
STRATEGIA NA LATA 2014-2020

• PLAN ROZWOJU 

• MIASTA

Katowice miasto dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami



Katowice siedziba Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii

Katowice są stolicą Województwa 

Śląskiego, położone w południowej 

części Polski, na przecięciu głównych 

europejskich szlaków komunikacyjnych. 

Elementem, który korzystnie wpływa na

perspektywy rozwojowe jest położenie

miasta w sercu ogromnego

zurbanizowanego obszaru tworzonego

przez szesnaście miast z blisko trzema

milionami mieszkańców.



Dostępność przestrzeni publicznej

Miasto Katowice ciągle podejmuje 
działania mające na celu zwiększenie 
możliwości samodzielnego 
funkcjonowania osób z 
niepełnosprawnościami we wszystkich 
sferach użyteczności publicznej. Efekty 
naszych działań są widoczne dla 
mieszkańców i odwiedzających 
Katowice. W mieście jest coraz więcej 
dostępnych obiektów. Przykładem jest 
siedziba NOSPR, której sala 
koncertowa wyposażona jest w 
specjalne miejsca dla słuchaczy na 
wózkach, a osoby niedosłyszące mogą 
korzystać z systemu wsparcia aparatów 
słuchowych.



Dostępność do transportu

Swobodne przemieszczanie się w obrębie 
miasta stanowi jedną z podstawowych 
potrzeb mieszkańców Katowic. Dostosowanie 
publicznego transportu zbiorowego do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
umożliwia dostęp do świadczeń zdrowotnych, 
edukacji, kultury, sportu oraz zatrudnienia. 
Na terenie miasta funkcjonuje indywidualny  
transport specjalny dla osób z 
niepełnosprawnościami.
Dla osób z dysfunkcjami dostosowano też 
komunikację miejską - niskopodłogowe 
autobusy z funkcją przyklęku, 
niskopodłogowe tramwaje.



Dostępność powiązanej infrastruktury 

transportowej 

Nowe inwestycje, takie jak centra przesiadkowe Sądowa, 
Brynów i Zawodzie są w pełni dostosowane do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami. Na nowo powstałych 
węzłach przesiadkowych  zastosowano rozwiązania 
ułatwiające dostępność osobom z niepełnosprawnościami 
takie jak: na ciągach pieszych, peronach, dojściach do 
przejść dla pieszych zastosowano ścieżki prowadzące i pola 
uwagi oraz obniżenia krawężników. Sygnalizacja świetlna na 
przejściach dla pieszych wyposażona została w urządzenia 
dźwiękowe sygnalizujące wyświetlanie sygnału zielonego, 
na każdym z peronów została zamontowana podpieraczka. 
Ponadto, w budynkach obsługi podróżnych zastosowano: 
ciągi z płytek prowadzących oraz płytek ostrzegawczych,  
drzwi wejściowe toalet wyposażono w tabliczki z napisami 
w alfabecie Braille’a, toalety dla osób z 
niepełnosprawnościami wyposażono w system 
przywoływania obsługi, wejścia do wszystkich pomieszczeń 
oraz do budynku są bezprogowe, ponadto powierzchnie 
przeszklone zostały oznakowane.



Dostępność informacji i komunikacji

Miejska strona internetowa Katowice.eu
umożliwia niepełnosprawnym korzystanie z 
zawartych informacji poprzez powiększanie 
czcionek i włączanie „wysokiego  
kontrastu” czy uruchomienie wersji 
czytanej przy pomocy Inteligentego Web 
Readera. Ponadto, na stronie internetowej 
urzędu miasta Katowice można połączyć 
się z tłumaczem języka migowego bez 
wychodzenia z domu. Portal odsyła 
również do strony internetowej „Katowice 
bez barier”. Strona ta jest  zbiorem 
informacji dla osób z 
niepełnosprawnościami, pomocnych w 
swobodnym poruszaniu się po mieście.



Dostępność do obiektów kultury

Zapewnienie dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami do kultury, 
rekreacji i aktywnego spędzania czasu to 
kolejny priorytet władz miasta.
Katowice zapraszają do Muzeum 
Śląskiego. W muzeum dostępna jest 
makieta wieży szybu – pomaga zapoznać 
się niewidomym z jej kształtem. Część 
obrazów można też doświadczyć 
dotykając ich wypukłych wersji. Warto 
zapisać się tu na oprowadzanie dla osób 
niewidomych i niesłyszących z tłumaczem 
Polskiego Języka Migowego. W środy 
między godz. 17:00 a 20:00 muzeum 
dostosowuje się do potrzeb osób w 
spektrum autyzmu lub z wrażliwością 
sensoryczną – dźwięki i światła są 
wygaszone. Stale dostępna jest też 
specjalna strefa wyciszenia. 



Dostępność usług publicznych

Wzorcową inwestycją jest nowa siedziba Urzędu Miasta przy 
ul. Rynek 1, w pełni dostosowana do potrzeb osób z różnymi 
niepełnosprawnościami. Na drzwiach, poręczach i windach 
znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille'a, a panel 
sterowania windami wyposażony jest w informację głosową 
informującą, na którym piętrze winda się zatrzymała. 
Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi osób z 
niepełnosprawnościami, w tym jak prowadzić, pokazywać, 
gdzie osoba niepełnosprawna powinna usiąść oraz jak 
mówić opisowo bez używania słów "tam, tu".
Wartym podkreślenia jest fakt, że w Biurze Obsługi 
Mieszkańca działa również system tłumaczenia na język 
migowy online dla osób niesłyszących. Dodatkowo punkt 
informacyjny wyposażony jest w pętlę indukcyjną, z której 
mogą korzystać osoby z aparatami słuchowymi, aby 
wyeliminować niepożądane przydźwięki i hałasy z 
najbliższego otoczenia osoby słabosłyszącej.



Asystowanie osobom z niepełnosprawnościami

Jednak nie tylko Urząd Miasta jest 
wyposażony w technologie i usługi 
ułatwiające komunikację i przemieszczanie 
się osobom z niepełnosprawnościami. 
Niepełnosprawni mieszkańcy Katowic mogą 
skorzystać z usług asystenckich. 
Wykwalifikowani asystenci są przygotowani, 
aby nieść pomoc we wszystkich 
czynnościach życiowych, przez co 
rozumiemy np. zrobienie zakupów czy 
załatwienie sprawy urzędowej. Ważne przy 
tym, że nie wyręczają osób z 
niepełnosprawnościami, raczej uczą i 
ułatwiają codzienne funkcjonowanie i 
przemieszczanie się. Mogą też towarzyszyć 
w trakcie spaceru czy zorganizować wyjście 
do kina i teatru.



Zaangażowanie przedstawicieli 

środowiska osób z niepełnosprawnościami

Nowatorskiego działania podjęła się 
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych w Katowicach, która 
wraz  z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. 
Osób z Niepełnosprawnościami opiniuje 
dokumentację projektowo-kosztorysową 
pod kątem dostępności i dostosowania do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Dzięki temu nowe inwestycje, takie jak 
centra przesiadkowe Sądowa, Brynów i 
Zawodzie są w pełni dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Należy zaznaczyć, iż projekty ww. inwestycji 
otrzymały pozytywną opinię Powiatowej 
Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych, a w odbiorach 
końcowych uczestniczyli przedstawiciele 
środowiska osób z niepełnosprawnościami.



Ruch to zdrowie!

W mieście istnieje już wiele integracyjnych 
przestrzeni, które nie wykluczają i umożliwiają 
wspólną zabawę różnych osób – to między 
innymi Plac Zdrowia i Zabawy przy Górnośląskim 
Centrum Zdrowia Dziecka, czy wodne place 
zabaw na osiedlach: Tysiąclecia, Zawodzie albo 
na Trzech Stawach, a także wiele siłowni 
plenerowych. Nowo otwarte baseny Brynów i 
Burowiec też są dostosowane do wymogów 
dostępności. Podobnie wiele obiektów Akademii 
Wychowania Fizycznego. A jeśli osoba z 
niepełnosprawnością,  szuka dla siebie 
dyscypliny do regularnych treningów może się 
zgłosić do Fundacji START Katowice, która 
pomoże zacząć sportową przygodę. Informacje o 
dostępności architektonicznej mnóstwa 
obiektów, w tym między innymi oddziałów 
MOSiR, znajdują się na stronie 
bezbarier.katowice.eu



Środowisko lokalne

Każdy zakątek Katowic ma swoją historię, ciekawostki
i unikalny charakter ale przede wszystkim życzliwych
i otwartych ludzi. Wsparcie środowiska lokalnego dla
osób z niepełnosprawnościami ma ogromne
znaczenie.
Miasto Katowice realizowało w latach 2018-2020 dwa 
projekty dedykowane osobom 
z niepełnosprawnościami: Katowice Miasto Otwarte –
Organizowanie Społeczności Lokalnej oraz Katowice 
Miasto Otwarte–Rozwój Usług Społecznych 
zlokalizowane w zrewitalizowanej kamienicy przy 
ul. Francuskiej 43, tworząc tym samym dostępną 
przestrzeń określoną jako Katowickie Centrum Usług 
Społecznych „Integracja”.  W 2020 roku działania 
realizowane w ramach ww.  projektów zostały 
Laureatem konkursu ,,Samorząd Równych Szans”                               
w kategorii powiat grodzki.
Aktualnie trwa realizacja II etapu obu projektów,
którego zakończenie zaplanowano na grudzień 2022 r.



Wśród natury

Parki i lasy oferują coś dla każdego. Dla dorosłych, gdy 
potrzebują wyciszenia i dzieci, gdy muszą się 
wyszumieć, dla osób w spektrum autyzmu i 
wrażliwych na bodźce, dla poruszających się na 
wózkach (w parkowych alejkach i lasach o szerokich 
ścieżkach), dla niesłyszących i niewidomych, 
przepracowanych, zmagających się z depresją czy 
innymi problemami psychicznymi. Las dobrze wpływa 
na ciało i ducha, pozwala się dotlenić, wyciszyć. W 
Katowicach wybór jest duży, lecz prawdziwy klejnot 
natury to rozległy i stary Las Murckowski – pełen 
życia, zapachów, dźwięków i faktur wśród których 
można zapomnieć o całym świecie. Ćwiczą to 
spacerowicze uprawiający tu tak zwane leśne kąpiele, 
uczące uważności w obcowaniu z lasem (prowadzi je 
na przykład Fundacja Transgresja). Osobom, które 
wolą równe alejki i zaplecze do odpoczynku polecamy 
Park Kościuszki czy Dolinę Trzech Stawów.



Nagrody i dobre praktyki

Katowice aktywnie uczestniczą w ogłaszanych konkursach krajowych
prezentując swoje doświadczenia jako dobre praktyki.
Nagrody jakimi zostało uhonorowane miasto Katowice w zakresie 
dostępności to m.in:
• W 2017 roku Katowice zdobyły Grand Prix oraz wygrały kategorię 

Samorząd w Konkursie „Lider Dostępności 2017”;
• W IX edycji konkursu „Samorząd równych szans 2017” Miasto Katowice 

otrzymało wyróżnienie za najlepsze praktyki jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych;

• Kapituła Konkursu „LODOŁAMACZE” 2017 Regionu dolnośląskiego, 
lubuskiego, opolskiego, śląskiego przyznała pierwsze miejsce miastu 
Katowice w kategorii „Przyjazna Przestrzeń”.

• Miasto Katowice otrzymało tytuł laureata w X konkursie „Samorządu 
Równych Szans 2019/2020” za najlepsze projekty na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami, realizowane przez samorządy z całej Polski 
w kategorii „najlepszy powiat grodzki”.

• W 2021 roku Urząd Miasta Katowice zajął pierwsze miejsce w kategorii 
„Urząd otwarty dla niewidomych” regionalnego etapu konkursu „Idol 
2021”.

Ponadto Miasto Katowice aktywnie uczestniczy w spotkaniach zespołu ds. 
dostępności powołanego w ramach Unii Metropolii Polskich.



Przełamywanie barier

Kilkukrotnie został także nagrodzony autorski 
projekt miasta Katowice „Miejska Dżungla". 
Jest to akcja społeczna mająca na celu 
przełamywanie barier pomiędzy osobami z 
niepełnosprawnościami, a pełnosprawnym 
społeczeństwem. W ramach akcji katowicka 
młodzież brała udział m. in. w akcji 
parkingowej  przed marketami, która miała na 
celu edukację społeczeństwa dotyczącą 
niezajmowania miejsc parkingowych 
przeznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami, a także 
przygotowywała happeningi i wydarzenia na 
terenie swoich szkół. Na podsumowaniu akcji 
wręczane są nagrody dla katowickiej młodzieży 
biorącej udział w konkursach plastycznym, 
multimedialnym i literackim dotyczycącym 
problematyki osób z  niepełnosprawnościami.


