
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2022. 
 

Nazwa podmiotu: Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie 

Data opracowania: lipiec 2021 r. 

Data uzupełnienia o wyniki z audytu przeprowadzonego w lipcu 2021 r. 

 

1. Diagnoza 

Działanie 
Stan (czy 
zrealizowany) 

Zalecenia do wdrożenia/wnioski  
z konsultacji 

Audyt architektoniczny Tak Zalecenia do wdrożenia: 
1. Zaleca się oznakować szklane 

powierzchnie w sposób kontrastowy 
2. Zaleca się wykonać fakturę 

ostrzegawczą przed schodami  
3. Zaleca się oznakować schody 
4. Zaleca się wprowadzić w przestrzeni 

komunikacyjnej ścieżki dotykowe np. 
naprowadzające do pomieszczeń lub 
chociażby poprowadzić ścieżkę 
dotykową doprowadzającą od wejścia do 
tyflomapy 

5. Zaleca się oznakować drzwi windy i 
przycisk w sposób kontrastowy 

6. Zaleca się dostosowanie do wymagań 
osób ze szczególnymi potrzebami toalety 
dla osób z niepełnosprawnościami 

7. Zaleca się w holu budynku zamocować 
spis pomieszczeń 

8. Zaleca się wykonać plan budynku w 
formie dotykowej i usytuować go w holu 
przy tablicy ze spisem pomieszczeń 

9. Zaleca się stworzyć jednolity system 
identyfikacji wizualnej w budynku, który 
będzie się składał ze spisu pomieszczeń 
i planu budynku, znaków kierunkowych i 
tablic usytuowanych przy wejściu do 
pomieszczeń 

10. Zaleca się w systemie informacji 
wizualnej zastosować piktogramy 

Konsultacje wyników audytu 
architektonicznego: 
-Szymon Skrzypiec 
-Mariusz Błaszczyk 
-Magdalena Francuz 
 

TAK 1. Podjęto decyzje o stworzeniu jednolitego 
systemu identyfikacji wizualnej wraz ze 
spisem pomieszczeń i planem budynku, 
znaków kierunkowych i tablic 
usytuowanych przy wejściu do 
pomieszczeń 

2. Zostaną zastosowane piktogramy.  



Działanie 
Stan (czy 
zrealizowany) 

Zalecenia do wdrożenia/wnioski  
z konsultacji 

3. Zostanie wprowadzona ścieżka 
dotykowa prowadząca od wejścia do 
tyflomapy. 

4. Przed schodami zainstalowane zostaną 
pola uwagi. 

5. Sporządzony zostanie załącznik do 
Planu ewakuacji, który będzie 
uwzględniał ewakuacje osób ze 
szczególnymi potrzebami 

6. Dostosowanie do wymagań toalet 
poprzez montaż poręczy oraz alarmu 
przywołującego pomoc w razie upadku 

7. Oznakowanie w sposób kontrastowy: 
- szklanych powierzchni,  
- drzwi windy oraz przycisku przywołującego 
windę, 
- schodów 

 

Plan przygotował: Koordynator dostępności. 

 


