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OBIEKTY 

Czy obiekt 

zapewnia 

materiały w 

języku ła-

twym do 

czytania np. 

audio, rysun-

ki, symbole? 

Czy  zwie-

dzanie nie 

odbywało się 

za szybko? 

Czy na tere-

nie obiektu 

dostępne są 

nagrania 

poszczegól-

nych form na 

video które 

pozwolą na 

powrót do 

przekazanych 

treści? 

Czy obiekt 

korzysta z 

udziału osób 

wspierających 

takich jak 

wolontariusze 

czy studenci? 

Jak najłatwiej 

dostać się do 

obiektu? 

Co w ofercie 

obiektu jest 

atrakcyjne 

dla osób z 

niepełno-

sprawnością 

intelektualną? 

Co w obiek-

cie nie jest 

rekomendo-

wane dla osób 

z niepełno-

sprawnością 

intelektualną? 

Jakie barie-

ry/utrudnienia 

w obiekcie 

ograniczają 

atrakcyjność 

dla osób z 

niepełno-

sprawnością 

intelektualną? 

Co w ofercie 

obiektu moż-

na udoskona-

lić aby dosto-

sować ofertę 

do potrzeb 

osób z nie-

pełnospraw-

nością inte-

lektualną? 

Ile osób może 

korzystać 

równocześnie 

z oferty? 

Ile czasu 

potrzeba na 

skorzystanie z 

oferty? 

Oferta ceno-

wa dla osób 

niepełno-

sprawnych ? 

Standard 

obiektu w 

skali 1do 5  

Inne istotne 

informacje o 

obiekcie 

1.  Muzeum 

Narodowe Ziemi 

Przemyskiej 

Tak -audio Tak Tak częścio-

wo 

Nie Wejście 

główne 

Przekaz mul-

timedialny, 

Wystawa 

poświęcona 

Historii Życia 

Żydów Prze-

myskich, 

wystawa 

Twierdzy 

Przemyśl  

Wystawa 

archeologicz-

na 

Szklane wej-

ścia do sal 

wystawo-

wych, wąskie, 

szklane przej-

ście na I pię-

trze 

Przekaz mul-

timedialny,  

Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

30-40 minut Brak zniżek 3 Możliwość 

organizacji 

warsztatów 

2.  Muzeum Dzwonów 

i Fajek 

Nie Nie dotyczy Nie Nie Wejście 

główne 

Obiekt nie 

dostosowany 

dla osób z 

niepełno-

sprawnością 

Obiekt nie 

dostosowany 

dla osób z 

niepełno-

sprawnością 

Obiekt nie 

dostosowany 

dla osób z 

niepełno-

sprawnością 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

3.  Muzeum 

Archidiecezjalne 

Nie Tak Nie Nie Wejście 

boczne od 

podwórka 

Wystawa 

poświęcona 

JP II, słynny 

złoty różaniec  

Zbyt długie 

zwiedzanie ze 

względu na 

liczne utrud-

nienia archi-

tektoniczne  

Duża ilość 

schodów, 

kilka pozio-

mów zwie-

dzania 

Nie dotyczy- 

oferta bogata, 

dobrze przy-

gotowana 

przez 

s.Florianę  

Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

30-40 minut Brak zniżek 3  

4.  Zamek 

Kazimierzowski  

Tak - audio Nie Tak- czę-

ściowo 

Nie Wejście od 

Baszty Za-

chodniej 

Wejście na 

Baszty, stroje 

królewskie, 

brama  

Sala kata, 

więzienie 

Nawierzchnia 

nierówna, 

duża ilość 

schodów 

Nie dotyczy Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

20-30 minut Brak zniżek 2  

5.  Park Zamkowy Nie Nie Nie Nie Wejście od 

ulicy Reja 

obok Domku 

Ogrodnika 

Kontakt z 

przyrodą, 

bogactwo 

ptaków,  

Zbyt długie 

wędrówki, z 

uwagi na 

nawierzchnię   

Nierówna 

nawierzchnia 

ścieżek 

Nie dotyczy   Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

20-30 minut Brak opłat 2  

6.  Dworzec PKP Nie Nie Nie Nie Wejście 

główne (jeden 

schód) 

Holl główny, 

historia 

dworca  

Zbyt długa 

prelekcja 

blisko torów z 

uwagi na 

duży hałas  

Brak Zamieszcze-

nie materia-

łów audio-

video (kiosk 

informacyjny) 

Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

15-20 minut Brak opłat 3  

7.  Archikatedra 

Rzymskokatolicka 

Nie Nie Nie Nie Wejście 

główne (ob-

niżenie po-

wierzchni) 

Cała architek-

tura, wnętrze, 

postacie świe-

tych  

Podziemia 

katedry  

Różne po-

ziomy na-

wierzchni 

(kaplice 

boczne, pod-

ziemia, wie-

ża) 

Zamieszcze-

nie materia-

łów audio-

video (kiosk 

informacyjny) 

Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

15-20 minut Brak opłat 

(bez podziemi 

i wieży) 

2  

8.  Archikatedra 

Greckokatolicka 

Nie Nie Nie Nie Wejście od 

Placu Czac-

kiego 

Cała architek-

tura, wnętrze, 

postacie świe-

tych 

Zbyt długa 

prelekcja  

Różne po-

ziomy na-

wierzchni 

(kaplice 

boczne) 

Zamieszcze-

nie materia-

łów audio-

video (kiosk 

informacyjny) 

Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

15-20 minut Brak opłat 2  

9.  Cerkiew 

Prawosławna – ul 

Mariacka 

Nie Nie Nie Nie Główne wej-

ście (schodki) 

Historia po-

wstania i 

wzniesienia 

budowli  

Zbyt długa 

prelekcja  

Różne po-

ziomy na-

wierzchni 

Zamieszcze-

nie materia-

łów audio-

video (kiosk 

informacyjny) 

Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

10-15 minut Brak opłat 2  

10.  Kościół Nie Nie Nie Nie Nie dostoso- Wnetrze, Zbyt długa Różne po- Zamieszcze- Grupa 6-8 15-20 minut Brak opłat 2  



Franciszkanów wany do 

potrzeb osób 

z niepełno-

sprawnością 

historia po-

wstania, osa-

dzenie się 

zakonu,  

prelekcja ziomy na-

wierzchni 

(kaplice 

boczne) 

nie materia-

łów audio-

video (kiosk 

informacyjny) 

osób z opie-

kunami 

11.  Kościół 

Karmelitów 

Nie Nie Nie Nie Boczne wej-

ście 

Historia po-

wstania, wnę-

trze kościoła, 

boczne kapli-

ce,  

Zbyt długa 

prelekcja 

Różne po-

ziomy na-

wierzchni 

Zamieszcze-

nie materia-

łów audio-

video (kiosk 

informacyjny) 

Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

10-15 minut Brak opłat 2  

12.  Kopiec Tatarski Nie Nie Nie Nie Nie dostoso-

wany do 

potrzeb osób 

z niepełno-

sprawnością 

Historia w 

oparciu o 

legendy 

Wejście na 

szczyt kopca  

Strome po-

dejście i zej-

ście 

Tablice in-

formacyjne 

Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

10-15 minut Brak opłat 2 Luneta do 

obserwacji 

panoramy 

miasta 

13.  Tor saneczkowy Nie Nie Nie Nie Nie dostoso-

wany do 

potrzeb osób 

z niepełno-

sprawnością 

Powstanie, 

zjazd sanecz-

kami pod 

warunkiem 

odpowiednie-

go zabezpie-

czenia  

Zjazd osó z 

epilepsją  

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 1  

14.  Wyciąg Narciarski Nie Nie Nie Nie Nie dostoso-

wany do 

potrzeb osób 

z niepełno-

sprawnością 

Nie dotyczy   Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 1  

15.  Rynek Starego 

Miasta, Starówka 

Nie Nie Nie Nie Każde wej-

ście 

Szwejk jego 

losy, fontan-

na, architek-

tura, brama 

rycerska  

Zbyt długie 

prelekcje  

Nawierzchnia 

z kostki bru-

kowej, pochy-

ły Rynek 

Zamieszcze-

nie materia-

łów audio-

video (kiosk 

informacyjny) 

Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

20-30 minut Brak opłat 3  

16.  Cmentarz Główny Nie Nie Nie Nie Wejście 

główne 

Historia po-

wstania, od-

wołanie do 

czasów wo-

jennych i 

pamięć o 

żołnierzach  

Piesze przej-

ście od cmen-

tarza żydow-

skiego aż na 

cmentarz 

wojenny  

Nawierzchnia 

z kostki bru-

kowej, wąskie 

przejścia 

między gro-

bami 

Tablica in-

formacyjna 

Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

10-15 minut Brak opłat 2  

17.  Cmentarz 

Wojskowy 

Nie Nie Nie Nie Wejście 

główne 

Komu po-

święcony  

Bez wejścia 

na teren 

cmentarza 

Nawierzchnia 

nierówna 

Tablica in-

formacyjna 

Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

5-10 minut Brak opłat 2  

18.  Cmentarz 

Żydowski  

Nie Nie Nie Nie Wejście 

główne 

Komu po-

święcony 

Krótka pre-

lekcja na 

temat zycia 

żydów na 

ziemiach 

polskich  

Nawierzchnia 

nierówna, 

brak wyty-

czonych ale-

jek 

Tablica in-

formacyjna 

Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

5-10 minut Brak opłat 1  

19.  Bunkier Linii 

Mołotowa 

Nie Nie Nie Nie Nie dostoso-

wany do 

potrzeb osób 

z niepełno-

sprawnością 

Krótka in-

formacja na 

temat po-

wstania  

Bez zwiedza-

nia wnętrza  

Różne po-

ziomy na-

wierzchni, 

niskie i wą-

skie przejścia 

Tablica in-

formacyjna 

lub infokiosk 

Grupa 2-3 

osób z opie-

kunami 

Nie dotyczy Brak opłat 1  

20.  Schron kierowania 

OC 

Nie Nie Nie Nie Nie dostoso-

wany do 

potrzeb osób 

z niepełno-

sprawnością 

Cały obiekt 

jest bardzo 

interesujący  

Zbyt głosne 

efekty dżwię-

kowe, ciemne 

i wąskie kory-

tarze  

Różne po-

ziomy na-

wierzchni, 

niskie i wą-

skie przejścia 

Tablica in-

formacyjna 

lub infokiosk 

Grupa 2-3 

osób z opie-

kunami 

20-30 minut Brak zniżek 2  

21.  Brama Sanocka 

Dolna 

Nie Nie Nie Nie Nie dostoso-

wany do 

potrzeb osób 

z niepełno-

sprawnością 

Historia po-

wstania  

 Wejście po 

schodkach, 

małe wąskie 

pomieszcze-

nia 

Tablica in-

formacyjna 

lub infokiosk 

Grupa 2-3 

osób z opie-

kunami 

20-30 minut Brak zniżek 1  

22.  Fort nr I Salis 

Soglio 

Nie Nie Nie Nie Nie dostoso-

wany do 

potrzeb osób 

z niepełno-

Powstanie 

fortu i jego 

przeznaczenie  

Bez wcho-

dzenia na 

poziom +1, 

zbyt duże 

Nierówna 

nawierzchnia, 

duże ilości 

przejść nie-

Tablica in-

formacyjna 

lub infokiosk 

Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

10-15 minut Brak opłat 1  



sprawnością niebezpie-

czeństwo 

przy Fosie  

bezpiecznych, 

schody 

23.  Fort XI 

Duńkowiczki 

Nie Nie Nie Nie Nie dostoso-

wany do 

potrzeb osób 

z niepełno-

sprawnością 

Powstanie 

fortu i jego 

przeznaczenie 

Bez wcho-

dzenia w 

teren fortu  

Nierówna 

nawierzchnia, 

duże ilości 

przejść nie-

bezpiecznych, 

schody 

Tablica in-

formacyjna 

lub infokiosk 

Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

10-15 minut Brak opłat 1  

24.  Fort XIII San 

Rideau 

Nie Nie Nie Nie Nie dostoso-

wany do 

potrzeb osób 

z niepełno-

sprawnością 

  Nierówna 

nawierzchnia, 

duże ilości 

przejść nie-

bezpiecznych, 

schody 

Tablica in-

formacyjna 

lub infokiosk 

Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

10-15 minut Brak opłat 1  

25.  Fort XV Borek Nie Nie Nie Nie Nie dostoso-

wany do 

potrzeb osób 

z niepełno-

sprawnością 

Powstanie 

fortu  

Nie rekomen-

duje spaceru 

po wale, zbyt 

duże ryzyko 

upadku  

Nierówna 

nawierzchnia, 

duże ilości 

przejść nie-

bezpiecznych, 

schody 

Tablica in-

formacyjna 

lub infokiosk 

Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

10-15 minut Brak opłat 1  

26.  Pałac 

Lubomirskich 

Nie Nie Nie Nie Nie dostoso-

wany do 

potrzeb osób 

z niepełno-

sprawnością 

Rzeżby 

drewniane, 

kontakt z 

naturą  

Spacery po 

mostkach w 

parku  

Wejście po 

schodach 

Tablica in-

formacyjna 

Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

5-10 minut Brak opłat 2  

27.  Zamek w 

Krasiczynie 

Nie Nie Nie Nie Wejście 

główne 

Kaplica, 

zaplecze 

zamkowe i 

park  

Wypoczynek 

nad stawem  

Nierówne 

aleje parko-

we, na-

wierzchnia z 

kostki bru-

kowej, scho-

dy 

Infokiosk Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

20-30 minut Brak zniżek 3  

28.  Dwór Wapowce Nie Nie Nie Nie Wejście 

główne 

Cały obiekt 

jest atrakcyj-

ny  

 Nierówne 

aleje parko-

we, na-

wierzchnia z 

kostki bru-

kowej, scho-

dy 

Tablica in-

formacyjna 

Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

10-15 minut Brak opłat 2  

29.  Zamek w Dubiecku Nie Nie Nie Nie Wejście 

główne 

Cały obiekt 

jest atrakcyj-

ny, ale naj-

bardziej oso-

by z niepeł-

noprawnością 

byłyby zain-

teresowane 

opowieścią o   

siedzibie 

dwóch naj-

większych 

awanturników 

województwa 

ruskiego: 

Stanisława 

Stadnickiego 

i Jerzego 

Krasickiego. 

 Nierówne 

aleje parko-

we, na-

wierzchnia z 

kostki bru-

kowej, scho-

dy 

Tablica in-

formacyjna 

Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

10-15 minut Brak opłat 2  

30.  Wioska Fantasy  Nie Nie Nie Nie Wejście 

główne 

Wszystkie 

atrakcje  

 Nierówności 

nawierzchni, 

progi na wej-

ściu do po-

mieszczeń 

Tablica in-

formacyjna 

Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

20-30 minut Brak opłat 3 Organizacja 

pokazów, 

warsztatów 

31.  Wytwórnia Fajek 

Mr Bróg 

Nie Nie Nie Nie Wejście 

główne 

Powstanie, 

cel, wykona-

 Dwie kondy-

gnacje, scho-

Tablica in-

formacyjna 

Grupa 6-8 

osób z opie-

20-30 minut Brak opłat 2 Organizacja 

pokazów, 



nie fajek  dy kunami warsztatów 

32.  Arboretum  Nie Nie Nie Nie Wejście 

główne 

Ogród dla 

osób z nie-

pełnospraw-

nością 

 Nierówna 

nawierzchnia 

alejek 

Infokiosk Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

2 godziny Brak zniżek 4 Organizacja 

pokazów, 

warsztatów 

33.  Hotel Accademia Nie Nie Nie Nie Wejście 

główne, win-

da 

   Nie dotyczy Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

Nie dotyczy Brak zniżek 3  

34.  Hotel Pod Białym 

Orłem 

Nie Nie Nie Nie Wejście 

główne 

  Brak windy Nie dotyczy Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

Nie dotyczy Brak zniżek 2  

35.  Hotel Gloria Nie Nie Nie Nie Wejście 

główne 

  Brak windy Nie dotyczy Grupa 6-8 

osób z opie-

kunami 

Nie dotyczy Brak zniżek 2  

36.  Restauracja Willa 

Anna 

Nie Nie Nie Nie Wejście 

główne z 

poziomu 

gruntu 

Ogródek 

zewnętrzny, 

atrakcyjny 

wystrój we-

wnątrz 

Poziom +1 

niedostępny 

dla osób z 

niepełnpo-

srawniościa 

ruchową  

Nie jest po-

trzebna 

 Grupa6-8 

osób 

Wcześniejsze 

uzgodnienia  

Znizki dla 

grupy-

mozliwość 

rabatu  

Przewodnik i 

kierowca 

jedzą za dar-

mo  

5 Toaleta dam-

ska i męska 

po 1 oczku  

Brak toalety 

dla niepełno-

sprawnych  

37.  Restauracja Bosko Nie Nie Nie Nie Wejście sze-

rokie, przy 

wejściu jeden 

stopień  

Lokalizacja w 

ścisłym cen-

trum Miasta 

Ciekawy 

wystrój, indu-

strialny (me-

tal+drewno)  

Brak toalet 

oddzielnie 

damskich i 

męskich  

  Grupa 10 

osobowa  

Wcześniejsze 

uzgodnienia 

Brak zniżek  3 Toalety z 

wejściem z 

jednego kory-

tarza do od-

dzielnych 

oczek  

38.  Restauracja Cuda 

wianki 

Nie Nie Nie Nie Wejście z 

poziomu 

gruntu  

Wystrój siel-

ski (zabytko-

we meble, 

ciekawe 

kompozycje 

kwiatowe, )  

Toalety nie-

dostepne dla 

osób z zabu-

rzeniami 

równowagi i z 

niep.ruchową  

-1 dodatkowo 

ciemno i 

wąsko  

  Grupa około 

20 osób  

Wcześniejsze 

uzgodnienia 

Zniżki dla 

grup zorgani-

zowanych  

4  

39.  Resturacja „Perła 

Przemyśla” 

Nie Nie Nie Tak- wcze-

śniejsze 

uzgodnienia 

dają możli-

wośc wspar-

cia asystenta 

osoby niepeł-

nosprawnej  

Wejście z 

poziomu 

gruntu, bez 

barier archi-

tektonicznych  

Położenie 

przy dworcu i 

wystrój   

Rocoko  

Zbyt długi 

pobyt ze 

względu na 

hałas prze-

jezdzających 

pociągów  

Brak Brak Grupa 20 

osób w czasie 

epidemii  

1h Kierowca i 

przewodnik 

jedzą za dar-

mo  

4 Toalet dam-

skie, męskie 

oddzielnie po 

1 oczku, z 

udogodnie-

niami dla 

niepełno-

sprawnych  

W ofercie nie 

ma możliwo-

ści zamawia-

nia alkoholu  

40.  Pub Niedźwiadek Nie Nie Nie Nie Wejście po 

schodach bez 

udogodnień 

dla osób z 

niepełno-

sprawnościa  

Możliwośc 

zorganizowa-

nia koncertu, 

wieczorków 

muzycznych  

Lokal z barie-

rami m.in. 

schody  

Lokal z barie-

rami m.in. 

schody 

Schodołaz?  Grupa około 

20osób 

1h Brak infor-

macji-

mozliwośc 

indywidual-

nych uzgod-

nień 

4 Toalety nie-

dostepne dla 

osób z ogra-

niczeniami  ( 

przejście 

wąkim kory-

tarzem, scho-

dy)  

41.  Bar Pryzmat Nie Nie Nie Nie Wejście z 

poziomu 

gruntu, ale z 

ulicy o po-

chyłej na-

wierzchni, 

kamienistej i 

Lokal o prze-

ciętnym wy-

stroju, nie 

zachęcający 

do dłuższego 

w nim prze-

bywania ale 

Toalety nie 

dostosowane 

do potrzeb 

osób z nie-

pełnospraw-

nością ru-

chową, nawet 

Lokal z barie-

rami architek-

tonicznymi. 

Brak Grupa około 

40 osób 

1h Brak zniżek 

dla niepełno-

sprawnych, 

ale cena jest 

ok 

3 Przy grupie 

powyżej 40 

osób, prze-

wodnik ma 

obiad gratis, 

możliwość 

negocjacji 



nierównej. 

Drzwi szero-

kie, możli-

wość wjazdu 

wózkiem 

zlokalizowa-

ny  w cen-

trum z trady-

cyjnym menu, 

(dwudaniowy 

obiad w do-

brej cenie-

17zł/) 

dla osób z 

zaburzeniami 

równowagi. 

Jest jedna 

toaleta koe-

dukacyjna, 

brak pochwy-

tów. 

cen. 

42.  Cukiernia Fiore Nie Nie Nie Nie Wejście z 

poziomu 

gruntu, szero-

kie, lokal 

jasny, prze-

styronny  

Położenie 

ciekawe, 

wnetrze przy-

tulne, zapew-

niające spo-

kuj i wyci-

szenia  

Jedzenie na 

zewnatrz 

lokalu  

Podejście po 

schodach do 

toalety która 

jest mała i 

waska  

Czytelniejsze 

karty menu 

Około 20 

osób  

1 h Brak zniżki  5  

43.  Pizzeria La Bamba Nie Nie Nie Nie Wejście z 

poziomu 

gruntu ale 

pochyła po-

wierzchnia i 

nierówna  

Duzy wybór 

pizzy, akwa-

rium z rybami  

Korzystanie z 

toalety- małe 

i wąskie 

Sala z różnicą 

w poziomie 

posadzki  

Kartę menu, 

oznakowanie 

różnc w po-

ziomie po-

sadzki  

Około 20 

osób  

1h Brak zniżek 3 Siedziska 

nieustawne, 

sofy bez 

możliwości 

przesuwania, 

wysokość 

stolików nie 

dostosowana 

do potrzeb 

osób niepeł-

nosprawnych  

44.  Restauracja 

Lacosta 

Nie Nie Nie Nie Wejście po 

schodach o 

nierównej 

nawierzchni  

Lokal jasny, z 

dużą ilością 

kwiatów, 

ciekawe me-

nu 

   Około 20 

osób  

1 H Brak zniżek 3 Zamknięta w 

poniedziałki  

45.  Bar Rubin Nie Nie Nie Nie Wejście z 

poziomu 

gruntu, wą-

skie,  

Tradycyjna 

kuchnia Pol-

ska,  lokal w 

wystroju lat 

80-tych  

Stoliki pokry-

te szybą  

Dostęp do 

toalety 

Wystrój ( jest 

ciemno )  

Około 20  1 h Brak zniżek  3 Lokal czynny 

od godziny 

9:00, naj-

wcześniej w 

mieście  

 


