
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: 30 listopad 2020r. 

 

1. Diagnoza 

Działanie 
Stan (czy 
zrealizowany) 

Zalecenia do 
wdrożenia/wnioski  
z konsultacji 

Audyt architektoniczny Tak – zrealizowany we 
własnym zakresie 

Zalecenia do wdrożenia: 
1. Wykonanie tablicy 

zapisanej w języku brajla i 
tyflografiki przedstawiającej 
układ budynku możliwy do 
odczytania w sposób 
dotykowy. 

2. Rekomenduje się 
stworzenie planu ewakuacji 
osób poruszających się 
przy pomocy wózków. 

Konsultacje wyników 
audytu 
architektonicznego. 
 

TAK 1. Podjęto decyzje o 
wykonaniu tablicy 
prezentującej rozkład 
pomieszczeń budynku w 
języku brajla oraz 
tyflografiki.  

2. Zostanie wprowadzony 
załącznik do obecnego 
planu, który zakłada 
przeprowadzenie zadań 
ewakuacyjnych 
uwzgledniających osoby z 
niepełnosprawnościami.  

Audyt cyfrowy TAK Zalecenia do wdrożenia: 
1. wykonanie nowej strony 

internetowej 
www.powiat.pszczyna.pl. 
Strona będzie gotowa do 
końca pierwszego 
kwartału 2021 roku.  

2. Dostosowanie 
wszystkich dokumentów 
elektronicznych do 
wymagań WCAG 

3. Przeszkolenie 
pracowników z 
wytwarzania dostępnych 
treści. 

http://www.powiat.pszczyna.pl/


Działanie 
Stan (czy 
zrealizowany) 

Zalecenia do 
wdrożenia/wnioski  
z konsultacji 

Konsultacje wyników 
audytu cyfrowego 

NIE Audyt zostanie wykonany po 
stworzeniu nowej strony 
internetowej. 

Audyt procedur – 
regulamin organizacyjny, 
regulamin zatrudnienia, 
standardy obsługi, 
regulamin oceny ryzyka 
zawodowego, zamówienia 
publiczne, usługi zlecane 
itd. 

NIE Zalecenia do wdrożenia: 
1. Przeprowadzenie audytu 
procedur i przeprowadzenie 
konsultacji jego wyników. 

Konsultacja wyników 
audytu procedur 

NIE Wnioski z konsultacji: 
 

 

 2. Harmonogram 

Element planu 
Czas 
realizacji 

Niezbędne 
działania/kroki 
milowe/punkty 
kontroli postępów 
prac 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna 

Koszt 

Wykonanie 
tablicy 
prezentującej 
rozkład 
pomieszczeń 
budynku w 
alfabecie Brajla 
oraz tyflografiki. 

Do końca 
roku 
2021r. 

 Znalezienie 
odpowiedniej 
firmy 
wykonującej 
tablice w 
języku brajla i 
tyflografiki, 

 Uzyskanie 
wyceny 

Koordynator ds. 
dostępności 

Do 
ustalenia 

Rekomenduje się 
stworzenie planu 
ewakuacji osób 
poruszających 
się przy pomocy 
wózków. 

Do końca 
roku 2022 

 Omówienie 
tematu ze 
specjalistą 
PPOŻ 

 Stworzenie 
załącznika w 
Planie 
ewakuacji 
poświęconego 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator ds. 
dostępności 

- 



Element planu 
Czas 
realizacji 

Niezbędne 
działania/kroki 
milowe/punkty 
kontroli postępów 
prac 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna 

Koszt 

Zakup pętli 
indukcyjnej 

Do końca 
roku 2022 

 Znalezienie 
odpowiedniej 
firmy 

 Uzyskanie 
wyceny 

Koordynator 
dostępności 
 

Do 
ustalenia 

  

Plan przygotował: Koordynator dostępności. 

 


