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Budynek Pływalni „Pingwin” przy ulicy Oławskiej 3a, 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 
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1. Opis sposobu dojazdu 
 
Budynek usytuowany  przy ul. Oławska 3a, 01-494, Warszawa 
Pływalnia znajduje się w pobliżu pętli „Nowe Bemowo” oraz bezpośrednio przy Szkole 
Podstawowej nr 341. 
 

 Komunikacją publiczną 
 
Przystanki przy ulicy Powstańców Śląskich oraz pętla ,,Nowe Bemowo’’ 
 
- Autobus: 112, 184, 201, 220 
- Tramwaj: 11,23,24,26,28, 35 

 

 Pieszo 

Dojście piesze znajduje się od ulicy Oławskiej. Przejścia dla pieszych nie mają sygnalizacji 
dźwiękowej. Chodniki  dla pieszych nie mają wydzielonego pasa dla rowerzystów. 

 
Zdj. 1. Widok na wejście główne 

  

 Rowerem 

Na ulicy Powstańców Śląskich oddalonej o kilkaset metrów od ulicy Oławskiej znajdują ścieżki 
rowerowe. Najbliższa stacja Vetulino usytuowana jest na rogu ulicy Wrocławskiej i Bailly – około 1 
km od pływalni. 
 

 

 



 Samochodem                       

Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu od frontu 
budynku pływalni, w odległości kilkunastu metrów od wejścia. Do budynku prowadzi kilkanaście 
schodów. Po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych. 
 

Zdj. 2 . Widok na miejsca parkingowe 
 

 Taksówką 

Istnieje możliwość swobodnego dojazdu taksówki na parking przed obiektem kilkadziesiąt metrów 
od wejścia na pływalnie. 

2. Wejście do budynku i obszar kontroli 
      
Wejście do siedziby pływalni usytuowane jest z lewej strony budynku i jest wyposażone w drzwi 
dwuskrzydłowe przeszklone. Dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm).  
Dojście piesze do wejścia prowadzi przez schody lub podjazd dla wózków inwalidzkich i wózków 
dziecięcych.   

 
 Zdj. 3. Widok na podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych przy wejściu głównym od frontu budynku 



3. Komunikacja wewnętrzna 

 

• Poziom 0 

Schody zewnętrzne prowadzą na poziom 0, gdzie znajduje się hol główny. Po lewej stronie od 
wejścia stoi sklepik z akcesoriami basenowymi oraz szatnia na okrycia wierzchnie oraz obuwie. Po 
obu stronach holu ustawione są miejsca do siedzenia. Na wprost znajdują się kasy. Za kasami 
przejścia do szatni basenowych z możliwością otworzenia barierki na czas przejazdu wózka 
inwalidzkiego. Niski blat przy stanowisku kasowym przy wchodzeniu i wychodzeniu został 
dostosowany dla osób na wózkach. Po prawej stronie kas jest korytarz prowadzący do toalety: 
damska, męska i dla osób niepełnosprawnych. 

Tabliczki informacyjne o ułatwieniach dla niepełnosprawnych zawieszone są pod sufitem    przed 
kasami. 
 
Od 1 lutego 2023 roku dostęp do pętli indukcyjnej oraz dostęp do tłumacza migowego on-line na 
stanowisku kasowym, a razie potrzeby w innym miejscu na terenie obiektu. 
 

                                
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdj.4. Widok na punkt kasowy 
 

 
Na terenie holu po lewej stronie  (przed kasami) usytuowana jest winda, którą można wjechać na 
poziom +1 na trybuny, sal fitness oraz administracji pływalni oraz na poziom -1. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Zdj.5. Widok na windę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami 

 
  Za kasami po prawej stronie, korytarzem umożliwiającym swobodny przejazd wózkiem  
  obok innych osób, dojdziemy do przebieralni rodzinnej z dostosowaniami dla osób 
 niepełnosprawnych. Znajduje się w niej toaleta przystosowana dla osób 
 niepełnosprawnych. Nie ma barier w postaci schodów, progów. Pod prysznic można swobodnie      
  wjechać wózkiem. Istnieje możliwość  przejazdu na płytę pływalni. 
  Dostępnych jest kilka przewijaków dla małych dzieci. 
  
  Z korytarza prowadzą też drzwi do przebieralni damskiej i męskiej. W każdej z nich znajduje się      
  przewijak dla małych dzieci. 

                
     Zdj.6. Widok na korytarz 

 
Na pływalni dostępne jest krzesełko ułatwiające wejście do wody osobie niepełnosprawnej. 



 
Na  poziomie 0 nie ma barier dla wózków w postaci progów i schodów. 
   
Poziom -1  
 
Znajduje się tu recepcja siłowni - 3 sale siłowni, szatnia plus prysznic – damska i szatnia plus prysznic- 
męska. Toalety damska i męska.  
Do poziomu -1 prowadzą schody oraz winda, stanowiąca też ułatwienie dla osób niepełnosprawnych. 
 
 

• Poziom +1 

 
Udając się na poziom +1 schodami, wchodzimy na hol główny, w którym znajduje się kącik dla dzieci 
i miejsca do siedzenia. Od holu prowadzi korytarz o szerokości umożliwiającej swobodne wymijanie 
się wózka inwalidzkiego i innych osób. Z niego prowadzą wyjścia na trybuny, do pomieszczenia 
administracji obiektu, 3 pomieszczeń biurowych, 1 socjalnego. Po lewej stronie korytarza 
usytuowane są koedukacyjne toalety, w tym jedna dla niepełnosprawnych, 2 szatnie fitness  
z prysznicami i toaletami. Na końcu korytarza znajduje się duża sala fitness, a za nią mała sala fitness 
oraz magazyn, pomieszczenie gospodarcze oraz 1 pomieszczenie biurowe. 

 

 
 
 
        Zdj. 7. Widok na korytarz na poziomie +1                             Zdj. 8. Widok na wyjście na trybuny 

 
   



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
                                        Zdj. 9. Widok na hol 
 
          

•   Schody 

Do wejścia głównego na poziomie 0 budynku pływalni prowadzi kilkanaście schodów. Po lewej 
stronie znajduje się podjazd dla wózków dziecięcych i inwalidzkich. W budynku są też schody 
prowadzące na poziom +1 i na poziom -1. Dostępna jest winda na poziom -1 i +1. 
 

• Windy 

W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami umożliwiająca 
poruszanie się z poziomu 0 na +1 i -1. Zdjęcie nr 5. 
 

 Oznaczenia na drzwiach dla osób z niepełnosprawnościami wzroku 

Większość drzwi wewnątrz budynku jest oznaczone tabliczkami z informacją w języku Braille’a oraz 

NFC. 



 

 

Zdj.10,11 Drzwi z oznaczeniami brajlowskimi i NFC 

4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne) 
 
Dostępny jest podjazd dla wózków po lewej stronie schodów prowadzących do wejścia głównego. 
Od 1 lutego dostępna pętla indukcyjna w budynku na stanowisku kasowym lub w razie potrzeby w 
innym miejscu na terenie obiektu.  Dostępne są tabliczki informacyjne w języku brajla. 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 



Możliwość wejścia z psem asystującym. Zamieszczona jest informacja o tym na Wejściu głównym. 

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego 

Od 1 lutego 2023 roku jest możliwość z korzystania z tłumacza migowego on-line. Dostępna jest 
taka informacja. 
 

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

 
Częściowy dostęp do tekstu łatwego do czytania oraz informacje w języku migowym (od 1 lutego 
2023 r dostępny tłumacz on-line) 
 

8. Pomieszczenia sanitarne 

Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie 0 po prawej stronie za 
kasami. Przebieralnia rodzinna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych: toaleta ze 
wszystkimi udogodnieniami oraz brak barier w postaci schodów i progów pod prysznicami i przy 
wejściu na pływalnię. Na poziomie +1 również dostępna toaleta dla niepełnosprawnych. 

Wejścia do szatni oraz ciągi komunikacyjne są oznaczone w sposób bardzo czytelny. 

 



 

                                                Zdj. 12,13 – Oznaczenia drzwi szatni mokrych 

 

9. Pomieszczenia konferencyjne lub inne kluczowe miejsca dla budynku 

Kluczowym miejscem jest kryta pływalnia z atrakcjami wodnymi: pływalnia sportowa 
sześciotorowy, pływalnia rekreacyjny, 3 leżanki do masażu wodą i powietrzem, 2 gejzery, ścienny 
masaż silnym strumieniem, kurtyna wodno – brzegowa i urządzenia do hydromasażu, zjeżdżalnia 
oraz sauna. Brak barier dla wózków inwalidzkich w postaci progów i schodów. Dostępna winda, 
którą można dostać się na poziom +1 na trybuny. Dostępne krzesełko ułatwiające wejście na 
pływalnię osobie niepełnosprawnej. Na każdym poziomie budynku znajdują się toalety dla 
niepełnosprawnych. Przebieralnie na poziomie 0 dostosowana dla z niepełnosprawnościami. 

10. Ewakuacja z budynku 
 

Brak windy do celów ewakuacyjnych. Ewakuacja przez korytarze i drzwi wejściowe na poziomie 0.  Z 
tyłu budynku (od strony parkingu służbowego) – wyjście nr 2. Trzecie wyjście z części fitness oraz 
pomieszczeń biurowych i szatni męskiej. Czwarte wyjście ewakuacyjne z przyziemia ( z części 
technicznych budynku) . 

 

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: 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 szczegól-
nymi 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 przezwy-
ciężenia 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] 

 


