne, jak i drzwi wewnątrz budynku są oznaczone tabliczkami z 

informacją w języku Braille’a oraz NFC 

 

 



 

 

 

                     Zdj.9, 10, 11  Widok na drzwi oznaczone tabliczkami z napisami brajlowskimi i NFC 

                                                      

5.        Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle         

indukcyjne) 

Po terenie można swobodnie poruszać się na wózku inwalidzkim. Krawężnik na terenie 

obiektu posiada progi przykrawężnikowe, w kilku miejscach jest obniżony. Brak pętli 

indukcyjnych i informacji głosowych. 

6.        Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

            Jest informacja o możliwości wejścia na teren obiektu z psem asystującym.  

  

7.        Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka 

migowego 

            Od 1 lutego 2023 roku jest możliwość skorzystania z tłumacza migowego on-line. 

8.        Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do 

czytania, filmy w języku migowym) 

Częściowy dostęp do tekstu łatwego do czytania. Brak informacji w języku migowym na  
stronie www. 

9.        Pomieszczenia sanitarne 



 

             W budynku nr 4 i nr 3  dostępne są toalety dostosowane dla osób    

             niepełnosprawnych. W budynku nr 3 wejście do toalet dostępne od zewnątrz.  

10.      Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla 

budynku 

Kluczowym miejscem, w którym przebywają odwiedzający obiekt są trybuny, do których 

prowadzi dojazd bez barier architektonicznych. Wózki inwalidzkie swobodnie mogą stać 

przed trybunami, a przestrzeń pomiędzy trybunami, a boiskiem jest wystarczająco szeroka, 

aby wymijały się osoby przechodzące obok. W budynku recepcji brak progów i innych barier 

architektonicznych. Winda umożliwia wjazd na trybuny VIP z poziomu 0 na poziomie +1.  

Dostępne szatnie z węzłami sanitarnymi przystosowane dla niepełnosprawnych klientów i 

zawodników.  

 

11.       Ewakuacja z budynku 

Budynki 1, 2, 6 i 7 posiadają po 1 drzwiach ewakuacyjnych. Budynek nr 3 – 2 wyjścia 

ewakuacyjne:1 z tyłu oraz 2 po lewej stronie. Budynek nr 4 – 1 wyjście ewakuacyjne od 

frontu. Budynek nr 5 – 2 wyjścia ewakuacyjne: 1 po prawej stronie, a 2 po lewej.  

 

12.         Zapewnienie dostępności – Wniosek o zapewnienie dostępności 

Każdy ma prawo poprosić o zapewnienie dostępności, która nie jest oferowana w  

standardzie przez obiekt lub złożyć skargę jeśli z przyczyn administratorów obiektu 

 dostępność nie jest zapewniona. Szczególną potrzebę zapewnienia dostępności  

należy zgłosić min. 3 dni przed terminem, w którym ma być dostępna na adres email:  

sekretariat@osirbemowo.pl lub na nr. telefonu: 22861 56 90 wew. 101. 

 Można posłużyć się Wnioskiem o zapewnienie dostępności wg. wzoru poniżej. 

 

 

  

 

 

 

mailto:sekretariat@osirbemowo.pl


 

 

 

Wzór Wniosku o zapewnienie dostępności: 

 

                                                                                    Data:  ……………………………… 

Dane osoby, która składa wniosek: 

Imię i nazwisko:   

  

Adres do korespondencji:   

  

  

Telefon kontaktowy/adres e-mail:   

  

                           Miasto Stołeczne Warszawa 
                   Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 
 

                                                                                       Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy 
                                                                                                   w Dzielnicy Bemowo 
                                                                                           ul. Oławska 3a, 00-494 Warszawa 

Wniosek o zapewnienie dostępności 

Proszę o zapewnienie dostępności: [zaznacz właściwe okienko] 

☐ architektonicznej,  

☐ informacyjno-komunikacyjnej.  

Wniosek składam jako1: [zaznacz właściwe okienko] 

☐ osoba ze szczególnymi potrzebami2, 

☐ przedstawiciel osoby ze szczególnymi potrzebami  

                                                           
1 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) 
2 Osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na 
okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe 
środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości 
z innymi osobami. 



 

[Tu podaj imię i nazwisko osoby ze szczególnymi potrzebami, którą reprezentujesz]: 

   

Bariera, która utrudnia lub uniemożliwia dostępność w OSiR Bemowo 

[Opisz barierę i podaj lokalizację. Wskaż dokładny adres] 

  

  

  

Interes faktyczny  

[Opisz krótko rodzaj sprawy, którą chcesz załatwić] 

  

  

  

Sposób zapewnienia dostępności 

[Jeżeli chcesz, wskaż, w jaki sposób ośrodek ma zapewnić dostępność] 

  

  

  

Sposób odpowiedzi na wniosek 

[Wybierz, którą drogą mamy przekazać odpowiedź. Zaznacz właściwe okienko.] 

☐ Kontakt telefoniczny  

☐ Korespondencja pocztą tradycyjną  

☐ Korespondencja elektroniczna (e-mail) 

☐ Odbiór osobisty 

 

 [podpis osoby, która składa wniosek] 

 

 



 

 


