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Opis dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej 

Maj 2020 

Aktualizacja 19.01.2023 rok 

Budynek Hali Sportowej przy ulicy Obrońców Tobruku 40, 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 miejską  

 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 
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9. Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku 

10. Ewakuacja z budynku 
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1. Opis sposobu dojazdu 

Budynek znajduje się przy ul. Obrońców Tobruku 40, Warszawa 

 Komunikacją miejską  

Autobus: 197, 201 

 Pieszo 

Dojścia piesze usytuowane są od ulic Obrońców Tobruku – furtka i brama oraz od ulicy 

Pieniążka – 2 bramy z możliwością wejścia dla pieszych. Przejścia dla pieszych  nie mają 

sygnalizacji dźwiękowej. Chodniki  na ulicach wokół hali są oznaczone jako ciągi pieszo – 

rowerowe.  

Zdj. 1. Widok na Wejście dodatkowe otwarte podczas niektórych imprez oraz miejsca parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych     
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Zdj. 2. Widok na Wejście główne                             

 Rowerem 

Na rogu ulicy Obrońców Tobruku i Pieniążka znajduje się stacja rowerów – Veturilo. Chodniki  na 

ulicach wokół hali są oznaczone jako ciągi pieszo – rowerowe.  

 Samochodem 

Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu od frontu budynku 

hali w odległości kilkunastu metrów od wejścia ( Zdj.1).  

 Taksówką 

Taksówka może wjechać na teren obiektu. Wjazd płatny. Nie ma postoju taksówek w najbliższej 

okolicy. 

2. Wejście do budynku i obszar kontroli 

Wejście główne do Hali Sportowej usytuowane  jest z prawej strony przedniej  ściany budynku od  ul. 

Osmańczyka ( Zdj.1.). Wyposażone w 2 pary przeszklonych dwuskrzydłowych drzwi. Możliwy przejazd 

dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm), brak barier architektonicznych. Drugie 

wejście, otwarte podczas niektórych imprez znajduje się od ul. Obrońców Tobruku i posiada również 

2 pary szerokich, przeszklonych drzwi o szerokości powyżej 90 cm ( Zdj.1.). 

W środkowej części tylnej ściany obiektu dostępne są dodatkowo 2 wyjścia ewakuacyjne oraz po 3 na 

każdej ze ścian bocznych.  
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Wejście główne znajduje się na poziomie parkingu. Obniżony krawężnik przez wejściem głównym 

oraz w kilku innych miejscach umożliwia swobodny wjazd dla wózków.  

3. Komunikacja wewnętrzna  

Wyjście główne prowadzi do holu i na korytarz gdzie po przejściu przez szerokie dwuskrzydłowe drzwi 

można dostać się na płytę hali i trybuny. Dostępna jest przestrzeń obok trybun dla wózków 

inwalidzkich.   

Aby dostać się do toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami należy z holu skręcić w 

lewo i przejść korytarzem kilkanaście metrów.  

 Szerokość korytarzy umożliwia swobodny przejazd wózka i przejście osoby obok. 

 Brak pętli indukcyjnych, ale w przypadku zgłoszenia potrzeby skorzystania z urządzenia istnieje 

możliwość zapewnienia go.  Dostępne napisy w języku brajla. Brak komunikatów słuchowych. 

Brak barier architektonicznych w postaci progów lub schodów. 

Brak windy w budynku.  

 

 

 

 

Zdj. 3. Widok na hol i recepcję  
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Zdj.4 . Widok z holu na wejścia na płytę hali i trybuny 

 

 

Zdj.5 . Wyjścia z hali na korytarz 
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                                                     Zdj. 6. Widok na korytarz 

                

 Schody 

W budynku Hali Sportowej schody znajdują się w dwóch miejscach. Jedne z nich prowadzą od holu na 

antresolę, szczyt trybun i pomieszczenie konferencyjno-biurowe open space. Drugie schody 

umożliwiają dostanie się do sekretariatu ośrodka oraz gabinetu dyrektora.  W budynku nie ma wind, 

ale w razie potrzeby dyrektor lub inni pracownicy mogą spotkać się z interesantem na poziomie 0. 

 Windy  

W budynku nie ma wind. 

 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 
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Zdj. 7,8  Drzwi oznaczone napisami brajlowskimi i NFC 

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

indukcyjne) 

Brak pętli indukcyjnych, ale po zgłoszeniu potrzeby skorzystania z urządzenia jest możliwość 

zapewniania go. Są napisy w języku brajla. Brak komunikatów głosowych. 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 
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Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Umieszczona jest 

informacja o tym. 

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego 

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

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

filmy w języku migowym) 

Częściowy dostęp do tekstu łatwego do czytania. Od 1 lutego 2023 roku jest możliwość skorzystania z 

tłumacza migowego on-line. Brak filmów w języku migowym. 

8. Pomieszczenia sanitarne 

W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Aby się do nich 

dostać należy po przejściu przez Wejście główne skręcić w lewo i przejść korytarzem kilkadziesiąt 

 metrów. 

Idąc dalej tym korytarzem dojdziemy do siłowni, gdzie znajdują się szatnie i natryski częściowo 

 przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

9. Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku 

Kluczowym miejscem jest płyta Hali Sportowej oraz trybuny. Wejścia na płytę hali usytuowane są z 

trzech stron. Wejście podstawowe prowadzi od holu z recepcją. Brak barier architektonicznych. Na 

antresolę, szczyt trybun oraz pomieszczenie open space prowadzą schody. Brak windy.  

Siłownia i sala fitness oraz sale konferencyjne umiejscowione na parterze. 

Sekretariat dyrektora oraz biuro obiektu znajduje się na poziomie +1. Dojście  Wejściem głównym, 

przez hol, w lewo korytarzem do końca i schodami na górę. 

10.   Ewakuacja z budynku 

Brak windy do celów ewakuacyjnych. Ewakuacja przez korytarze i drzwi wejściowe na parterze – 4 

wyjścia ewakuacyjne z tyły, 1 od frontu i po 3 z prawej i lewej strony hali.  

 11.  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:  
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sekretariat@osirbemowo.pl lub na nr. telefonu: 22861 56 90 wew. 101. 

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

 

 

 

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] 

                                                           
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) 

mailto:sekretariat@osirbemowo.pl
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☐ osoba ze szczególnymi potrzebami2, 

☐ przedstawiciel osoby ze szczególnymi potrzebami  

[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 

 

                                                           
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. 
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 [podpis osoby, która składa wniosek] 

 

 

 

 


