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>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>
окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>
приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>
не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>
підйомник/платформа>для>візка>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)

>> архітектурні>вигоди/полегшення>для>незрячих>та>
слабозрячих>людей

>> >кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату,>людей>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку>
та>осіб>з>іншими>видами>неповносправності>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

Музей мазовецької шляхти в Цєханові

вул. Варшавська 61 A
06-400 Цєханув 

Музей Ткацтва в Кам’яній Горі
 
Площа Свободи 11
58-400 Кам’яна Гора

1

2

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

sekretariat@muzeumciechanow.pl
www.muzeumciechanow.pl

sekretariat@muzeumtkactwa.pl 
www.muzeumtkactwa.pl

>> під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)>>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>осіб>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>
розвитку

навчально-освітня 
доступність

https://www.google.pl/maps/place/Warszawska+61,+06-400+Ciechan%C3%B3w/@52.8773009,20.6178616,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x471c2ebb27b9e195:0x15feb08eaaeeb45d
https://www.google.pl/maps/place/Warszawska+61,+06-400+Ciechan%C3%B3w/@52.8773009,20.6178616,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x471c2ebb27b9e195:0x15feb08eaaeeb45d
https://www.google.pl/maps/place/Plac+Wolno%C5%9Bci+11,+58-400+Kamienna+G%C3%B3ra/@50.7841332,16.0331122,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470efa3299e1dae1:0x25b6b76ecc01a86
https://www.google.pl/maps/place/Plac+Wolno%C5%9Bci+11,+58-400+Kamienna+G%C3%B3ra/@50.7841332,16.0331122,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470efa3299e1dae1:0x25b6b76ecc01a86
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>> >експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>
копій>експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>описи/
підписи>виставок>виконані>великими>літерами>
та>мають>контрастний>фон>>•>>навчально-освітня>
пропозиція>для>незрячих>і>слабозрячих>людей

>> >навчально-освітня>програма>для>глухих>та>
слабочуючих>людей

>> >навчально-освітня>пропозиція>для>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку

Музей Знарядь/Приладів Домашнього 
Господарства

Ринок-Ратуша 44 
57-220 Зємбіце 

biuro@muzeumziebice.pl
www.muzeumziebice.pl

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

3

Музей Іграшок У м. Кудова Здруй

вул. Здройова 34/4 
57-350 Кудова-Здруй

4
bajka@poczta.e.pl
www.muzeum-zabawek.pl

https://www.google.pl/maps/place/Ratusz,+Rynek+44,+57-220+Zi%C4%99bice/@50.6006038,17.0407739,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470e2806688bb037:0x84b108ac3ebedd84
https://www.google.pl/maps/place/Ratusz,+Rynek+44,+57-220+Zi%C4%99bice/@50.6006038,17.0407739,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470e2806688bb037:0x84b108ac3ebedd84
https://www.google.pl/maps/place/Zdrojowa+34,+Kudowa-Zdr%C3%B3j/@50.4413489,16.2414959,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470e6f41231793b9:0xe7feae3f69b41b45
https://www.google.pl/maps/place/Zdrojowa+34,+Kudowa-Zdr%C3%B3j/@50.4413489,16.2414959,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470e6f41231793b9:0xe7feae3f69b41b45
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архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>
котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>або>на>
милицях>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>зору,>слуху>та>опорно-рухового>
апарату>

>> >можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>•>>
описи/підписи>виставок>розміщені>на>відповідній>
висоті>>•>>навчання,>музейні>лекції,>майстер-класи>
або>інші>заняття>–>мовою>жестів>
Інтернет-сторінка>музею>доступна>у>версії>для>
людей>з>вадами>зору

Музей «Замок У Ґродзець»

Ґродзець  111
59-516 Загродно 

zamek.grodziec@wp.pl

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>
експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м

>> >можливість>пізнання>через>дотик,>описи/підписи>
виставок>розміщені>на>відповідній>висоті

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

5

https://www.google.pl/maps/place/Zamek+Grodziec/@51.177293,15.759329,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470f3c79455a9c09:0x3e01bc0814ff8011
https://www.google.pl/maps/place/Zamek+Grodziec/@51.177293,15.759329,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470f3c79455a9c09:0x3e01bc0814ff8011
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Національний Музей У Вроцлаві

площа Повстанців Варшави 5 
50-153 Вроцлав

6

архітектурна 
доступність

навчально-
освітня 
доступність

oswiata@mnwr.art.pl
www.mnwr.art.pl  •  www.mn.wroclaw.pl

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>
тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>
перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>
на>території>об’єкта>приведені>у>відповідність>до>
потреб>людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>
візках>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>
мають>ширину>не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>
інвалідних>візків>>•>>ліфт>>•>>підйомники/платформи>>
•>>туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)>>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>>i>людей>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку>>
•>>можливість>допомоги>асистента>осіб>
з>особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>
макетів,>тифлографіки,>копій>експонатів>>•>>описи>
виставок>доступні>у>звуковій>версії,>мовою/
шрифтом>Брайля>>•>>допоміжні>пристрої>(палмтопи,>
аудіогіди)>
спеціальні>виставки>для>людей>з>різними>вадами>
розвитку>

>> друковані>видання,>адаптовані>до>потреб>глухих>
або>слабочуючих>>людей

https://www.google.pl/maps/place/Plac+Powsta%C5%84c%C3%B3w+Warszawy+5,+Wroc%C5%82aw/@51.1108796,17.0476282,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470fe9d635401365:0xd2c9bc39ed81a715
https://www.google.pl/maps/place/Plac+Powsta%C5%84c%C3%B3w+Warszawy+5,+Wroc%C5%82aw/@51.1108796,17.0476282,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470fe9d635401365:0xd2c9bc39ed81a715
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Музей Міді в Місті Легниця

ul. Partyzantów 3
59-220 Legnica 

Міський Музей Міста Дзержонюв

вул. Сьвідніцка 30 
58-200 Дзержонюв  

7

8

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

biuro@muzeum-miedzi.art.pl
www.muzeum-miedzi.art.pl

muzeum@mmdz.pl
www.mmdz.pl

>> ліфт>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>
потребами>(неповносправних)>

>> можливість>відвідування>експозиції>>
з>екскурсоводом,>що>володіє>мовою>жестів

Музей Виробництва Паперу в Місті  
Душники-Здруй

вул. Клодзка 42 
57-340 Душники Здруй

9
biuro@muzpap.pl
www.muzeumpapiernictwa.pl

архітектурна 
доступність

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>
•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>
візків>>•>>ліфт>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>
потребами>(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
навчально-освітня 
доступність

https://www.google.pl/maps/place/Partyzant%C3%B3w+3,+Legnica/@51.2089097,16.1592011,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470f129065c49525:0xb9bbd0a4ee4f3211
https://www.google.pl/maps/place/Partyzant%C3%B3w+3,+Legnica/@51.2089097,16.1592011,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470f129065c49525:0xb9bbd0a4ee4f3211
https://www.google.pl/maps/place/%C5%9Awidnicka+30,+Dzier%C5%BConi%C3%B3w/@50.7315289,16.645511,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470e360493fd27b7:0x92574fadbd1471a8
https://www.google.pl/maps/place/%C5%9Awidnicka+30,+Dzier%C5%BConi%C3%B3w/@50.7315289,16.645511,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470e360493fd27b7:0x92574fadbd1471a8
https://www.google.pl/maps/place/Warszawska+61,+06-400+Ciechan%C3%B3w/@52.8773009,20.6178616,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x471c2ebb27b9e195:0x15feb08eaaeeb45d
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людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>>
i>людей>з>вадами>інтелектуального>(розумового)>
розвитку>>•>>можливість>допомоги>асистента>осіб>
з>особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів

>> >навчально-освітня>програма>для>глухих>та>
слабочуючих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку

Археологічно-Історичний Музей в Глогові

вул. Брама Бжостовска 1 
67-200 Глогув  

muzeum@muzeum.glogow.pl
www.muzeum.glogow.pl

10

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>
тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>
і>перепади>рівнів>окремих>залів>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>
на>інвалідних>візках

>> навчально-освітня>програма>для>глухих>
та>слабочуючих>людей,>осіб>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Куявсько-поморське воєводство

Бидгощ 

4 Влоцлавек 

6 Торунь 

5 Солець-Куявський

3 Бродніца
1 | 2



База польських музеїв, доступних для неповносправних людей   >   Куявсько-поморське воєводство 11

Окружний Музей Im. Леона Вичулковського  
у Місті Бидгощ

вул. Гданська 4 
85-006 Бидгощ  

1

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl
www.muzeum.bydgoszcz.pl

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>
пороги>і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>
ворота>і>двері>на>території>об’єкта>приведені>
у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>не>
менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>ліфт>
та>підйомник/платформа>для>візка>

>> архітектурні>вигоди/полегшення>для>незрячих>та>
слабозрячих>людей

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>i>
людей>з>вадами>інтелектуального>(розумового)>
розвитку>>•>>можливість>допомоги>асистента>осіб>з>
особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> >можливість>торкатися>копій>експонатів,>макетів,>
тифлографіки>>•>>навчально-освітня>пропозиція>
для>незрячих>і>слабозрячих>людей

>> >навчально-освітня>пропозиція>для>глухих>та>
слабочуючих>людей

>> >навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>
вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку

https://www.google.pl/maps/place/Warszawska+61,+06-400+Ciechan%C3%B3w/@52.8773009,20.6178616,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x471c2ebb27b9e195:0x15feb08eaaeeb45d
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Педагогічна Воєводська Бібліотека Музей 
Освіти у Місті Бидгощ

вул. Марії 
Кюрі-Склодовської 4 
85-094 Бидгощ 

Музей у Місті Бродниця

вул. Святого Якова 1   
87-300 Бродніца

2

3

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

навчально-освітня 
доступність

muzeumoswiaty@poczta.onet.pl
www.muzeumoswiaty_bydgoszcz.republika.pl

muzeumwbrodnicy@onet.pl
www.muzeum.brodnica.pl

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> >можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>•>>
навчально-освітня>пропозиція>для>незрячих>>
і>слабозрячих>людей

>> >навчально-освітня>програма>для>глухих>та>
слабочуючих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату

>> >можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів
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Музей Куявської І Добринської Землі у Місті 
Влоцлавек

вул. Словацького 1a   
87-800 Влоцлавек  

4

архітектурна 
доступність

 
 
навчально-освітня 
доступність

sekretariat@muzeum.wloclawek.pl
www.muzeum.wloclawek.pl

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>
котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>під’їзд>
для>інвалідних>візків>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>
експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> >можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>
•>>описи/підписи>виставок>виконані>великими>
літерами>та>мають>контрастний>фон>>•>>навчально-
освітня>пропозиція>для>незрячих>і>слабозрячих>
людей>>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку
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Музей Сольця Im. Князя Пшемисла у Місті 
Солець-Куявський

вул. Торунська 8 
86-050 Солець-Куявський

Музей Пряника у Місті Торунь

вул. Рабянська 9  
87-100 Торунь  

5

6

muzeum@soleckujawski.pl
www.muzeum.soleckujawski.pl

muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl 
www.muzeumpiernika.pl

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>
котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>візок>
з>асистентом

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> >можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>>•>>описи/підписи>виставок>розміщені>
на>відповідній>висоті

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>
або>на>милицях>>•>>коридори,>проходи,>підходи>
до>експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м>>•>>>
підйомники/платформи>>•>>візок>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)>>

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність
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>> обслуговування>>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку,>
з>вадами>зору,>опорно-рухового>апарату>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>>
з>особливими>потребами>під>час>екскурсії>>
в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>
на>інвалідних>візках

>> >можливість>відвідування>експозиції>з>
екскурсоводом,>що>володіє>мовою>жестів>>
•>>спеціальні>виставки>для>незрячих>та>
слабозрячих>людей,>можливість>торкатися>
вибраних>експонатів,>копій>експонатів

навчально-освітня 
доступність
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Надвіслянський Музей у Місті Казімеж 
Дольни
 
вул. Пулавска 54  
24-120 Казімеж Дольни 

Природничий Музей – Відділення 
Надвіслянського Музею в Місті Казімеж Дольни  

вул. Пулавска 54  
24-120 Казімеж Дольни 

1

2

sekretariat@kazimierz-muzeum.pl 
www.mnkd.pl

przyrodnicze@mnkd.pl
www.mnkd.pl

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>
•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> >можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>макетів,>
тифлографіки>>•>>книжковий>путівник>мовою>Брайля,>
і>т.п.,>описи/підписи>виставок>доступні>w>мовою/
шрифтом>Брайля>>•>>навчально-освітня>пропозиція>
для>незрячих>і>слабозрячих>людей>

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>
•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність
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візків>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>>i>людей>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку>>
•>>можливість>допомоги>асистента>осіб>
з>особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> >можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>
макетів,>тифлографіки>>•>>книжковий>путівник>
мовою>Брайля,>і>т.п.,>описи/підписи>виставок>
доступні>w>мовою/шрифтом>Брайля>>•>>>спеціальна>
навчально-освітня>пропозиція>

>> друковані>видання,>підготовлені>музеєм>(буклети,>
листівки,>каталоги)>адаптовані>до>потреб>глухих>та>
слабочуючих>>людей>>•>>Інтернет-сторінка>музею>
доступна>у>версії>для>глухих>і>слабочуючих>людей

навчально-освітня 
доступність

Музей Холмської Землі Im. Віктора 
Амброзевича в Місті Холм

вул. Любельська 55 
22-100 Холм   

3
biuro@mzch.pl
www.mzch.pl

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>
тверде>та>рівне>покриття

архітектурна 
доступність



База польських музеїв, доступних для неповносправних людей   >   Люблінське воєводство 19

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>людей,>осіб>з>вадами>
опорно-рухового>апарату,>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> >можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>
i>копій>експонатів

навчально-освітня 
доступність

Надвіслянський Музей в Місті Казімеж 
Дольни Відділ Музей «Замок У Янівці»
 
вул. Любельська 20    
24-123 Яновець        

4
zamekjanowiec@mnkd.pl
www.mnkd.pl

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>
пороги>і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>
ворота>і>двері>на>території>об’єкта>приведені>
у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>
не>менше>1,5>м>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>
потребами>(неповносправних)

>> >можливість>допомоги>асистента>осіб>з>
особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Люблінський Музей у Місті Люблін Відділ 
«Музей Болеслава Пруса»

Алея Ст. Малаховського 3   
24-140 Наленчув   

Надвіслянський Музей У Місті Казімеж 
Дольни / Відділ «Целейовська Кам’яниця»

вул. Сенаторска 11/13 
24-120 Казімеж Дольни

5

6

prus@muzeumlubelskie.pl
www.muzeumlubelskie.pl

celejowska@mnkd.pl
www.mnkd.pl

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>
•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м

>> >можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>
•>>копій>експонатів>>•>>Інтернет-сторінка>музею>
доступна>у>версії>для>людей>з>вадами>зору

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>
тверде>та>рівне>покриття

>> описи/підписи>виставок>виконані>великими>
літерами>та>мають>контрастний>фон

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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>> До>будинку>кам’яниці>веде>під’їзд>та>широкі>
двері,>через>які>може>вільно>проїхати>особа>
на>інвалідному>візку>>•>>каса>і>магазинчик>
доступні>для>осіб>з>особливими>потребами.>
Неповносправні>особи>на>інвалідних>візках>
мають>вільний>доступ>до>трьох>залів>на>першому>
поверсі>–>залу>з>експозицією>макетів,>залу,>що>
відображає>обстановку>художньої>майстерні>та>
залу>тимчасових>виставок.>Доступ>до>шести>залів>
на>другому>поверсі>є>дуже>утруднений>у>зв’язку>
тим,>що>«Целейовська>кам’яниця»>є>історично-
архітектурною>пам’яткою.>Треба>подолати>вузькі>
та>круті>дерев’яні>сходи.>Для>слабозрячих>>
і>незрячих>людей>з>опікуном>доступні>всі>зали.

Додаткова 
інформація

Люблінський Музей у Місті Люблін

вул. Замкова 9 
20-117 Люблін

7
kancelaria@muzeumlubelskie.pl
www.zamek-lublin.pl

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>
тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>
і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>
на>території>об’єкта>приведені>у>відповідність>
до>потреб>людей,>котрі>пересуваються>на>
інвалідних>візках>>•>>коридори,>проходи,>підходи>
до>експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м>>
•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>підйомник/
платформа>для>візка>>

>> >>>кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>людей,>з>вадами>
опорно-рухового>апарату,>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>
на>інвалідних>візках

>> >можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>
копій>експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>описи/
підписи>виставок>виконані>великими>літерами>
та>мають>контрастний>фон>>•>>допоміжні>
прилади/пристрої>(аудіогіди,>палмтопи,>МП>3)>>•>>
навчально-освітня>пропозиція>для>незрячих>
і>слабозрячих>людей>>•>>Інтернет-сторінка>музею>
доступна>у>версії>для>людей>з>вадами>зору

>> >навчально-освітня>програма>для>глухих>та>
слабочуючих>людей>>•>>Інтернет-сторінка>музею>
доступна>у>версії>для>глухих>і>слабочуючих>
людей

>> >навчально-освітня>пропозиція>для>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>
розвитку

Надвіслянський Музей У Місті Казімеж 
Дольни / Будинок Марії І Єжи Кунцевичів

вул. Малаховського, 19
24-120 Казімеж Дольни 

8
kuncewiczowka@mnkd.pl
www.mnkd.pl

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>людей,>>глухих>і>
слабочуючих,>з>вадами>опорно-рухового>апарату,>>
з>іншими>видами>неповносправності>>•>>

>> можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>>
з>інтелектуальною>(розумовою)>неповносправністю

навчально-освітня 
доступність
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Садиба Вінценти Поля, Відділ Люблінського 
Музею у Любліні

вул. Каліновщизна 13    
20-129 Люблін   

Державний Музей «Майданек»

вул. Дорога мучеників
Майданека67   
20-325 Lublin  

9

10

dworekpola@muzeumlubelskie.pl
www.muzeumlubelskie.pl

centrum@majdanek.eu
www.majdanek.eu

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату

>> >можливість>допомоги>асистента>осіб>>
з>особливими>потребами>під>час>екскурсії>>
в>музеї>

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>
•>>туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)>розкладні>і>переносні>шини,>що>
дають>можливість>особам,>котрі>пересуваються>>
на>інвалідних>візках,>долати>високі>пороги>або>
кілька>стугеньок

>> >можливість>екскурсій>для>незрячих>осіб,>які>
використовують>допомогу>собак-поводирів.

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>людей,>з>вадами>опорно-
рухового>апарату

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> описи/підписи>виставок>виконані>великими>
літерами>та>мають>контрастний>фон>>•>>Інтернет-
сторінка>музею>доступна>у>версії>для>слабозрячих>
осіб

>> навчально-освітня>програма>для>глухих>та>
слабочуючих>людей

>> >навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

Музей Південного Підляшшя  у Місті Біла 
Підляська

вул. Варшавска 12 
21-500 Бяла Подляска 

11
muzeum@muzeumbiala.pl
www.muzeumbiala.pl

>> туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>
незрячих>і>слабозрячих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Музей Августа Замойського

вул. Августа Замойського 9 a  
21-205 Яблонь   

Музей Замойських У Козлувці

Козлувка  3   
21-132 Камйонка  

12

13

muzeum@augustzamoyski.eu
www.augustzamoyski.eu

kancelaria@muzeumzamoyskich.pl
www.muzeumzamoyskich.pl

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>
пороги>>
і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>
на>території>об’єкта>приведені>у>відповідність>до>
потреб>людей,>що>пересуваються>на>інвалідних>
візках>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>туалет>для>
осіб>з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> підготовлено>під’їзди,>які>доставляються>в>разі>
потреби,>щоб>дати>можливість>в’їзду>людям,>
які>пересуваються>на>інвалідних>візках.>На>
експозицію>в>Палаці,>з>огляду>на>відсутність>
можливості>встановлення>ліфта,>візки>вносять>>
по>сходах>за>допомогою>працівників>Музею.

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Додаткова 
інформація
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Надвіслянський Музей / Відділ  
«Музей Чарторийських в Пулавах» 

вул. Чарторийських 8   
24-100 Пулави  

Надвіслянський Музей У Місті Казімеж Дольни 
/ Відділ «Музей Золотарського Мистецтва»

вул. Ринок 19    
24-120 Казімеж Дольни  

14

15

palacpulawy@mnkd.pl
www.mnkd.pl

zlotnictwo@mnkd.pl
www.mnkd.pl

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>>
не>менше>1,5>м

>> можливість>допомоги>асистента>осіб>з>
особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>•>>
навчально-освітня>пропозиція>для>незрячих>>
і>слабозрячих>людей>

>> При>вході>до>будинку>i>музею>є>кілька>сходинок>
підйому,>але>обслуговуючий>персонал>Музею>
надає>допомогу>при>в’їзді>(внесенні)>інвалідного>
візка.

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Додаткова 
інформація 
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>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>
окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>
приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>не>
менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>ліфт>
та>підйомник/платформа>для>візка>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>•>>
допоміжна>апаратура>для>проведення>екскурсій>для>
незрячих>або>слабозрячих>осіб

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Люблінський Музей в Любліні - Відділ 
Мартирології «Під Годинником» 

вул. Університецка 1    
20-029 Люблін

16
zegar@muzeumlubelskie.pl
www.zamek-lublin.pl

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
осіб>>з>вадами>зору,>слуху>i>з>вадами>опорно-
рухового>апарату

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів

навчально-освітня 
доступність
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Надвіслянський Музей в Місті Казімеж Дольни 
Відділ «Городище Змійовиська»

Змійовиська
24-313 Вількув

17
www.mnkd.pl, www.zmijowiska.pl

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>
тверде>та>рівне>покриття

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>
макетів,>тифлографіки

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>
на>інвалідних>візках

>> Відділ>у>формі>музею>під>відкритим>небом.>
Під’їзд>на>відтинку>останніх>700>м>пролягає>по>
ґрунтовій>дорозі,>при>вході>на>територію>скансену>
паркінг>із>зміцненим>твердим>покриттям.>Для>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату,>в>тому>
числі>для>тих,>які>пересуваються>на>інвалідних>
візках,>немає>утруднень>для>пересування>по>
території>музейного>закладу>–>до>всіх>об’єктів>
можна>дістатися>алейками>з>дерев’яним>
або>із>зміцненим>ґрунтовим>покриттям.>
Розмір>та>конструкція>дверних>прольотів>у>
реконструйованих>будівлях>унеможливлює>в’їзд>
на>інвалідному>візку,>але>зупинившись>біля>входу>
без>проблем>можна>роздивитися>інтер’єр>хат.

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Додаткова 
інформація:
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Центральний Музей Текстильної 
Промисловості в Лодзі

вул. Пйотровска 182  
93-034 Лодзь 

sekretariat@muzeumwlokiennictwa.pl
www.muzeumwlokiennictwa.pl

1

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>
окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>
приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>
не>менше>1,5>м,>під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>
ліфт>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)

>> архітектурні>вигоди/полегшення>для>незрячих>
і>слабозрячих>людей>>•>>інформаційна>система>
приведена>у>відповідність>до>потреб>слабозрячих>
людей

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>осіб,>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку;

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> описи/підписи>виставок>виконані>великими>літерами>
та>мають>контрастний>фон>>•>>навчально-освітня>
пропозиція>для>незрячих>і>слабозрячих>людей>

>> навчально-освітня>програма>для>глухих>та>
слабочуючих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Музей Miста Лодзь
 
вул. Огродова 15  
91-065 Лодзь

muzeum@muzeum-lodz.pl
www.muzeum-lodz.pl

2

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>
•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)

>> інформаційна>система>приведена>у>відповідність>>
до>потреб>слабозрячих>людей

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>людей>>•>>можливість>
допомоги>асистента>осіб>з>особливими>потребами>
під>час>екскурсії>в>музеї

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>описи>виставок>
доступні>у>звуковій>версії>>•>>допоміжні>прилади/
пристрої>(аудіогіди,>палмтопи,>МП>3)>>•>>навчально-
освітня>пропозиція>для>незрячих>і>слабозрячих>
людей>>(раз>на>місяць>відкрите>відвідування>>
з>екскурсоводом>для>незрячих>і>слабозрячих>людей)

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку>>•>>
навчально-освітня>пропозиція>для>дітей>з>аутизмом>
(цикл>5>індивідуальних>зустрічей>екскурсанта>>
з>дитиною>>хворою>на>аутизм>i>її>опікуном>>
з>використанням>вибраних>копій>експонатів>>
та>книжечки>з>ілюстраціями>і>піктограмами)

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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>> Експозиція>музею>міста>Лодзь>для>людей>>
з>особливими>потребами>стосується>лише>його>
головного>відділу.>Решта>три>відділи>(Музей>Каналу>
«Дентка»,>Відділ>релігійних>культур>і>традицій,>
Відділ>спорту>і>туризму)>–>непристосовані>до>
потреб>людей>з>особливими>потребами.

Додаткова 
інформація

Се-Ma-Фор Музей Анімації

Таргова 1/3 b. 24
90-022 Лодзь

muzeum@se-ma-for.com
www.muzeum.se-ma-for.com

3

>> uдорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>
тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>
і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>
на>території>об’єкта>приведені>у>відповідність>до>
потреб>людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>
візках>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>
мають>ширину>не>менше>1,5>м>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>i>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку>>
•>>можливість>допомоги>асистента>осіб>
з>особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>
•>>описи>виставок>доступні>у>звуковій>версії>>•>>
система>аудіодескрипції>в>кінотеатрі>музею

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Палац Гербста, Відділ Музею Мистецтв У Місті 
Лодзь

вул. Пшендзальняна 72   
90-338 Лодзь 

Регіональний Музей У Белхатові

вул. Родзіни Гелльвігув 11  
97-400 Белхатув  

herbst@msl.org.pl
www.msl.org.pl

muzeum@muzeum-belchatow.pl
www.muzeum.belchatow.pl

4

5

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>підйомник/платформа>для>
візка>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>людей

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>макетів,>
тифлографіки>>•>>описи>виставок>доступні>у>звуковій>
версії>>•>>прилади,>що>допомагають>під>час>екскурсії>
(одно-навушникові>аудіогіди,>радіопередавачі>та>
радіо-теги)>>•>>навчально-освітня>пропозиція>для>
незрячих>і>слабозрячих>людей>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність
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>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>>•>>описи/підписи>виставок>виконані>
великими>літерами>та>мають>контрастний>фон

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку>та>осіб>>
з>іншими>видами>неповносправності

навчально-освітня 
доступність

Музей Кінематографії в Лодзі

Пляц Звицєнства 1   
90-312 Лодзь  

muzeum@kinomuzeum.pl
www.kinomuzeum.pl

6

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>
окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>
приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>не>
менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>ліфт>та>
підйомник/платформа>для>візка>>•>>туалет>для>осіб>з>
особливими>потребами>(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>>
апаратура>для>підсилення>отримання>і>сприйняття>
словесної>інформації>(наприклад,>індукційні>петлі,>
системи>FM)

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Регіональний Музей в Місті Опочно

Пляц Замкови 1  
26-300 Опочно  

Археологічний І Етнографічний Музей в Лодзі

Пляц Вольносьці 14  
91-415 Лодзь 

info@muzeumopoczno.pl
www.muzeumopoczno.pl

maie@maie.lodz.pl
www.maie.lodz.pl

7

8

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>
експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м>

>> можливість>допомоги>асистента>осіб>з>
особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів>>•>>коридори,>проходи,>підходи>
до>експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м>>•>>
ліфт>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>
людей>з>вадами>зору>i>опорно-рухового>апарату>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>•>>
макетів,>тифлографіки>>•>>копій>експонатів>>•>>
описи/підписи>виставок>виконані>великими>
літерами>та>мають>контрастний>фон

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку>

Музей в Місті Лович

Стари Ринек 5/7  
99-400 Лович

Музей – Замок в Опорові

Опорув 34  
99-320 Опорув  

sekretariat@muzeumlowicz.pl
www.muzeumlowicz.pl

zamekoporow@poczta.onet.pl
www.zamekoporow.pl

9

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>коридори,>проходи,>підходи>
до>експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м>>•>>ліфт>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках>

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>•>>
описи/підписи>виставок>виконані>великими>
літерами>та>мають>контрастний>фон>>•>>можливість>
торкатися>вибраних>експонатів

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

навчально-освітня 
доступність

10
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Регіональний Музей в Місті Бжезіни

вул. Пілсудського 49  
95-060 Бжезіни   

Музей Міста Паб’яніце

Стари Ринек 1/2   
95-200 Паб’яніце 

muzeum.brzeziny@neostrada.pl
www.muzeumbrzeziny.pl

muzeum@mail.epic.pl
www.muzeum.pabianice.pl

11

12

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>
окремих>залів>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>
експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м>>•>>туалет>
для>осіб>з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>
тверде>та>рівне>покриття

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність
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Музей Дім Родини Святого Отця Іоанна Павла 
ІI у М. Вадовіце

вул. Косьцєльна 7
34-100 Вадовіце 

Товариство Істориків Мистецтва «Музейно-
Замковий Комплекс у Місті Неджиці»

Неджиці-Замок 1
34-441 Неджиці  

Історичний Музей Міста Краків

Палац Кшиштофи
Ринек Глувни 35
31-011 Kraków

muzeum@domjp2.pl
www.domjp2.pl

shsniedzica@wp.pl
www.shs.pl

edukacja@mhk.pl
www.mhk.pl

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>
тверде>та>рівне>покриття>>•>>ліквідація>порогів>
та>перепадів>рівнів>окремих>залів>>•>>під’їзд>для>
інвалідних>візків>>

>> можливість>торкатися>копій>експонатів

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>
котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

архітектурна 
доступність

1

2

3
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>> можливість>торкатися>копій>експонатів

>> екскурсії>для>глухих>та>слабочуючих>>людей>
з>екскурсоводом>>по>тимчасовій>виставці>у>
рамках>програми>«Музеєманія»>>•>>можливість>
відвідування>експозиції>з>екскурсоводом,>що>
володіє>мовою>жестів>>•>>навчання,>музейні>лекції,>
майстер-класи>та>інші>заняття>мовою>жестів

навчально-освітня 
доступність

Національний Музей у Кракові 

Алея 3 Травня 1
30-062 Краків

dyrekcja@muzeum.krakow.pl
www.muzeum.krakow.pl

4

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>
пороги>і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>
двері>на>території>об’єкта>приведені>у>відповідність>
до>потреб>людей,>котрі>пересуваються>на>
інвалідних>візках>>•>>коридори,>проходи,>підходи>
до>експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м>>•>>
під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>ліфт>та>підйомник/
платформа>для>візка>>•>>туалет>для>осіб>з>
особливими>потребами>(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату,>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку>
та>осіб>з>іншими>видами>неповносправності

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

архітектурна 
доступність

 
навчально-освітня 
доступність
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>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>описи/підписи>
виставок>виконані>великими>літерами>та>мають>
контрастний>фон>>•>>описи>виставок>доступні>у>
звуковій>версії>>•>>описи/підписи>виставок>доступні>
мовою/шрифтом>Брайля>>•>>допоміжні>прилади/
пристрої>(аудіогіди,>палмтопи,>МП>3)

>> можливість>відвідування>експозиції>з>
екскурсоводом,>що>володіє>мовою>жестів>>•>>
доступна>апаратура>для>підсилення>отримання>
і>сприйняття>словесної>інформації>(наприклад,>
індукційні>петлі,>системи>FM)>>•>>інформаційні>кіоски>
зі>спеціальним>програмним>забезпеченням:>авіатор>
–>перекладач>текстів>на>мову>жестів

>> В>палаці>єпископа>Еразма>Цьолка>існує>можливість>
використання>допоміжних>пристроїв,>що>
допомагають>в>проведенні>екскурсій>для>незрячих>
або>слабозрячих>людей>–>аудіогід>>
з>аудіодескрипцією.

Додаткова 
інформація

Музей Абатства у Тунці

вул. Бенедектинська 37  
30-398  Краків      

kultura@bik.benedyktyni.pl
instytut.benedyktyni.com/muzeum

5

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>
тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>
перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>
на>території>об’єкта>приведені>у>відповідність>до>
потреб>людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>
візках>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>
мають>ширину>не>менше>1,5>м>>•>>ліфт>>•>>під’їзд>для>
інвалідних>візків>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>
потребами>(неповносправних)>>>

архітектурна 
доступність
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>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>>
з>особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>>
що>відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>
копій>експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>описи>
виставок>доступні>у>звуковій>версії>>•>>допоміжні>
прилади/пристрої>(аудіогіди,>палмтопи,>МП>3)>>•>>
навчально-освітня>пропозиція>для>незрячих>>
і>слабозрячих>людей>>•>>працівник-провідник>для>
незрячих>осіб>>•>>інформаційна>система>приведена>
у>відповідність>до>потреб>слабозрячих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

навчально-освітня 
доступність

Музей в Місті Неполоміце

вул. Замкова 2 
32-005 Неполоміце

zamek@muzeum.niepolomice.pl
www.muzeum.niepolomice.pl

6

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>
•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>
•>>ліфт>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>людей,>осіб>з>вадами>

архітектурна 
доступність
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опорно-рухового>апарату>i>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>•>>
навчально-освітня>пропозиція>для>незрячих>
і>слабозрячих>людей>у>формі>щотижневих>
пластичних>занять

>> відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>окремих>
залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>
приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>
не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>
ліфт>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>людей,>осіб>з>вадами>
опорно-рухового>апарату>i>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>
•>>Інтернет-сторінка>музею>доступна>у>версії>

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність 

«Моцак» Музей Сучасного Мистецтва у Кракові

вул. Липова 4
30-702 Краків  

office@mocak.pl
www.mocak.pl

7
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слабозрячих>осіб>>•>>навчально-освітня>
пропозиція>для>незрячих>і>слабозрячих>людей>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>глухих>та>
слабочуючих>людей>>•>>Інтернет-сторінка>музею>
доступна>у>версії>для>глухих>та>слабочуючих>
людей>навчально-освітня>пропозиція>для>
людей>з>вадами>інтелектуального>(розумового)>
розвитку

>> Щорічно>музей>організовує>«Тиждень>людей>>
з>особливими>потребами>в>МОЦАК-у».

Додаткова 
інформація

Історичний Музей Міста Кракова - Відділ 
«Фабрика Емалі Оскара Шіндлера»

вул. Липова 4
30-702 Краків 

fabrykaschindlera@mhk.pl
www.mhk.pl

8

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>
тверде>та>рівне>покриття>>•>>коридори,>проходи,>
підходи>до>експонатів>мають>ширину>не>менше>
1,5>м>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>людей,>з>вадами>
опорно-рухового>апарату,>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку>>•>>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність 
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Історичний Музей Міста Кракова - Відділ 
«Звєжинецький Дім»

вул. Королеви Ядвіги 41 
30-209 Краків

Замок У Дембні. Відділ Окружного Музею у 
Тарнові

Дембно  189 
32-852 Дембно  

salon@mhk.pl
www.mhk.pl

debno@muzeum.tarnow.pl
www.muzeum.tarnów.pl

9

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами

>> можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>
інтелектуальною>(розумовою)>неповносправністю

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>
•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність 

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність 

10
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>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>описи/підписи>
виставок>виконані>великими>літерами>та>мають>
контрастний>фон>>•>>навчально-освітня>пропозиція>
для>незрячих>і>слабозрячих>людей>

>> навчально-освітня>програма>для>глухих>та>
слабочуючих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

Музей Краківських Жуп «Величка»

вул. Замкова 8 
32-020 Величка  

podziemne@muzeum.wieliczka.pl
www.muzeum.wieliczka.pl

11

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>
•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>
візків>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>людей,>глухих>і>слабочуючих>>
•>>осіб>з>вадами>опорно-рухового>апарату>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність 
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>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>описи/підписи>
виставок>виконані>великими>літерами>та>мають>
контрастний>фон>>•>>навчально-освітня>пропозиція>
для>незрячих>і>слабозрячих>людей>

>> навчально-освітня>програма>для>глухих>та>
слабочуючих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

Історичний Музей Міста Кракова – «Кам’яниця 
Гіполітів»

Маріацька Площа 3 
31-042 Краків   

hipolitow@mhk.pl
www.mhk.pl

12

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>людей

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>навчально-
освітня>пропозиція>для>незрячих>і>слабозрячих>
людей>

>> можливість>відвідування>експозиції>>
з>екскурсоводом,>що>володіє>мовою>жестів>>•>>
навчально-освітня>програма>для>глухих>>
та>слабочуючих>людей

навчально-освітня 
доступність 
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Геологічний Музей Інституту Геологічних Наук 
Ягелонського Університету

вул. Олеандри 2a 
30-063 Краків   

Музей Бєцької Землі. Будинок З Вежею

вул. Кромера 3 
38-340 Бєч  

jolanta.gruza@uj.edu.pl 
www.ing.uj.edu.pl/muzeum

muzeum@muzeum.biecz.pl
www.muzeum.biecz.pl

13

14

>> туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>людей,>осіб>з>вадами>опорно-
рухового>апарату

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>описи/підписи>
виставок>виконані>великими>літерами>та>мають>
контрастний>фон>>•>>описи/підписи>виставок>доступні>
мовою/шрифтом>Брайля>>•>>навчально-освітня>
пропозиція>для>незрячих>і>слабозрячих>людей>>•>>
виставки>для>незрячих>і>слабозрячих>людей

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>
тверде>та>рівне>покриття

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>
на>інвалідних>візках

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність 

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність 
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>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>>•>>описи/підписи>виставок>виконані>
великими>літерами>та>мають>контрастний>фон

Музей – Надвіслянський Етнографічний Парк 
У Вигелзові І Замок Ліповєц
 
вул. Підзамче 1 
32-551 Бабіце   

Історичний Музей Міста Кракова - Відділ 
«Історія Нової Гути»

Мікрорайон Сонячне 16
31-958 Краків  

sekretariat@mnpe.pl 
www.mnpe.pl

nowahuta@mhk.pl
www.mhk.pl/dzieje_nowej_huty

15

16

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>
потребами>(неповносправних)>

>> можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>описи/підписи>
виставок>виконані>великими>літерами>та>мають>
контрастний>фон

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>
окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>
приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>

архітектурна 
доступність

 

навчально-освітня 
доступність 

архітектурна 
доступність
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пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>не>
менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>туалет>
для>осіб>з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>•>>описи/
підписи>виставок>виконані>великими>літерами>та>
мають>контрастний>фон>навчально-освітня>програма>
для>глухих>та>слабочуючих>людей,>заняття>мовою>
жестів

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>описи/підписи>
виставок>виконані>великими>літерами>та>мають>
контрастний>фон

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність 

навчально-освітня 
доступність

Регіональний Музей у Старому Сончі - 
Товариство Любителів Старого Сонча 

Ринок 6 
33-340 Старий Сонч 

Історичний Музей Міста Краків – Ратушна Вежа

Ринек Глувни 1 
31-007 Краків 

towarzystwostarysacz@poczta.pl
www.muzea.stary.sacz.pl

www.mhk.pl
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>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>людей,>з>вадами>опорно-
рухового>апарату>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>макетів,>тифлографіки

>> можливість>відвідування>експозиції>>
з>екскурсоводом,>що>володіє>мовою>жестів

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>
тверде>та>рівне>покриття

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>
•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>
візків>>•>>ліфт>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>
потребами>(неповносправних)

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

архітектурна 
доступність

Історичний Музей Міста Кракова - Відділ 
Барбакан

вул. Баштова 
01-547 Краків  

Історичний Музей Міста Кракова - Відділ 
«Оборонні Мури»

вул. Піярска  
30-547  Краків  

edukacja@mhk.pl
www.mhk.pl

edukacja@mhk.pl
www.mhk.pl
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>> можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>копій>експонатів

>> навчально-освітня>програма>для>глухих>та>
слабочуючих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>
має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>
перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>коридори,>проходи,>
підходи>до>експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>
м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>ліфт>>•>>туалет>для>
осіб>з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Історичний Музей Міста Кракова - Відділ 
«Підземелля Ринку»

Ринек Глувни 1
31-042 Краків  

info@mhk.pl
www.mhk.pl/oddzialy/podziemia_rynku 

21
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>> навчально-освітня>програма>для>глухих>та>
слабочуючих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

«Сондецький Етнографічний Парк» – Відділ 
Окружного Музею В Новому Сончі

вул. Львівська 226 
33-300 Новий Сонч

Музей «Садиби Карваціанів І Гладишів» – 
Відділ «Хутір Мадзярский В Лосі» З Філією 
«Церква у Бартному»

вул. Врублевського 10 A
38-300 Горлиці 

skansen@muzeum.sacz.pl
www.muzeum.sacz.pl

zagroda.maziarska@gmail.com
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>> під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>туалет>для>осіб>з>
особливими>потребами>(неповносправних)>

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>>•>>описи>виставок>доступні>у>звуковій>
версії

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>
тверде>та>рівне>покриття

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Етнографічний Музей, Відділ Окружного 
Музею у Тарнові

вул. Краківська 10 
33-100 Тарнів  

Хутір Феліції Цирильової, Відділ Окружного 
Музею У Тарнові

Заліпє 135 
33-210 Олєсно  

etnografia@muzeum.tarnow.pl
www.muzeum.tarnow.pl 

etnografia@muzeum.tarnow.pl
www.muzeum.tarnow.pl 
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>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>
експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках>

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>описи/підписи>
виставок>виконані>великими>літерами>та>мають>
контрастний>фон

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку>та>осіб>з>
іншими>видами>неповносправності

>> туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках>

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Пєнінський Музей Імені Юзефа Шаляя в Щавниці 
– Відділ Окружного Музею у Новому Сончі

Площа Дєтля 7 
34-460 Щавниця  

Окружний Музей у Тарнові

Ринек  20-21 
33-100 Тарнів  

Бєцької Землі. Ковальська Вежа

вул. Кромера 3 
38-340 Бєч    

muzeum_szczawnica@muzeum.sacz.pl

rynek@muzeum.tarnow.pl
www.muzeum.tarnow.pl

muzeum@muzeum.biecz.pl
www.muzeum.biecz.pl
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>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>
окремих>залів>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>
експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м>>•>>туалет>
для>осіб>з>особливими>потребами>(неповносправних)

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>>•>>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>•>>копій>
експонатів>>•>>описи/підписи>виставок>виконані>
великими>літерами>та>мають>контрастний>фон

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>
•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м>>•>>ліфт>>•>>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)>>

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
людей>з>вадами>інтелектуального>(розумового)>
розвитку,>з>вадами>опорно-рухового>апарату>>>
i>людей>з>вадами>інтелектуального>(розумового)>
розвитку>>•>>можливість>допомоги>асистента>осіб>
з>особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Музей «Садиби Карваціанів І Гладишів»

вул. Врублевського 10a 
38-300 Горлиці  

galeria@gorlice.art.pl
www.gorlice.art.pl
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Хшанові Імені Ірени І Мєчислава Мазараких

вул. Міцкевича 13  
32-500 Хшанув

Музей Армії Крайової у Кракові Імені Генерала 
Еміля Фєльдорфа «Ніла»

вул. Віта Ствоша 12  
31-511 Краків 

Музей Бєцької Землі «Кромерувка» 

вул. Кромера 3
38-340 Бєч 

muzeum@muzeum.chrzanow.pl
www.muzeum.chrzanow.pl

biuro@muzeum-ak.pl
www.muzeum-ak.pl

muzeum@muzeum.biecz.pl
www.muzeum.biecz.pl
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>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>
окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>
приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>під’їзд>для>
інвалідних>візків>>•>>ліфт>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> пристрої,>що>допомагають>у>відвідуванні>виставок>
(палмтопи,>аудіогіди)

архітектурна 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>
не>менше>1,5>м>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>
потребами>(неповносправних)

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> описи/підписи>виставок>виконані>великими>
літерами>та>мають>контрастний>фон

>> підхід>до>будинку>має>тверду>та>рівну>
поверхню>

>> можливість>відвідування>експозиції>>
з>екскурсоводом,>що>володіє>мовою>жестів

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Музей Пам’яток Яна Матейко – Відділ 
Окружного Музею в Тарнові  

Стари Вісьніч  278 
32-720 Нови Вісьніч
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Варшава 

Кадзідло1

Опіногура 2Бежунь6

Шидловець8

Плоцьк 15

Серпць29

Варка 16

Єдліньск32

Зволень31

Сєдльце

Кобилка 21

Радом
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Хутір Курпйовський

Траса Мазурська 1B 
07–420 Кадзідло

Музей Романтизму

вул. Зигмунта Красінського 9 
06-406 Опіногура  

zagroda.kurpiowska@neostrada.pl
www.muzeum-ostroleka.art.pl 

mr@muzeumromantyzmu.pl
www.muzeumromantyzmu.pl 

>> туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>•>>
макетів,>тифлографіки,>копії>вибраних>експонатів

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>
•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м>>•>>ліфт>та>підйомник/
платформа>для>візка>>•>>туалет>для>осіб>з>
особливими>потребами>(неповносправних)

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>•>>
копій>експонатів

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

1

2
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Музей Плакату у Вілянові - Відділ 
Національного Музею У Варшаві

вул. Ст. Костки 
Потоцького 10/16 
02-958 Варшава  

plakat@mnw.art.pl
www.postermuseum.pl

>> відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>окремих>залів>>
•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>приведені>у>
відповідність>до>потреб>людей,>котрі>пересуваються>
на>інвалідних>візках>>•>>коридори,>проходи,>підходи>
до>експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м>>•>>
під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату,>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> описи/підписи>виставок>виконані>великими>
літерами>та>мають>контрастний>фон

>> можливість>занять>та>екскурсій>мовою>жестів>>•>>
друковані>видання,>підготовлені>музеєм>(буклети,>
листівки,>каталоги)>адаптовані>до>потреб>глухих>>
та>слабочуючих>>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>(«АРТ>ТЕРАПІЯ»)>
для>осіб>з>вадами>інтелектуального>(розумового)>
розвитку

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

3
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Музей Залізниці у Варшаві

вул. Товарова 1 
00-811 Варшава  

Музей Марії Кюрі-Склодовської 

вул. Фрета 16  
00-227 Варшава  

sekretariat@muzkol.pl
www.muzkol.pl

muzeum.msc@neostrada.pl
www.muzeum-msc.pl

4

5

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>
окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>
приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>
не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>
підйомник/платформа>для>візка>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату.

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> друковані>видання>(буклети,>листівки,>каталоги)>
адаптовані>до>потреб>глухих>та>слабочуючих>>людей

>> ворота>і>двері>на>території>об’єкта>приведені>у>
відповідність>до>потреб>людей,>котрі>пересуваються>
на>інвалідних>візках>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>
експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м

>> архітектурні>вигоди/полегшення>для>незрячих>
і>слабозрячих>людей>>•>>інформаційна>система>

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність
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приведена>у>відповідність>до>потреб>слабозрячих>
людей

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату,>глухих>
і>слабочуючих,>людей>з>вадами>інтелектуального>
(розумового)>розвитку>>•>>можливість>допомоги>
асистента>осіб>з>особливими>потребами>під>час>
екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> описи/підписи>виставок>виконані>великими>літерами>
та>мають>контрастний>фон>>•>>описи>виставок>
доступні>у>звуковій>версії>>•>>описи/підписи>виставок>
доступні>мовою/шрифтом>Брайля>>•>>Інтернет-
сторінка>музею>доступна>у>версії>для>людей>з>
вадами>зору>>•>>навчально-освітня>пропозиція>для>
незрячих>і>слабозрячих>людей>

>> можливість>відвідування>експозиції>з>
екскурсоводом,>що>володіє>мовою>жестів>>•>>Інтернет-
сторінка>музею>доступна>у>версії>для>глухих>>
і>слабочуючих>людей

навчально-освітня 
доступність

Музей Мазовецького Села в Місті Серпць. 
Відділ у Місті Бежунь

вул. Стари Ринек 19 
09-320 Бежунь 

muzeum_biezun@op.pl

6

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>
котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках

архітектурна 
доступність
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>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів

навчально-освітня 
доступність

Музей Незалежності

Алея Солідарності 62
02-240 Варшава 

Музей Народних Музичних Інструментів в 
Шидловці

вул. Генерала Ю. 
Совінського 2 
26-500 Шидловець 

edukacja@muzeumniepodleglosci.art.pl
www.muzeum-niepodleglosci.pl

merytoryka@muzeuminstrumentow.pl  
www.muzeuminstrumentow.pl

7

8

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів

>> навчально-освітня>програма>для>глухих>та>
слабочуючих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Музей «X Павільйону Варшавської Цитаделі» – 
Відділ Музею Незалежності У Варшаві

вул. Сказаньцув 25 
01-532 Варшава 

xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl  
www.muzeum-niepodleglosci.pl/xpawilon/

9

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>>
та>рівне>покриття>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>
котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>туалет>
для>осіб>з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>>•>>навчально-освітня>пропозиція>для>
незрячих>і>слабозрячих>людей>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>>
з>інтелектуальною>(розумовою)>неповносправністю

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Державний Етнографічний Музей У Варшаві

вул. Кредитова 1  
00-056 Варшава 

sekretariat@ethnomuseum.pl
www.ethnomuseum.pl

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>
•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>

архітектурна 
доступність

10
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ширину>не>менше>1,5>м>>•>>підйомник/платформа>для>
візка>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>відповідає>
потребам>людей,>які>пересуваються>на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>
окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>
приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>
не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>
підйомник/платформа>для>візка>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
глухих>та>слабочуючих>>людей,>осіб>з>вадами>опорно-
рухового>апарату

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Історичний Музей Столичного Міста Варшави

Ринек старего мяста 28/42   
00-272 Варшава  

sekretariat@mhw.pl
www.mhw.pl

11
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Музей «Королівські Лазєнки»

вул. Агриколі 1 
00-460 Варшава 

a.doniec@lazienki-krolewskie.pl
www.lazienki-krolewskie.pl

12

>> під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>людей,>осіб>з>вадами>опорно-
рухового>апарату>>•>>можливість>допомоги>асистента>
осіб>з>особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> навчально-освітня>пропозиція>для>незрячих>і>
слабозрячих>людей>

>> можливість>відвідування>експозиції>з>екскурсоводом,>
що>володіє>мовою>жестів>>•>>доступна>апаратура>
для>підсилення>отримання>і>сприйняття>словесної>
інформації>(наприклад,>індукційні>петлі,>системи>FM)

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Національний Музей у Варшаві

Алеї Єрозолімскє 3 
00-495 Варшава 

aknapek@mnw.art.pl
www.mnw.art.pl

13

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку
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>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>
має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>
перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>
території>об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>
•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>
•>>ліфт>>•>>підйомник/платформа>для>візка>>•>>туалет>
для>осіб>з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>
незрячих>і>слабозрячих>людей,>осіб>з>вадами>опорно-
рухового>апарату>i>людей>з>вадами>інтелектуального>
(розумового)>розвитку,>навчання,>музейні>лекції,>
майстер-класи>або>інші>заняття>–>мовою>жестів>
(SJM,>PJM),>можливість>пізнання>через>дотик,>описи/
підписи>виставок>приведені>у>відповідність>до>потреб>
осіб>з>вадами>зору

>> допоміжна>апаратура>для>проведення>екскурсій>для>
незрячих>або>слабозрячих>осіб,>

>> Інтернет-сторінка>музею>доступна>у>версії>для>людей>
з>вадами>зору

>> друковані>видання,>підготовлені>музеєм>(буклети,>
листівки,>каталоги)>адаптовані>до>потреб>глухих>>
та>слабочуючих>>людей,>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>незрячих>>
і>слабозрячих>людей,>глухих>і>слабочуючих>людей>
та>осіб>з>вадами>інтелектуального>(розумового)>
розвитку

>> Музей>бере>активну>участь>у>святкуванні>Світового>
дня>осіб>з>особливими>потребами>та>їх>опікунів.>На>
Інтернет-сторінці>Музею>розміщено>аудіодескрипції>

навчально-освітня 
доступність

Додаткова 
інформація

архітектурна 
доступність
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Музей Спорту І Туризму в Варшаві

вул. Вибжеже Гдиньскє 4 
00-460 Варшава 

muzsport@muzeumsportu.waw.pl
www.muzeumsportu.waw.pl

14

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>
має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>
і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>
території>об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>
•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>
візків>>•>>ліфт>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>
потребами>(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>•>>описи>
виставок>доступні>у>звуковій>версії>>•>>навчально-
освітня>пропозиція>для>незрячих>і>слабозрячих>
людей>>•>>Інтернет-сторінка>музею>доступна>у>версії>
для>людей>з>вадами>зору

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

кількох>десятків>картин>з>колекції>Національного>
музею>у>Варшаві.>Музей>поступово>розширює>свою>
пропозицію>для>осіб>з>особливими>потребами.>

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Мазовецький Музей у Плоцьку

вул. Тумска 8 
09-402 Плоцьк 

Музей Im. Казімєжа Пуласького у Варці

вул. Пуласького 24  
05-660 Варка  

sekretariat@muzeumplock.art.pl
www.muzeumplock.art.pl

sekretariat@muzeumpulaski.pl
www.muzeumpulaski.pl

15

16

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>
окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>
приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>не>
менше>1,5>м>>•>>ліфт>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>
потребами>(неповносправних)>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>>•>>описи/підписи>виставок>доступні>
мовою/шрифтом>Брайля>>•>>навчально-освітня>
пропозиція>для>незрячих>і>слабозрячих>людей>>
(аудіодескрипція>для>одного>приміщення)

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>
тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>
перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>
на>території>об’єкта>приведені>у>відповідність>до>

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність
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потреб>людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>
візках>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>ліфт>та>
підйомник/платформа>для>візка>>•>>туалет>для>осіб>з>
особливими>потребами>(неповносправних)>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> описи>виставок>доступні>у>звуковій>версії

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> >можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів

>> ворота>і>двері>на>території>об’єкта>приведені>
у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>

>> можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

навчально-освітня 
доступність

навчально-освітня 
доступність 

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність 

Музей Анджея Струга, Відділ Музею 
Літератури Імені Адама Міцкевича У Варшаві  

А. Нєполєглосьці 210 m. 10
00-608 Варшава  

Музей В’язниці Павяк – Відділ Музею 
Незалежності У Варшаві 

ul. Dzielna 24/26 
00-162 Варшава  

muzeum-struga@muzeumliteratury.pl
www.muzeumliteratury.pl

pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl
www.muzeum-niepodleglosci.pl/pawiak/

17

18
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>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>•>>
навчально-освітня>пропозиція>для>незрячих>і>
слабозрячих>людей>

>> можливість>відвідування>експозиції>з>
екскурсоводом,>що>володіє>мовою>жестів

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>
вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку

Музей Радомського Села

вул. Шидловєцка 30  
26- 600 Радом 

muzeumwsi@muzeum-radom.pl 
www.muzeum–radom.pl

19

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>>
•>>можливість>допомоги>асистента>осіб>з>
особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>>•>>описи/підписи>виставок>виконані>
великими>літерами>та>мають>контрастний>фон>>
•>>описи>виставок>доступні>у>звуковій>версії>>•>>

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність 
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Музей Ниряння При Воєводському Управлінні 
Поліції

вул. Гжибовска 88 
00-840 Варшава  

Музей Зброї І Прикладної Техніки

вул. Лєшка 23  
05-230 Кобилка   

office@muzeumnurkowania.pl
www.muzeumnurkowania.pl

muzeum@zaniewscy.mazowsze.pl
www.zaniewscy.mazowsze.pl

20

21

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>
котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках

>> архітектурні>вигоди/полегшення>для>незрячих>та>
слабозрячих>людей

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> Інформаційна>система>на>території>музею>приведена>
у>відповідність>до>потреб>слабозрячих>осіб

допоміжна>апаратура>для>проведення>екскурсій>
для>незрячих>або>слабозрячих>осіб.

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>
копій>експонатів

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність 

навчально-освітня 
доступність 
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Музей «Палац У Вілянові» 

вул. Станіслава Косткі
Потоцького 10/16  
02-958 Варшава 

muzeum@muzeum-wilanow.pl
www.wilanow-palac.pl

23

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>
має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>туалет>для>осіб>з>
особливими>потребами>(неповносправних)

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>
людей>з>вадами>зору,>слуху,>опорно-рухового>
апарату>>•>>можливість>допомоги>асистента>осіб>
з>особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> можливість>торкатися>макетів,>тифлографіки>>
•>>описи>виставок>доступні>у>звуковій>версії>>•>>
допоміжна>апаратура>для>проведення>екскурсій>для>
незрячих>або>слабозрячих>осіб>(смартфони,>на>яких>

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність 

Музей Літератури Імені Адама Міцкевича у 
Варшаві

Ринек Старего Мяста 20   
00-272 Варшава   

sekretariat@muzeumliteratury.pl
www.muzeumliteratury.pl

22

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках>

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів

>> навчально-освітня>пропозиція>для>незрячих>
і>слабозрячих>людей,>для>осіб>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку>та>для>
людей>з>іншими>видами>неповносправності

навчально-освітня 
доступність 
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можна>слухати>аудіодескрипції)>

>> можливість>відвідування>експозиції>з>
екскурсоводом,>що>володіє>мовою>жестів>>•>>
друковані>видання,>підготовлені>музеєм>(буклети,>
листівки,>каталоги)>адаптовані>до>потреб>глухих>
та>слабочуючих>>людей>навчання,>музейні>лекції,>
майстер-класи>або>інші>заняття>відбуваються>
мовою>жестів

>> навчально-освітня>пропозиція>для>незрячих>людей,>
глухих>осіб>та>людей>з>вадами>інтелектуального>
(розумового)>розвитку

>> Музей>розробив>довгострокову>програму,>що>
полегшує>доступ>до>музею>людям>з>різними>
видами>неповносправності.

Музей Газового Промислу 

вул. Каспшака25  
01-224 Варшава 

zygmunt.marszalek@pgnig.pl
www.muzeum.gazownictwa.pl

24
>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>
окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>
приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>не>
менше>1,5>м

>> можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї;

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність 

Додаткова 
інформація
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Регіональний Музей у Місті Сєдльце 

вул. Пілсудського 1 
08-110 Сєдльце

Музей Im. Яцека Мальчевського у Радомі 

Ринек 11 
26-600 Радом

muzeumsiedlce@interia.pl
www.muzeumsiedlce.art.pl

oswiatowy@muzeum.edu.pl
www.muzeum.edu.pl

25

26

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>осіб>>
з>вадами>опорно-рухового>апарату>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>•>>копій>
експонатів

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>
•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>
візків>>•>>ліфт

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність 

архітектурна 
доступність

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>•>>
Інтернет-сторінка>музею>доступна>у>версії>для>
людей>з>вадами>зору
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>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>зору,>слуху>та>опорно-рухового>
апарату>>•>>можливість>допомоги>асистента>осіб>
з>особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>пізнання>через>дотик>>•>>описи/підписи>
виставок>виконані>великими>літерами>та>мають>
контрастний>фон>>•>>Інтернет-сторінка>музею>
доступна>у>версії>для>людей>з>вадами>зору

МУЗЕЙ ВІЙСЬКА ПОЛЬСЬКОГО 

Алеї Єрозолімські 3 
00-495 Варшава  

sekretariat@muzeumwp.pl
www.muzeumwp.pl

27

>> туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)>>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>інтелектуального>(розумового)>
розвитку

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>>•>>описи>виставок>доступні>у>звуковій>
версії>>•>>допоміжні>прилади>(палмтопи,>аудіогіди)

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність 

навчально-освітня 
доступність 



База польських музеїв, доступних для неповносправних людей   >   Мазовецьке воєводство 78

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>

>> можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї>

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>описи/підписи>
виставок>виконані>великими>літерами>та>мають>
контрастний>фон>>•>>розміщені>на>відповідній>висоті

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>
окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>
приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>туалет>для>
осіб>з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
людей>з>вадами>інтелектуального>(розумового)>
розвитку

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність 

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність 

Музей Мазовецького Села у Місті Серпць, 
Відділ в Місті Бежунь 

вул. Нарутовича 64 
09-200 Серпць

skansen@mwm.skansen.pl
www.mwmskansen.pl

29

Музей Єпархії в Місті Сєдльце 

вул. Ігнацего Сьвірскєго 56
08-110 Сєдльце

muzeum@muzeum.siedlce.pl
www.muzeum.siedlce.pl

28
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Центр Документації І Досліджень Корчакянум 
Відділ Історичного Музею Столичного Міста 
Варшави

вул. Якторовска 6 
01-202 Варшава  

korczakianum@mhw.pl 
www.korczakianum.mhw.pl

30

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>
котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>під’їзд>
для>інвалідних>візків>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)

архітектурна 
доступність

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>>•>>описи>виставок>доступні>у>звуковій>
версії>>•>>описи/підписи>виставок>виконані>
великими>літерами>та>мають>контрастний>фон

Регіональний Музей у Місті Зволень 

вул. Алея Яна Павла II 2
26-700 Зволень www.zwolen.pl

31

>> відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>окремих>залів>

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
слуху>опорно-рухового>апарату>та>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність 
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навчально-освітня 
доступність 

Музей Вітольда Гомбровіча Відділ Музею 
Літератури Імені Адама Міцкевича
 
вул. В. Гомбровіча 1
Wsola 26-660 Єдліньск

muzeum-gombrowicza@muzeumliteratury.pl
www.muzeumgombrowicza.pl

32

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>
пороги>і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>не>
менше>1,5>м>>•>>ліфт>

>> можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

архітектурна 
доступність
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Опольське воєводство

Ополє

Глубчице2

Ключборк 4

Олесно6
Бжег5

1 | 3
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Центральний Музей Військово-Полонених  
у Ламбіновіцах-Ополю
 
вул. Міноритув 3 
46-020 Ополє

Повітовий Музей Глубчицької Землі
 
Ринек  1 
48-100 Глубчице

cmjw@cmjw.pl
www.cmjw.pl

korczakianum@mhw.pl 
www.korczakianum.mhw.pl

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>
експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м

>> можливість>допомоги>асистента>осіб>>
з>особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>
окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>
приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>не>
менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>
копій>експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>описи/
підписи>виставок>виконані>великими>літерами>та>
мають>контрастний>фон

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

1

2
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Музей Сльонська Опольського
 
вул. Св. Войцєха 13  
45-023 Ополє 

Музей Im. Яна Дзєржона В Ключборку 

вул. Замкова 10 
46-200 Ключборк  

edukacja@muzeum.opole.pl
www.muzeum.opole.pl

muzeum_kluczbork@op.pl
www.muzeum.kluczbork.pl

>> відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>
ворота>і>двері>на>території>об’єкта>приведені>>
у>відповідність>до>потреб>людей,>які>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>під’їзд>для>
інвалідних>візків>>•>>ліфт>>•>>підйомники/платформи>>
•>>туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>осіб>>
з>вадами>зору,>слуху>i>з>вадами>опорно-рухового>
апарату>>•>>можливість>допомоги>асистента>осіб>з>
особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів

>> навчально-освітня>пропозиція>для>незрячих>>
і>слабозрячих>людей,>глухих>і>слабочуючих>та>
людей>з>вадами>інтелектуального>(розумового)>
розвитку

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>
котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

3

4
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>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>•>>
описи/підписи>виставок>виконані>великими>
літерами>та>мають>контрастний>фон

навчально-освітня 
доступність

Музей Сілезьких Пястів в Бжегу
 
Пляц Замкови 1  
49-300 Бжег 

Олесняньський Регіональний Музей В Олесно
 
вул. Яроня 7  
46-300 Олесно

zamek.piast@poczta.onet.pl
www.zamek.brzeg.pl

oleskiemuzeum@op.pl
www.oleskiemuzeum.pl

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>ліфт>

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
людей>з>вадами>інтелектуального>(розумового)>
розвитку>i>з>вадами>опорно-рухового>апарату>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>>
з>особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>пізнання>через>дотик

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

5

6
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>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>які>пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>
коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>людей,>глухих>>
і>слабочуючих,>з>вадами>опорно-рухового>апарату,>
людей>з>вадами>інтелектуального>(розумового)>
розвитку

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> допоміжні>пристрої>(палмтопи,>аудіогіди)>
описи>виставок>доступні>у>звуковій>версії>>•>>описи/
підписи>виставок>виконані>великими>літерами>>
та>мають>контрастний>фон

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Підкарпатське воєводство

Жешув

2 | 9 | 13 | 21

Болестрашице 1

Дембіца3

Стальова Воля8

Кольбушова 7

Кросно 6

Ясло10

Сянок 11

Бжозув20

Дукля 12

Мелець19

Ланьцут14

Зажече15 Ярослав 16

Лежайськ17

Єдліче18

Пшеворськ 5

Перемишль4
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Дендрологічний Парк І Лабораторія Фізіографії 
В Болестрашице 

Болестрашице  130
37-722 Болестрашице  

arboretum@poczta.onet.pl
www.bolestraszyce.com

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>
пороги>і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>
і>двері>на>території>об’єкта>приведені>у>відповідність>
до>потреб>людей,>котрі>пересуваються>на>
інвалідних>візках>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>
експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>
для>інвалідних>візків>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> архітектурні>вигоди/полегшення>для>незрячих>>
та>слабозрячих>людей

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату,>незрячих>
і>слабозрячих>осіб>>•>>можливість>допомоги>
асистента>осіб>з>особливими>потребами>під>час>
екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>
копій>експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>описи/
підписи>виставок>виконані>великими>літерами>та>
мають>контрастний>фон>>•>>описи/підписи>виставок>
доступні>мовою/шрифтом>Брайля>>•>>навчально-
освітня>пропозиція>для>незрячих>і>слабозрячих>
людей>>•>>виставки>для>незрячих>і>слабозрячих>

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

1
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людей>>•>>інформаційна>система>приведена>
у>відповідність>до>потреб>слабозрячих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>глухих>та>
слабочуючих>людей>>•>>виставки>для>глухих>
і>слабочуючих>осіб>>•>>друковані>видання,>
підготовлені>музеєм>(буклети,>листівки,>каталоги)>
адаптовані>до>потреб>глухих>осіб>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>
вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку

Музей Вечірніх Казок З Фондів Войцеха Ями у 
Жешові

вул. Міцкевича 13
35-064 Жешув  

arboretum@poczta.onet.pl
www.bolestraszyce.com

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів>>•>>коридори,>проходи,>підходи>
до>експонатів>мають>ширину>не>менше>>
1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>ліфт>

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>
незрячих>і>слабозрячих>людей,>глухих>і>
слабочуючих>осіб>>•>>можливість>допомоги>
асистента>осіб>з>особливими>потребами>під>час>
екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

2
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Регіональний Музей у Місті Дембіца

вул. Ратушова 4 
39-200 Дембіца

Національний Музей Перемиської Землі

Площа Берка Йоселевіча 1
37-700 Перемишль 

sekretariat@muzeumwdebicy.pl
muzeumwdebicy.pl

edukacja@muzeum.przemysl.pl
www.muzeum.przemysl.pl

3

4

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>
пороги>і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>
і>двері>на>території>об’єкта>приведені>у>відповідність>
до>потреб>людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>
візках>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>
мають>ширину>не>менше>1,5>м>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)

>> архітектурні>вигоди/полегшення>для>незрячих>та>
слабозрячих>людей

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>>i>людей>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>>•>>виставки>для>незрячих>і>слабозрячих>
людей

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>
котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>під’їзд>
для>інвалідних>візків>>•>>підйомник/платформа>для>
візка>

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>
незрячих>і>слабозрячих>людей,>глухих>і>
слабочуючих,>з>вадами>опорно-рухового>апарату,>
людей>з>вадами>інтелектуального>(розумового)>
розвитку>>•>>можливість>допомоги>асистента>осіб>
з>особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> допоміжні>прилади/пристрої>(аудіогіди,>палмтопи,>
МП>3)>>•>>навчально-освітня>пропозиція>для>
незрячих>і>слабозрячих>людей>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>глухих>та>
слабочуючих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> Музей>дзвонів>і>файок,>Відділ>Національного>музею>
Перемиської>землі>знаходиться>у>годинниковій>
вежі,>де,>з>огляду>на>архітектурну>специфіку,>
неможливо>ввести>пристосування>для>осіб>>
з>вадами>опорно-рухового>апарату.>

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Додаткова 
інформація
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Музей У Пшеворську – Палацово-Парковий 
Комплекс

вул. Парк 2 
37-200 Пшеворськ  

Музей Ремесел у Місті Кросно

вул. Пілсудського 19 
38-400 Кросно  

biuro@muzeum.przeworsk.pl
www.muzeum.przeworsk.pl

krosno@muzeumrzemiosla.pl
www.muzeumrzemiosla.pl

5

6

>> коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
людей>з>вадами>інтелектуального>(розумового)>
розвитку

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>навчально-освітня>пропозиція>для>людей>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>
•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>>i>
людей>з>вадами>інтелектуального>(розумового)>
розвитку>>•>>можливість>допомоги>асистента>осіб>з>
особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів

>> навчально-освітня>програма>для>глухих>та>
слабочуючих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку>та>осіб>>
з>іншими>видами>неповносправності

Музей Народної Культури 

Вольска 36
36-100 Кольбушова 

sekretariat@muzeumkolbuszowa.pl
 www.muzeumkolbuszowa.pl

7

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>ліфт>
та>підйомник/платформа>для>візка>>•>>туалет>для>
осіб>з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>людей,>>осіб>з>вадами>
опорно-рухового>апарату

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>>•>>описи>виставок>доступні>у>звуковій>
версії>>•>>допоміжна>апаратура>для>проведення>
екскурсій>для>незрячих>або>слабозрячих>осіб>>•>>
Інтернет-сторінка>музею>доступна>у>версії>для>
людей>з>вадами>зору

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>
вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Регіональний Музей в Стальовій Волі

вул. Сандомєрска 1
73-464 Стальова Воля

8

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>
пороги>і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>
і>двері>на>території>об’єкта>приведені>у>відповідність>
до>потреб>людей,>котрі>пересуваються>на>
інвалідних>візках>>•>>коридори,>проходи,>підходи>
до>експонатів>мають>ширину>не>менше>>
1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>підйомник/
платформа>для>візка>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> архітектурні>вигоди/полегшення>для>незрячих>>
та>слабозрячих>людей

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>людей,>глухих>і>
слабочуючих,>з>вадами>опорно-рухового>апарату>
та>осіб>з>іншими>видами>неповносправності>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>описи/підписи>
виставок>виконані>великими>літерами>та>мають>
контрастний>фон>>•>>описи>виставок>доступні>
у>звуковій>версії>>•>>описи/підписи>виставок>
доступні>мовою/шрифтом>Брайля>>•>>допоміжні>

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

muzeum@muzeum.stalowawola.pl
www.muzeum.stalowawola.pl
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прилади/пристрої>(аудіогіди,>палмтопи,>МП>3)>>•>>
навчально-освітня>пропозиція>для>незрячих>>
і>слабозрячих>людей>>•>>виставки>для>незрячих>
і>слабозрячих>людей

>> можливість>відвідування>експозиції>з>
екскурсоводом,>що>володіє>мовою>жестів>>•>>
доступна>апаратура>для>підсилення>отримання>
і>сприйняття>словесної>інформації>(наприклад,>
індукційні>петлі,>системи>FM)>>•>>навчально-освітня>
програма>для>глухих>та>слабочуючих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку>та>осіб>>
з>іншими>видами>неповносправності>

>> Можливість>організації>занять>за>межами>Музею.
Додаткова 
інформація

Окружний Музей у Жешуві

вул. 3 Мая 19   
35-230 Жешув

sekretariat@muzeum.rzeszow.pl
www.muzeum.rzeszow.pl

9

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>
пороги>і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>
ворота>і>двері>на>території>об’єкта>приведені>
у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату,>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку>
та>осіб>з>іншими>видами>неповносправності

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Регіональний Музей в Місті Ясло

вул. Кадєго 11
38-200 Ясло 

Музей Народного Будівництва

вул. Траугутта 3 
38-500 Сянок  

muzeumjaslo@neostrada.pl
www.muzeum.jaslo.pl

sekretariat@mblsanok.eu
www.mblsanok.pl

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>
на>інвалідних>візках

>> описи/підписи>виставок>виконані>великими>
літерами>та>мають>контрастний>фон

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>під’їзд>для>
інвалідних>візків>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>
потребами>(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>>•>>навчально-освітня>пропозиція>для>
незрячих>і>слабозрячих>людей>

>> можливість>відвідування>експозиції>з>
екскурсоводом,>що>володіє>мовою>жестів>>•>>

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

10

11
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Історичний Музей – Палац в Дуклі

вул. Тракт Венгєрскі 5 
38-450 Дукля  

Етнографічний Музей Im. Ф. Котулі – Відділ 
Окружного Музею У Жешуві

вул. Ринек 6 
35-064 Жешув  

muzeum@dukla.pl
www.muzeumdukla.pl

etnografia@muzeum.rzeszow.pl
muzeumetnograficzne.rzeszow.pl

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>
котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>>•>>описи/підписи>виставок>виконані>
великими>літерами>та>мають>контрастний>фон

навчально-освітня>програма>для>глухих>та>
слабочуючих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку>та>осіб>>
з>іншими>видами>неповносправності

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

12

13
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Музей «Замок Ланьцут»

вул. Замкова 1
35-100 Ланьцут

muzeum@zamek-lancut.pl
www.zamek-lancut.pl

>> коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>
шириною>не>менше>1,5>м>>•>>візок>з>асистентом>>
•>>туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>описи>
виставок>доступні>у>звуковій>версії>>•>>допоміжна>
апаратура>для>проведення>екскурсій>для>незрячих>
або>слабозрячих>осіб,>аудіогіди>>•>>Інтернет-
сторінка>музею>доступна>у>версії>для>людей>>
з>вадами>зору

>> можливість>відвідування>експозиції>з>
екскурсоводом,>що>володіє>мовою>жестів>>•>>
навчально-освітня>програма>для>глухих>та>
слабочуючих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку>та>осіб>>
з>іншими>видами>неповносправності

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

14

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>експонати>і>підписи>розміщені>
на>висоті,>що>відповідає>потребам>людей,>які>
пересуваються>на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>>•>>описи/підписи>виставок>виконані>
великими>літерами>та>мають>контрастний>фон

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Музей в Місті Ярослав «Кам’яниця Орсетті»

вул. Ринек 4 
37-500 Ярослав  

Музей Лежайської Землі

вул. Міцкевича 20A 
37-300 Лежайськ

muzjar@poczta.onet.pl
www.muzeum-jaroslaw.pl

dyrektor@muzeum-lezajsk.pl
www.muzeum-lezajsk.pl 

16

17

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>
потребами>(неповносправних)

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>
приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>які>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>
не>менше>1,5>м>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>
потребами>(неповносправних)>

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів

архітектурна 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Музей Дідушицьких В Зажечу – Відділ Музею  
у Місті Ярослав «Кам’яниця Орсетті»

37-205 Зажече 1 muz.dzieduszyccy@poczta.onet.pl
www.muzeum-jaroslaw.pl

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>
потребами>(неповносправних)

архітектурна 
доступність

15
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навчально-освітня 
доступність

Регіональний Музей Сцк – Фото-Відділ 
«Ядернувка»

вул. Ядерних 19
39-300 Мелець

jadernowka@sckmielec.nazwa.pl
www.muezum-mielec.pl

19

>> відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>окремих>
залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>
приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>>
не>менше>1,5>м

архітектурна 
доступність

Музей Марії Конопницької

Жарновєц  133 
38-460 Єдліче

muzeumzarnowiec@interia.pl
muzeumzarnowiec.pl

18

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>
які>пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>туалет>для>
осіб>з>особливими>потребами>(неповносправних)>>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> музей>має>у>своєму>розпорядження>апаратуру,>
що>допомагає>під>час>відвідування>виставок,>
наприклад,>палмтопи,>аудіогіди>>•>>навчально-освітня>
пропозиція>для>незрячих>і>слабозрячих>людей>

архітектурна 
доступність
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МУЗЕЙ ЄПАРХІЇ У ЖЕШОВІ

вул. Замкова 4
35-032 Жешув

muzeum@diecezja.rzeszow.pl
21

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>
окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>
приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>не>
менше>1,5>м

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>лю-
дей>з>вадами>зору,>слуху>і>опорно-рухового>апарату

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Музей Ісусового Товариства Провінції 
Південної Польщі У Старій Всі

Стара Вєсь 778
36-200 Бжозув

www.starawies.jezuici.pl

20

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>
не>менше>1,5>м>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>
потребами>(неповносправних)

архітектурна 
доступність

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

навчально-освітня 
доступність
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Підляське воєводство

Білосток1
Пйонтніца 3

Сувалки2
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Музей Марії Кюрі-Склодовської

вул. Кіліньскєго 7
15-089 Білосток

biuro@mwb.com.pl
www.mwb.com.pl

1

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>людей,>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку>>•>>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>описи/підписи>
виставок>виконані>великими>літерами>та>мають>
контрастний>фон>>•>>описи>виставок>доступні>
у>звуковій>версії>>•>>описи/підписи>виставок>
доступні>мовою/шрифтом>Брайля>>•>>допоміжні>
прилади/пристрої>(аудіогіди,>палмтопи,>МП>3)>>•>>
навчально-освітня>пропозиція>для>незрячих>>
і>слабозрячих>людей>(підсилена>аудіодескрипцією>>
і>«дотикові>маршрути»)

>> можливість>відвідування>експозиції>>
з>екскурсоводом,>що>володіє>мовою>жестів>>•>>
доступна>апаратура>для>підсилення>отримання>
і>сприйняття>словесної>інформації>(наприклад,>
індукційні>петлі,>системи>FM)

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Окружний Музей у Сувалках

Костюшка 81 
16-400 Сувалки

muzsuw@konto.pl
www.muzeum.suwalki.info

2

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>
пороги>і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>
і>двері>на>території>об’єкта>приведені>
у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>
не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>
підйомник/платформа>для>візка>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> архітектурні>вигоди/полегшення>для>незрячих>та>
слабозрячих>людей

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>>
•>>можливість>допомоги>асистента>осіб>з>
особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>
копій>експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>описи/
підписи>виставок>виконані>великими>літерами>
та>мають>контрастний>фон>>•>>Інтернет-сторінка>
музею>доступна>у>версії>для>людей>з>вадами>зору

>> можливість>відвідування>експозиції>>

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Музей Природи У Дроздові

вул. Глувна 38 
Дроздово, 
18-421 Пйонтніца  

muzeumdrozdowo@wp.pl
www.muzeum-drozdowo.pl

3

>> туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>
макетів,>тифлографіки>>•>>описи/підписи>
виставок>виконані>великими>літерами>та>мають>
контрастний>фон>>•>>допоміжна>апаратура>
для>проведення>екскурсій>для>незрячих>або>
слабозрячих>осіб>(аудіогіди)>>•>>виставки>для>
незрячих>і>слабозрячих>людей>>•>>інформаційна>
система>на>території>музею>приведена>у>
відповідність>до>потреб>слабозрячих>людей

з>екскурсоводом,>що>володіє>мовою>жестів>>
•>>навчально-освітня>програма>для>глухих>та>
слабочуючих>людей

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Поморське воєводство

2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 22
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Мальборк3
Тчев 14

Штутово 

Битув 18

Вейхерово7

Крокова 21

Гдиня

Новий Баркочин4

Слупськ1
13

15 | 19
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Музей Середнього Поморя у Слупську

вул. Домініканська 5-9 
76-200 Слупськ

Центр Археологічної Освіти «Блакитний Лев», 
Відділ Археологічного Музею В Гданську

вул. Хмєльна 53 
80-748 Гданськ  

muzeum@muzeum.slupsk.pl
www.muzeum.slupsk.pl

cea@archeologia.pl
www.blekitnylew.pl 

1

2

>> туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>людей

>> прилади,>що>допомагають>під>час>відвідання>
виставок,>наприклад,>палмтопи,>аудіогіди>>•>>описи>
виставок>доступні>у>звуковій>версії>(можливість>
закачування>файлів>з>Сайту>або>в>касі>Музею>
Середнього>Помор’я>чи>використання>гіда,>який>
здійснює>аудіодескрипцію>в>режимі>реального>
часу)>>•>>Інтернет-сторінка>музею>доступна>у>
версії>для>слабозрячих>осіб>>•>>навчально-освітня>
пропозиція>для>незрячих>і>слабозрячих>людей>

>> навчально-освітня>програма>для>глухих>та>
слабочуючих>людей>>•>>Інтернет-сторінка>музею>
доступна>у>версії>для>глухих>та>слабочуючих>
людей>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку>

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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>> ліфт>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)>

>> >можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>прилади,>що>
підтримують>проведення>екскурсій>>•>>можливість>
використання>переносних>збільшувачів>>•>>
навчально-освітня>пропозиція>для>незрячих>>
і>слабозрячих>людей>

>> навчально-освітня>програма>для>глухих>>
та>слабочуючих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>
експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м>>•>>
підйомник/платформа>для>візка>

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
глухих>та>слабочуючих>>людей,>з>вадами>опорно-
рухового>апарату>>•>>можливість>допомоги>
асистента>осіб>з>особливими>потребами>під>час>
екскурсії>в>музеї

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>
копій>експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>описи/
підписи>виставок>виконані>великими>літерами>
та>мають>контрастний>фон>>•>>описи>виставок>

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Замковий Музей у Мальборку

вул. Старосьціньска 1  
82-200 Мальборк

sekretariat@zamek.malbork.pl
www.zamek.malbork.pl

3
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доступні>у>звуковій>версії>>•>>навчально-освітня>
пропозиція>для>незрячих>і>слабозрячих>людей>

>> можливість>відвідування>експозиції>з>
екскурсоводом,>що>володіє>мовою>жестів>>•>>
навчально-освітня>програма>для>глухих>та>
слабочуючих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>
•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> навчально-освітня>пропозиція>для>незрячих>>
і>слабозрячих>людей>

>> навчально-освітня>програма>для>глухих>та>
слабочуючих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Національний Музей в Гданську – Відділ у 
Бендоміні

Бендомін  16 
83-422 Новий Баркочин 

mhn@mng.gda.pl
www.mng.gda.pl

4
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Історичний Музей Міста Гданська

вул. Длуга 46/47   
80-831 Гданськ  

Національний Морський Музей в Гданську  

вул. Олов’янка 9-13  
80-751 Гданськ  

kancelaria@mhmg.pl
www.mhmg.pl

sekretariat@cmm.pl
www.cmm.pl

5

6

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>
потребами>(неповносправних)>

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>>•>>описи>виставок>доступні>у>звуковій>
версії>>•>>навчально-освітня>пропозиція>для>
незрячих>і>слабозрячих>людей

>> інформаційні>кіоски>зі>спеціальним>програмним>
забезпеченням:>авіатор>–>перекладач>текстів>на>
мову>жестів>>•>>Інтернет-сторінка>музею>доступна>
у>версії>для>глухих>і>слабочуючих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>
котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>під’їзд>
для>інвалідних>візків>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)>

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність



База польських музеїв, доступних для неповносправних людей   >   Поморське воєводство 110

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>
копій>експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>описи/
підписи>виставок>виконані>великими>літерами>та>
мають>контрастний>фон>>•>>Інформаційна>система>
на>території>музею>приведена>у>відповідність>до>
потреб>слабозрячих>осіб>>•>>Інтернет-сторінка>музею>
доступна>у>версії>для>людей>з>вадами>зору

Музей Кашубської Епістолярної Спадщини  
i Музики у Вейхерово 

вул. Замкова 9-13  
80-751 Гданськ  

sekretariat@cmm.pl
www.cmm.pl

7

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>
пороги>і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>
і>двері>на>території>об’єкта>приведені>
у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>
не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>
ліфт>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів

архітектурна 
доступність

 
 
 
навчально-освітня 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Національний Музей У Гданську – Відділ 
Сучасного Мистецтва 

вул. Цистерсув 18  
80-330 Гданськ  

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
Oddział Siedziba Główna – Spichlerze Na Ołowiance

вул. Олов’янка 9-13 
80-751 Гданськ  

osn@mng.gda.pl
www.mng.gda.pl

sekretariat@cmm.pl
www.cmm.pl

8

9

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>
потребами>(неповносправних)

>> полегшення/пристосування,>пов’язані>>
з>проходженням>незрячих>або>слабозрячих>осіб>до>
будівлі>музею

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> виставки>для>незрячих>і>слабозрячих>>
людей

>> навчально-освітня>програма>для>глухих>та>
слабочуючих>людей

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>
відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>окремих>
залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>
приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність
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котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>ліфт>
для>осіб>з>особливими>потребами,>обладнаний>
кнопками>з>шрифтом>Брайля>>•>>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)>>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> >можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>
макетів,>тифлографіки,>копій>експонатів>>•>>описи/
підписи>виставок>виконані>великими>літерами>та>
мають>контрастний>фон>>•>>інформаційна>система>
на>території>музею>i>сайт>музею>приведені>>
у>відповідність>до>потреб>слабозрячих>осіб>>•>>
навчально-освітня>пропозиція>для>незрячих>>
і>слабозрячих>людей>>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

Центральний Морський Музей в Гданську – 
Відділ «Журав»

вул. Шерока 67/68
80-835 Гданськ  

sekretariat@cmm.pl
www.cmm.pl

10

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>
тверде>та>рівне>покриття

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>
осіб>>людей>з>вадами>інтелектуального>
(розумового)>розвитку>

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>
макетів,>тифлографіки,>копій>експонатів>>•>>описи/

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Центральний Морський Музей у Гданську - 
Відділ: «Центр Морської Культури»

вул. Токарска 21-25 
80-888 Гданськ  

sekretariat@cmm.pl
www.cmm.pl

>> місця>паркування>для>неповносправних>осіб>>•>>
відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>
тверда>та>рівна>поверхня>>•>>ворота>і>двері>
на>території>об’єкта>приведені>у>відповідність>>
до>потреб>людей,>котрі>пересуваються>на>
інвалідних>візках>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>
експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>
для>інвалідних>візків>>•>>ліфт>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)>>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>i>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

11

підписи>виставок>виконані>великими>літерами>та>
мають>контрастний>фон>i>розміщені>на>відповідній>
висоті>>•>>інформаційна>система>на>території>музею>
i>Інтернет-сторінка>приведені>у>відповідність>до>
потреб>слабозрячих>людей>>•>>навчально-освітня>
пропозиція>для>незрячих>і>слабозрячих>людей>>•>>
виставки>для>незрячих>і>слабозрячих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку
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Центральний Морський Музей у Гданську – 
Відділ «Корабель-Музей «Солдек»

вул. Олов’янка  9-13 
80-751 Гданськ  

sekretariat@cmm.pl
www.cmm.pl

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>i>людей>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>•>>
макетів,>тифлографіки,>копій>експонатів>>•>>описи/
підписи>виставок>виконані>великими>літерами>
та>мають>контрастний>фон>>•>>Інтернет-сторінка>
доступна>у>версії>для>слабозрячих>осіб

>> музей>має>навчально-освітню>пропозицію>для>
людей>з>вадами>інтелектуального>(розумового)>
розвитку

>> прилади,>що>допомагають>під>час>екскурсії,>
наприклад,>палмтопи,>аудіогіди>>•>>інформаційна>
система>на>території>музею>приведена>>
у>відповідність>до>потреб>слабозрячих>осіб>>•>>
навчально-освітня>пропозиція>для>незрячих>>
і>слабозрячих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

12
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навчально-освітня 
доступність

Національний Морський Музей У Гданську – 
Відділ: «Музей Вісли»

вул. 30 січня 4 
83-110 Тчев  

sekretariat@cmm.pl
www.cmm.pl

14

Національний Морський Музей У Гданську – 
Відділ: Корабель-Музей «Дар Поморя»

Алея Яна Павла  II
 81-345 Гдиня

sekretariat@cmm.pl
www.cmm.pl

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>i>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>
макетів,>тифлографіки,>копій>експонатів>>•>>описи>
виставок>доступні>у>звуковій>версії>>•>>описи/
підписи>виставок>виконані>великими>літерами>та>
мають>контрастний>фон>>•>>інформаційна>система>
на>території>музею>приведена>у>відповідність>до>
потреб>слабозрячих>людей

>> музей>має>навчально-освітню>пропозицію>для>
людей>з>вадами>інтелектуального>(розумового)>
розвитку

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>

архітектурна 
доступність

13
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музею,>має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>
і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>брами>і>двері>на>
території>об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>що>пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>
коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м>>•>>ліфт>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>i>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>відповідає>
потребам>людей,>які>пересуваються>на>інвалідних>
візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>макетів,>
тифлографіки,>копій>експонатів>>•>>описи/підписи>
виставок>виконані>великими>літерами>та>мають>
контрастний>фон>>•>>Інтернет-сторінка>доступна>у>версії>
для>слабозрячих>осіб>>•>>навчально-освітня>пропозиція>
для>незрячих>і>слабозрячих>людей>>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>окремих>залів>>
•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>приведені>у>
відповідність>до>потреб>людей,>котрі>пересуваються>
на>інвалідних>візках>>•>>коридори,>проходи,>підходи>
до>експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м

архітектурна 
доступність

Національний Морський Музей У Гданську – 
Відділ: Музей «Віслинська Затока»

Конти Рибацкє
вул. Рибацка  64
82-110 Штутово   

sekretariat@cmm.pl
www.cmm.pl

15

архітектурна 
доступність

 
навчально-освітня 
доступність
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>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
осіб>з>вадами>>зору,>опорно-рухового>апарату>i>людей>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>пізнання>через>дотик,>можливість>
торкатися>вибраних>експонатів,>макетів,>
тифлографіки,>копій>експонатів>>•>>описи/підписи>
виставок>виконані>великими>літерами>та>мають>
контрастний>фон>

>> Інтернет-сторінка>музею>доступна>у>версії>для>глухих>
та>слабочуючих>людей

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>ворота>
і>двері>на>території>об’єкта>приведені>у>відповідність>
до>потреб>людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>
візках>або>на>милицях>>•>>коридори,>проходи,>підходи>
до>експонатів>мають>ширину>не>менше>>
1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>підйомники/
платформи,>візок>з>асистентом

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Національний Музей У Гданську – Відділ 
Стародавнього Мистецтва

вул. Торуньска 1 
88-822 Гданськ 

info@mng.gda.pl
www.mng.gda.pl
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навчально-освітня 
доступність
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>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>
експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м

>> можливість>торкатися>копій>експонатів

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
людей>з>вадами>інтелектуального>(розумового)>
розвитку

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Національний Музей У Гданську – Відділ 
Етнографії 

вул. Цистерсув 19
80-330 Гданськ 

Західнокашубський Музей у Битові

вул. Замкова 1 
77-100 Битув 

info@mng.gda.pl
www.mng.gda.pl

sekretariat@muzeumbytow.pl
www.muzeumbytow.pl
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>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>макетів,>
тифлографіки>>•>>описи>виставок>доступні>у>звуковій>
версії>>•>>допоміжні>прилади,>наприклад,>палмтопи,>
аудіогіди>>•>>виставки>для>незрячих>і>слабозрячих>людей

>> виставки>для>глухих>та>слабочуючих>>>
людей
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>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>
пороги>і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>
і>двері>на>території>об’єкта>приведені>у>відповідність>
до>потреб>людей,>котрі>пересуваються>на>
інвалідних>візках>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>
експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>
для>інвалідних>візків>>•>>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> допоміжні>прилади>для>проведення>екскурсій>
(палмтопи,>аудіогіди)>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Музей «Штуттхоф» в Штутові

вул. Музеальна 6
82-110 Штутово

stutthof@stutthof.org
www.stutthof.pl
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>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>•>>
макетів,>тифлографіки,>копій>експонатів

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку
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>> наявний>під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>архітектурні>
вигоди/полегшення>для>незрячих>та>слабозрячих>
людей

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>
людей>з>вадами>зору>i>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> описи>виставок>доступні>у>звуковій>версії>>•>>описи/
підписи>виставок>виконані>великими>літерами>та>
мають>контрастний>фон>>•>>Інтернет-сторінка>музею>
доступна>у>версії>для>людей>з>вадами>зору>>•>>музей>
має>в>наявності>допоміжні>прилади>для>проведення>
екскурсій,>наприклад,>палмтопи,>аудіогіди

>> друковані>видання>(буклети,>листівки,>каталоги)>
адаптовані>до>потреб>глухих>та>слабочуючих>>людей

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

Музей Архієпархії В Гданську-Оліва

вул. Єпископа Едмунда 
Новіцького 1 
80-330 Гданськ  

muzeum@diecezjagdansk.pl
www.diecezjagdansk.pl
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Регіональний Музей В Крокова

вул. Замкова 1
84-110 Крокова 

muzeum@zamekkrokowa.pl
www.zamekkrokowa.pl

21
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>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>
і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>
на>території>об’єкта>приведені>у>відповідність>до>
потреб>людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>
візках>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>
мають>ширину>не>менше>1,5>м>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> виставки>для>незрячих>і>слабозрячих>людей

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Національний Музей В Гданську – Відділ 
«Зелена Брама»

вул. Длугі Тарг 24
80-822 Гданськ 

info@mng.gda.pl
www.mng.gda.pl

22

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>
тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>
і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>
на>території>об’єкта>приведені>у>відповідність>
до>потреб>людей,>котрі>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>
на>інвалідних>візках

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Сілезьке воєводство

Катовиці 3
Домброва Гурніча5

Тихи 4

Устронь6

Бельсько-Бяла8

Водзіслав Шльонскі 7

Ченстохова 2

Битом 1
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Верхньосілезький Музей у Битомі

площа Яна III Собеського 2   
41-902 Битом  

sekretariat@muzeum.bytom.pl
www.muzeum.bytom.pl

1

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>
і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>
на>території>об’єкта>приведені>у>відповідність>до>
потреб>людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>
візках>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>
мають>ширину>не>менше>1,5>м>>•>>ліфт>>•>>під’їзд>для>
інвалідних>візків>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>
потребами>(неповносправних)>>>

>> можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>•>>
описи/підписи>виставок>виконані>великими>
літерами>та>мають>контрастний>фон>

>> навчання,>музейні>лекції,>майстер-класи>або>інші>
заняття>–>мовою>жестів>(SJM,>PJM)

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Ченстоховський Музей   

Алея НМП 47 
42-200 Ченстохова  

muzeum@muzeumczestochowa.pl
www.muzeumczestochowa.pl

2
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>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>
тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>
і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>
на>території>об’єкта>приведені>у>відповідність>
до>потреб>людей,>котрі>пересуваються>на>
інвалідних>візках>>•>>коридори,>проходи,>підходи>
до>експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м>>
•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>підйомник/
платформа>для>візка>>•>>туалет>для>осіб>з>
особливими>потребами>(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>>
з>особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>
копій>експонатів>>•>>описи/підписи>виставок>
виконані>великими>літерами>та>мають>
контрастний>фон>>•>>описи>виставок>доступні>
у>звуковій>версії>>•>>описи/підписи>виставок>
доступні>мовою/шрифтом>Брайля>>•>>допоміжні>
прилади>для>проведення>екскурсій>для>незрячих>
або>слабозрячих>людей

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

>> коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м>>•>>

архітектурна 
доступність

Сілезький Музей у Місті Катовиці

Алея Корфантего 3 
40-005 Катовиці  

dyrekcja@muzeumslaskie.pl
www.muzeumslaskie.pl

3
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>> архітектурні>вигоди/полегшення>для>незрячих>та>
слабозрячих>людей

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>людей,>осіб>з>вадами>
опорно-рухового>апарату>i>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку>>
•>>можливість>допомоги>асистента>осіб>з>
особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>
макетів,>тифлографіки>>•>>описи/підписи>виставок>
доступні>мовою/шрифтом>Брайля>>•>>допоміжна>
апаратура>для>проведення>екскурсій>для>незрячих>
або>слабозрячих>осіб>>•>>навчально-освітня>
пропозиція>для>незрячих>і>слабозрячих>людей>>
•>>>Інтернет-сторінка>музею>доступна>у>версії>для>
людей>з>вадами>зору>>•>>виставки>для>незрячих>
і>слабозрячих>людей>>•>>інформаційна>система>
на>території>музею>приведена>у>відповідність>до>
потреб>слабозрячих>людей

>> навчально-освітня>програма>для>глухих>та>
слабочуючих>людей>(аудіогіди>з>відповідними>
навушниками)>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

навчально-освітня 
доступність
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>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>
•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>
візків>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>
тверде>та>рівне>покриття>відсутні>пороги>>
і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>не>
менше>1,5>м>>•>>візок>з>асистентом>>•>>туалет>для>
осіб>з>особливими>потребами>(неповносправних)

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>>
з>особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

архітектурна 
доступність

 
навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Міський Музей В Тихах

площа Вольносьці 1
43-100 Тихи  

Міський Музей «Штигарка»

вул. Легіонув Польскіх 69 
41-300 Домброва Гурніча

dyrekcja@muzeum.tychy.pl
www.muzeum.tychy.pl

m_sztygarka@interia.pl
www.muzeum-dabrowa.pl

4

5
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>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>>
експонатів>>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>незрячих>
і>слабозрячих>осіб>та>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>
котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>або>на>
милицях,>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>
мають>ширину>не>менше>1,5>м>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>>
осіб>з>вадами>>зору,>опорно-рухового>апарату,>
людей>з>вадами>інтелектуального>(розумового)>
розвитку

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>пізнання>через>дотик,>можливість>
торкатися>вибраних>експонатів,>макетів,>
тифлографіки,>і>т.п.>>•>>описи/підписи>виставок>

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Устроньский Музей Im. Яна Яроцького

вул. Гутніча 3 
43-450 Устронь

muzeumustronskie@op.pl
www.muzeum.ustron.pl

6
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>> ліфт>приведений>у>відповідність>до>потреб>людей>>
з>особливими>потребами>>•>>відсутні>пороги>
і>перепади>рівнів>окремих>залів

>> можливість>допомоги>асистента>осіб>>
з>особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> описи>виставок>доступні>у>звуковій>>
версії

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку

виконані>великими>літерами>та>мають>контрастний>
фон

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>
має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>підходи>до>
експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

Музей у Водзіславі Шльонському

вул. Кубша 2
44-300 Водзіслав Шльонскі

Музей в Бельску-Бялій

вул. Взгуже 16 
43-300 Бельсько-Бяла 

kontakt@muzeum.wodzislaw.pl
www.muzeum.wodzislaw.pl

info@muzeum.bielsko.pl
www.muzeum.bielsko.pl

7

8
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>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
слуху>опорно-рухового>апарату>та>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> можливість>допомоги>асистента>осіб>>
з>особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї>

>> можливість>відвідування>експозиції>>
з>екскурсоводом,>що>володіє>мовою>жестів>>•>>
Інтернет-сторінка>музею>доступна>у>версії>для>
глухих>та>слабочуючих>людей

навчально-освітня 
доступність
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Сьвєнтокшиське воєводство

Кєльце

Садомир 3

Завіхост7

Вісліца 

Пінчув5

Стравчин 

Скаржиско Камєнна

Островєц Сьвєнтокшискі

2 | 6 | 8 | 11 | 14 | 15 | 18
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 Історично-Археологічний Музей в Місті 
Островєц Сьвєнтокшискі

вул. Сьвєнтокшиска 37    
27-400 Островєц 
Сьвєнтокшискі 

Музей Кєлецького Села

вул. Яна Павла II 6    
25-025 Кєльце

biuro@muzeumostrowiec.pl 
www.muzeumostrowiec.pl
www.krzemionki.pl

poczta@mwk.com.pl
www.mwk.com.pl

1

2

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>
експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м>>>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів

>> можливість>відвідування>експозиції>з>
екскурсоводом,>що>володіє>мовою>жестів

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>
•>>туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)>

>> архітектурні>вигоди/полегшення>для>незрячих>та>
слабозрячих>людей

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>людей,>осіб>з>вадами>

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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опорно-рухового>апарату>i>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку>>
•>>можливість>допомоги>асистента>осіб>з>
особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>>•>>описи/підписи>виставок>виконані>
великими>літерами>та>мають>контрастний>фон>>
•>>описи>виставок>доступні>у>звуковій>версії>>•>>
допоміжні>пристрої>(аудіогіди,>палмтопи,>МП>3,>
айпад>з>аудіодескрипцією)>>•>>навчально-освітня>
пропозиція>для>незрячих>і>слабозрячих>людей>>
•>>виставки>для>незрячих>і>слабозрячих>людей>>•>>
інформаційна>система>приведена>у>відповідність>
до>потреб>слабозрячих>людей

>> можливість>відвідування>експозиції>з>
екскурсоводом,>що>володіє>мовою>жестів>>•>>
навчання,>музейні>лекції,>майстер-класи>або>інші>
заняття>–>мовою>жестів>(SJM,>PJM)>>•>>виставки>
для>глухих>і>слабочуючих>осіб>>•>>друковані>музейні>
видання>(буклети,>листівки,>каталоги)>адаптовані>
до>потреб>глухих>і>слабочуючих>осіб

Окружний Музей у Сандомирі

вул. Замкова 12    
27-600 Садомир  

sekretariat@zamek-sandomierz.pl
www.zamek-sandomierz.pl

3

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>
експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>

архітектурна 
доступність
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для>інвалідних>візків>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)

>> архітектурні>вигоди/полегшення>для>незрячих>та>
слабозрячих>людей

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>>i>людей>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку>>
•>>можливість>допомоги>асистента>осіб>
з>особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>>•>>описи>виставок>доступні>у>звуковій>
версії>>•>>описи/підписи>виставок>доступні>мовою/
шрифтом>Брайля>>•>>

>> інформаційні>кіоски>зі>спеціальним>програмним>
забезпеченням:>авіатор>–>перекладач>текстів>на>
мову>жестів

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

навчально-освітня 
доступність

Регіональний Музей у С. Вісліца

Пляц Сольни 32     
28-160 Вісліца  

muzeum.wislica@gmail.com
www.muzeum.wislica.pl

4

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>

архітектурна 
доступність
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Регіональний Музей в Місті Пінчув

вул. Пілсудського 2A 
28-400 Пінчув

mrpinczow@wp.pl
www.muzeumitpinczow.eu

5

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>
пороги>і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>
і>двері>на>території>об’єкта>приведені>у>відповідність>
до>потреб>людей,>котрі>пересуваються>на>
інвалідних>візках>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>
експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>
для>інвалідних>візків>>•>>підйомник/платформа>для>
візка>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>описи/підписи>
виставок>виконані>великими>літерами>та>мають>

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
глухих>та>слабочуючих>>людей>>•>>осіб>з>вадами>
опорно-рухового>апарату>>•>>можливість>допомоги>
асистента>осіб>з>особливими>потребами>під>час>
екскурсії>в>музеї

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів,>макетів,>тифлографіки

архітектурна 
доступність

 
 
 
навчально-освітня 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Палац Краківських Єпископів У Місті Кельце – 
Відділ Національного Музею В Місті Кельце

Пляц Замкови 1
25-010 Кельце  

poczta@mnki.pl
www.mnki.pl

6

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>
окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>
приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>не>
менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>ліфт>
та>підйомник/платформа>для>візка>>•>>туалет>для>
осіб>з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>>
i>з>іншими>видами>неповносправності>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>•>>
Інтернет-сторінка>музею>доступна>у>версії>для>
людей>з>вадами>зору

>> Інтернет-сторінка>музею>доступна>у>версії>для>
глухих>і>слабочуючих>людей

контрастний>фон>>•>>навчально-освітня>пропозиція>
для>незрячих>і>слабозрячих>людей>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Музей Села в Марушові

Марушув, 16
27-630 Завіхост

Музей Шкільних Років Стефана Жеромського – 
Відділ Національного Музею В Місті Кельце

вул. Яна Павла  II 5 
25-013 Кельце  

poczta@mnki.pl
www.mnki.pl

zeromski@mnki.pl
www.zeromski.mnki.pl

7

8

>> туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату

>> відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>окремих>
залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>
приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>
котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>або>
на>милицях>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>
експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
глухих>та>слабочуючих>>людей>>•>>можливість>
допомоги>асистента>осіб>з>особливими>потребами>
під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>макетів,>тифлографіки,>
експонатів>>•>>описи/підписи>виставок>виконані>
великими>літерами>та>мають>контрастний>фон>>•>>

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Інтернет-сторінка>музею>доступна>у>версії>для>
людей>з>вадами>зору

>> можливість>відвідування>експозиції>>
з>екскурсоводом,>що>володіє>мовою>жестів>>•>>
Інтернет-сторінка>музею>доступна>у>версії>для>
глухих>та>слабочуючих>людей

Палацик Генрика Сенквича В Обленгорк – 
Відділ Національного Музею В Місті Кельце

вул. Алєя ліпова 24 
26-067 Стравчин 

oblegorek@mnki.pl
www.sienkiewicz.mnki.pl

9

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>
•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>
візків>>•>>підйомники/платформи>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)

>> можливість>допомоги>асистента>осіб>з>
особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї>>•>>

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>
•>>описи>виставок>доступні>у>звуковій>версії>>•>>
Інтернет-сторінка>музею>доступна>у>версії>для>
людей>з>вадами>зору>>•>>допоміжна>апаратура>
для>проведення>екскурсій>для>незрячих>або>
слабозрячих>осіб,>аудіогіди

>> Інтернет-сторінка>музею>доступна>у>версії>для>
глухих>та>слабочуючих>людей

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>
•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>
візків>>•>>ліфт>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>
потребами>(неповносправних)>>

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>осіб>>
з>вадами>опорно-рухового>апарату

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>
макетів,>тифлографіки,>копій>експонатів>>•>>
навчально-освітня>пропозиція>для>незрячих>>
і>слабозрячих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>глухих>
і>слабочуючих>людей,>осіб>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку>та>для>
людей>з>іншими>видами>неповносправності

>> навчально-освітня>пропозиція>для>осіб>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Музей im. «Орла Білого»

вул. Слонечна 90 
26-110 Скаржиско Камєнна

orzelbialy@skarzysko.org
www.muzeum.skarzysko.pl

10
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>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>
пороги>і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>
ворота>і>двері>на>території>об’єкта>приведені>
у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>існує>
під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>ліфт>–>переносна>
платформа,>що>дозволяє>долати>різницю>рівнів>
на>першому>поверсі>будинку>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> можливість>допомоги>асистента>осіб>>
з>особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> доступна>апаратура,>що>допомагає>під>час>
відвідування>виставок>незрячим>та>слабозрячим>
людям

>> Інтернет-сторінка>музею>доступна>у>версії>для>
глухих>і>слабочуючих>людей

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Музей Діалогу Культур – Відділ Національного 
Музею В Місті Кельце

вул. Ринек 3 
25-303 Кельце

dialog@mnki.pl
www.mdk.mnki.pl

11
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Вармінсько-мазурське воєводство 

Olsztyn

Моронг3

Ольштинек1

Венгожево 2
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Музей Народного Будівництва – 
Етнографічний Парк В Ольштинку

вул. Лєсьна 23 
11-015 Ольштинек

Музей Народної Культури у Венгожево

вул. Портова 1 
11-600 Венгожево  

sekretariat@muzeumolsztynek.com.pl
www.muzeumolsztynek.com.pl

mkl.wegorzewo@wp.pl
www.muzeum-wegorzewo.pl

1

2

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
глухих>та>слабочуючих>>людей

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів

>> навчально-освітня>програма>для>глухих>та>
слабочуючих>людей

>> >навчально-освітня>пропозиція>для>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку>>
та>осіб>з>іншими>видами>неповносправності

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>
тверде>та>рівне>покриття>>•>>під’їзд>для>інвалідних>
візків>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

Музей Вармії І Мазур в Ольштині – Відділ  
в Моронгу

вул. Домбровського 54 
14-300 Моронг

zamek@muzeum.olsztyn.pl
www.muzeum.olsztyn.pl

3

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття

>> можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Великопольське воєводство

Познань

Кемпно2

Кротошин14

Піла16

Лєшно 

Конін 10

Хелмно над Нером11

Осєк 9

Рогалин 6

Лєдногура 5

Коморники1

3 | 4 | 7 | 8 | 15

12 | 13
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Національний Музей Сільського Господарства  
і Рільничо-Споживчого Промислу

вул. Дворцова 5 
62-052 Коморники

Музей Кемпінської Землі Імені Т.П. 
Потворовського

вул. Квятова 13 
63-600 Кемпно

muzeum@muzeum-szreniawa.pl
www.muzeum-szreniawa.pl

muzeumkepno@interia.pl

1

2

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>підйомник/
платформа>для>візка>>•>>у>новозбудованих>частинах>
є>ліфти>та>під’їзди>для>інвалідних>візків

>> можливість>торкатися>копій>експонатів

>> можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>
копій>експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>описи>
виставок>доступні>у>звуковій>версії>>•>>описи/
підписи>виставок>доступні>мовою/шрифтом>
Брайля

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Національний Музей у Познані

Алєє Марцінковскєго 9
61-745 Познань

mnp@mnp.art.pl
www.mnp.art.pl

3

>> відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>окремих>залів>

>> архітектурні>вигоди/полегшення>для>незрячих>
та>слабозрячих>людей>>•>>допоміжні>пристрої>для>
проведення>екскурсій>для>незрячих>або>слабозрячих>
осіб>–>маршрути>і>тифлографічні>плани-схеми

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>людей,>осіб>з>вадами>опорно-
рухового>апарату>i>людей>з>вадами>інтелектуального>
(розумового)>розвитку

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>відповідає>
потребам>людей,>які>пересуваються>на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>описи/підписи>
виставок>виконані>великими>літерами>та>мають>
контрастний>фон>>•>>описи>виставок>доступні>
у>звуковій>версії>>•>>описи/підписи>виставок>доступні>
мовою/шрифтом>Брайля>>•>>допоміжні>прилади/
пристрої>(аудіогіди,>палмтопи,>МП>3)>>•>>навчально-
освітня>пропозиція>для>незрячих>і>слабозрячих>людей>>
•>>виставки>для>незрячих>і>слабозрячих>людей>>•>>
інформаційна>система>приведена>у>відповідність>до>
потреб>слабозрячих>людей

>> можливість>відвідування>експозиції>>
з>екскурсоводом,>що>володіє>мовою>жестів

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Музей Прикладного Мистецтва – Відділ 
Національного Музею У Познані

Гора Пшемисла 1
61-768 Познань  

Музей Перших Пястів На Ледниці

Дзєкановіце 32 
62-261 Лєдногура 

magda.weber@mnp.art.pl
www.mnp.art.pl/oddzialy/muzeum-
sztuk-uzytkowych

sekretariat@lednicamuzeum.pl
www.lednica.pl

4

5

>> туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>
на>інвалідних>візках

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>
музею,>має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>
пороги>і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>
двері>на>території>об’єкта>приведені>у>відповідність>
до>потреб>людей,>котрі>пересуваються>на>
інвалідних>візках>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>
експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>
для>інвалідних>візків>

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>>
незрячих>і>слабозрячих>людей,>осіб>з>вадами>
опорно-рухового>апарату>>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>допоміжні>
пристрої>для>проведення>екскурсій>для>незрячих>і>
слабозрячих>осіб>>•>>навчально-освітня>пропозиція>
для>незрячих>і>слабозрячих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> навчально-освітня>пропозиція>для>осіб>з>іншими>
видами>неповносправності

Музей в Рогалині – Відділ Національного 
Музею у Познані

вул. Арцішевського 2  
62-022 Рогалин  

rogalin@mnp.art.pl
www.mnp.art.pl/oddzialy/palac-w-rogalinie

6

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>
рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>
•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>
візків>>•>>ліфт>

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Археологічний Музей у Познані

вул. Водна 27 
61-781 Познань

muzarp@man.poznan.pl
www.muzarp.poznan.pl

7

>> коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>
візків>>•>>ліфт>>•>>туалет>для>осіб>з>особливими>
потребами>(неповносправних)>

>> пристосування/полегшення>для>підходу>до>будівлі>
музею>для>незрячих>і>слабозрячих>людей

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>>i>людей>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>розвитку>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>
копій>експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>описи>
виставок>доступні>у>звуковій>версії>>•>>описи/
підписи>виставок>доступні>мовою/шрифтом>Брайля

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Музей Історії Міста Познань – Відділ 
Національного Музею У Познані

Стари Ринек 1 
60-772 Познань  

ratusz@mnp.art.pl
www.mnp.art.pl/oddzialy/muzeum-historii-
miasta-poznania

8
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>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>відвідування>експозиції>>
з>екскурсоводом,>що>володіє>мовою>жестів

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів,>макетів,>тифлографіки

>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>
має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>
і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>
території>об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>>
•>>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>
•>>ліфт>>•>>підйомники/платформи>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

навчально-освітня 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Музей Народної Культури в Осєку

вул. Дворцова 10 
89-333 Осєк  

Окружний Музей у Місті Конін

вул. Музеальна 6 
62-505 Конін  

skansen@muzeum.pila.pl
www.muzeum.pila.pl

ewa.andrzejczyk@muzeum.com.pl
www.muzeum.com.pl
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>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів>>•>>описи/підписи>виставок>виконані>
великими>літерами>та>мають>контрастний>фон>>
•>>навчально-освітня>пропозиція>для>незрячих>і>
слабозрячих>людей>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>осіб>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>мають>
ширину>не>менше>1,5>м

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках>

>> можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї>

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів>>•>>
макетів,>тифлографіки,>копій>експонатів>

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Музей Колишнього Табору Смерті У Хелмно Над 
Нером – Відділ Окружного Музею в Місті Конін

62-660 Хелмно 59a над Нером

11

Галерея Мистецтв Окружного Музею в Лєшно

вул. Нарутовіча 31
64-100 Лєшно  

edukacja@muzeum.leszno.pl
www.muzeum.leszno.pl/new/
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>> місця>паркування>для>відвідувачів>із>особливими>
потребами>>•>>дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>
має>тверде>та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>
і>перепади>рівнів>окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>
на>території>об’єкта>приведені>у>відповідність>до>
потреб>людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>
візках>або>на>милицях>>•>>коридори,>проходи,>підходи>
до>експонатів>мають>ширину>не>менше>>
1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків,>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>на>
інвалідних>візках>

>> можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

навчально-освітня 
доступність

Окружний Музей в Лєшно

Площа д-ра Й. Метзіга 17
64-100 Лєшно

edukacja@muzeum.leszno.pl
www.muzeum.leszno.pl/new/
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>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>експонати>і>підписи>розміщені>
на>висоті,>що>відповідає>потребам>людей,>які>
пересуваються>на>інвалідних>візках

>> можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність



База польських музеїв, доступних для неповносправних людей   >   Великопольське воєводство 152

Регіональний Музей Im. Героніма Лавнічака  
в Кротошині

вул. Мали Ринек 1
63-700 Кротошин

muzeum@krotoszyn.pl
www.muzeum.krotoszyn.pl
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>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>
людей,>котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>
або>на>милицях>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>
експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> описи/підписи>виставок>виконані>великими>
літерами>та>мають>контрастний>фон>>•>>описи/
підписи>виставок>розміщені>на>відповідній>висоті

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність

Великопольський Військовий Музей – Відділ 
Національного Музею У Познані

Стари Ринек 9 
61-772 Познань

waltrap@mnp.art.pl
www.mnp.art.pl/oddzialy/wielkopolskie-
muzeum-wojskowe
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>> ворота>і>двері>на>території>об’єкта>приведені>>
у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>або>на>
милицях,>коридори,>проходи,>підходи>до>експонатів>
мають>ширину>не>менше>1,5>м

архітектурна 
доступність
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Окружний Музей im. Ст. Сташіца

вул. Броварна 7
64-920 Піла

muzeum@muzeum.pila.pl 
www.muzeum.pila.pl
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>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>
котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>або>
на>милицях>>•>>коридори,>переходи,>підходи>до>
експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> описи>виставок>доступні>у>звуковій>версії>

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Західнопоморське воєводство 

Щецин 

Щецінек 4

Кошалін  2

1 | 3
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Національний Музей у Щецині

вул. Старомлиньска 27 
70-561 Щецин  

biuro@muzeum.szczecin.pl
www.muzeum.szczecin.pl

1

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття>>•>>відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>
окремих>залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>
приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>коридори,>
проходи,>підходи>до>експонатів>мають>ширину>
не>менше>1,5>м>>•>>під’їзд>для>інвалідних>візків>>•>>
підйомник/платформа>для>візка>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> архітектурні>вигоди/полегшення>для>незрячих>>
та>слабозрячих>людей

>> кваліфікований>персонал>для>обслуговування>
незрячих>і>слабозрячих>людей,>глухих>і>слабочуючих,>
з>вадами>опорно-рухового>апарату>>•>>можливість>
допомоги>асистента>осіб>з>особливими>потребами>
під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів,>копій>
експонатів,>макетів,>тифлографіки>>•>>допоміжна>
апаратура>для>проведення>екскурсій>для>незрячих>
або>слабозрячих>осіб>(аудіогіди)>>•>>навчально-
освітня>пропозиція>для>незрячих>і>слабозрячих>
людей>

>> навчально-освітня>програма>для>глухих>та>
слабочуючих>людей

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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Музей в Місті Кошалін 

вул. Млиньска 37-39  
75-420 Кошалін    

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki 
w Szczecinie

вул. Нємєжиньска 18a 
71-441 Щецин  

sekretariat@muzeum.koszalin.pl
www.muzeum.koszalin.pl

biuro@muzeumtechniki.eu
www.muzeumtechniki.eu

2

3

>> дорога,>що>веде>до>приміщення>музею,>має>тверде>
та>рівне>покриття;>ворота>і>двері>на>території>
об’єкта>приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>
котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках;>під’їзд>
для>інвалідних>візків;>підйомник/платформа>для>
візка;>туалет>для>осіб>з>особливими>потребами>
(неповносправних)>

>> архітектурні>вигоди/полегшення>для>незрячих>>
та>слабозрячих>людей

>> можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> навчально-освітня>пропозиція>для>незрячих>>
і>слабозрячих>людей;>виставки>для>незрячих>>
і>слабозрячих>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>>
з>вадами>інтелектуального>(розумового)>
розвитку

архітектурна 
доступність

навчально-освітня 
доступність
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>> відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>окремих>
залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>
приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>котрі>
пересуваються>на>інвалідних>візках>>•>>під’їзд>для>
інвалідних>візків>>•>>ліфт>>•>>туалет>для>осіб>
з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>з>особливими>
потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

>> можливість>торкатися>вибраних>експонатів

>> друковані>видання,>підготовлені>музеєм>(буклети,>
листівки,>каталоги)>адаптовані>до>потреб>глухих>>
та>слабочуючих>>людей

>> навчально-освітня>пропозиція>для>людей>з>вадами>
інтелектуального>(розумового)>розвитку

>> відсутні>пороги>і>перепади>рівнів>окремих>
залів>>•>>ворота>і>двері>на>території>об’єкта>
приведені>у>відповідність>до>потреб>людей,>
котрі>пересуваються>на>інвалідних>візках>або>
на>милицях>>•>>коридори,>проходи,>підходи>до>
експонатів>мають>ширину>не>менше>1,5>м>>•>>ліфт>>

архітектурна 
доступність 

 

навчально-освітня 
доступність

архітектурна 
доступність

Регіональний Музей в Щецінку

вул. Школьна, 1
78-400 Щецінек   

biuro@muzeumtechniki.eu
www.muzeumtechniki.eu

4
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•>>підйомник/платформа>для>візка>>•>>туалет>для>
осіб>з>особливими>потребами>(неповносправних)>

>> кваліфікований>персонал>у>сфері>обслуговування>
людей>з>вадами>опорно-рухового>апарату>та>осіб>>
з>іншими>видами>неповносправності>>•>>
можливість>допомоги>асистента>осіб>>
з>особливими>потребами>під>час>екскурсії>в>музеї

>> експонати>і>підписи>розміщені>на>висоті,>що>
відповідає>потребам>людей,>які>пересуваються>>
на>інвалідних>візках

навчально-освітня 
доступність


